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APRESENTAÇÃO
Organizadores

A iniciativa dos organizadores desta obra, em compilar alguns dos arti-
gos produzidos por docentes e discentes da especialização em Gestão 
de Organização Púbica de Saúde, tem por objetivo socializar conheci-
mento e aquecer a articulação entre ensino e serviço. Acredita-se que a 
aproximação do universo acadêmico com o mundo do trabalho precisa 
ser constantemente estreitada, a fim de que se mantenha a qualidade 
das nossas ações nos espaços de produção de saúde. 
O referido curso é oferecido pela Universidade Federal de Santa Maria 

– Campus Palmeira das Missões/RS, modalidade EaD, nível especializa-
ção Lato Sensu, com 420 horas. Seu objetivo é formar profissionais com 
amplo conhecimento da Administração Pública da Saúde, capazes de 
atuar no âmbito federal, estadual e municipal, gerindo com competên-
cia as organizações governamentais e não-governamentais, de modo 
criativo, democrático, ético e comprometido com a transformação so-
cial e o desenvolvimento do País.

Desde sua primeira edição, em 2010, o curso destina-se a profissio-
nais com diploma de curso superior, que exerçam atividades em órgãos 
públicos, do terceiro setor, ou que tenham aspirações ao exercício de 
função pública ou, ainda que exerçam atividades correlacionadas ao 
setor público da Saúde.

Na busca por qualificar profissionais atuantes na rede de atenção à 
saúde fomentam-se as discussões diante das necessidades da Gestão 
em Saúde loco-regional. Entrelaçada ao serviço público, a especializa-
ção traz consigo uma diversidade de temáticas a fim de nortear práticas 
sustentadas nas políticas públicas de saúde e, para tanto no Sistema 
Único de Saúde.   Sob este aspecto, o curso abarca necessidades de 
diferentes profissionais, o que tornam as discussões ricas de distintos 
olhares, contextos e referenciais teóricos que perpassam pelos fóruns e 
tarefas desenvolvidas.

A fim de facilitar a imersão dos alunos nos espaços de diálogo os pro-
fessores e tutores versam por estimular a leitura e a troca entre os co-
legas no período destinado ao desenvolvimento das disciplinas. Neste 
sentido, a ideia é que além do aproveitamento do curso no transcorrer 
das disciplinas se possa favorecer a escolha do tema a ser desenvolvido 
na monografia. Ao término do curso o discente apresenta um estudo 
de seu interesse e do orientador - a monografia, que preferencialmente 
associe sua prática diária ligada ao tema da Gestão, respeitando os pre-
ceitos éticos e legais de pesquisa.

Destarte, as contribuições das produções desenvolvidas para con-
clusão da especialização em Gestão de Organização Pública de Saúde, 
nos nichos de produção de saúde, este e-book apresenta, a seguir, uma 
multiplicidade de olhares para distintos cenários. Com isso, espera-se 
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que essa leitura possa fomentar o diálogo interdisciplinar, sustentar as 
práticas em saúde e estimular outros profissionais a participarem desta 
dinâmica entre ensino e serviço.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 SOBRE O CURSO
A Especialização em Gestão da Organização Pública em Saúde faz parte 
do Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP, 
que, além deste, oferece cursos de bacharelado em Administração Públi-
ca, especialização em Gestão Pública e especialização em Gestão Pública 
Municipal. Os cursos são oferecidos por Instituições Federais de Ensino 
Superior integrantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), co-
ordenados pelA CAPES.

Os cursos têm por objetivo a formação e qualificação de pessoal de 
nível superior visando ao exercício de atividades gerenciais.

O Curso de Gestão em Saúde, está na sua 5ª edição, formando em mé-
dia 100 especialistas por edição do Curso, que são oferecidos em diversos 
Polos no Rio Grande do Sul. Tem a duração de três semestres. No primei-
ro semestre temos o módulo básico com as seguintes disciplinas: Estado, 
Governo e Mercado, Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro, 
O Público e o Privado na Gestão Pública, Políticas Públicas, Planejamen-
to Estratégico Governamental, Elaboração de Indicadores e O Estado e 
os Problemas Contemporâneos. No segundo semestre temos o módulo 
específico: Políticas de Saúde: fundamentos e diretrizes do SUS, Gestão 
da Vigilância à Saúde Organização e Funcionamento do SUS, Gestão dos 
Sistemas e Serviços de Saúde e Gestão Logística em Saúde. Por fim, o ter-
ceiro semestre é reservado exclusivamente para a elaboração do Traba-
lho de Conclusão do Curso, que deve resultar na elaboração de um artigo.
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RESUMO
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) destacam-se por um cuida-
do integral e singularizado. Contudo, podem enfrentar dificuldades na 
superação do modelo tradicional, hospitalocêntrico, implicando ferra-
mentas de cuidado e gestão inovadores. O artigo apresenta um relato de 
experiência do trabalho na coordenação da Política de Saúde Mental, em 
unidade vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, 
a partir de contato com os serviços. Observou-se cuidado na lógica am-
bulatorial, poucas ações intersetoriais e articulação da rede. Conclui-se 
ser necessária educação permanente e acompanhamento institucional 
para fortalecer o cuidado substitutivo, questionando práticas que perpe-
tuam um “manicômio velado”.
Palavras-chave: Política Pública; Educação permanente; Cuidados de 
saúde.

INTRODUÇÃO
As primeiras experiências brasileiras voltadas para um novo modo de cui-
dar a saúde mental, que pode ser chamado de “cuidar em liberdade”, ini-
ciam em meados dos anos 1990, acompanhando a experiência italiana de 
desinstitucionalização. Têm lugar em Santos, com intervenções na Casa 
de Saúde Anchieta, que culminam com seu fechamento. É a primeira ten-
tativa de reinserção social dos chamados doentes mentais, historicamente 
segregados da sociedade, junto de todos aqueles que, por algum motivo, 
não podiam compartilhar a vida considerada comum (lANCETTi, 2008).

Para tanto, foi necessário reformular o modelo de atenção, com a 
transformação da psiquiatria, de um modelo médico centrado, exercido 
num ambiente com variáveis controladas, para um cuidado psicossocial, 
no território, onde não há controle de variáveis, onde a vida acontece. 
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm sido a maior aposta do 
Ministério da Saúde para efetivar o movimento da Reforma Psiquiátrica. 

MANICÔMIO 'VELADO' NOS CAPS: DESAFIOS 
DA GESTÃO DA SAÚDE MENTAL NO ÂMBITO DA 

REFORMA PSIQUIÁTRICA
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Secretaria Estadual de Saúde, Caxias do Sul (RS | Brasil). E-mail:  anagrings@gmail.com

Ricardo Vianna Martins: Doutor em Psicologia. Professor Associado do Departamento de 
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Susane Flôres Cosentino:Doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo - UN-
FESP/EEAN/UFSM. Professora Adjunta da Universidade de Federal de Santa Maria, Palmeira 
das Missões - RS - Brasil. E-mail: profsusyead@gmail.com
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Eles assumem lugar estratégico e ordenador do cuidado em saúde men-
tal de seu território. Destinam-se ao cuidado de pessoas com transtornos 
mentais graves e persistentes, que apresentam intenso sofrimento psí-
quico (oNoCKo-CAmPoS; FUrTAdo, 2006).

A Rede de Atenção Psicossocial (rAPS), instituída pela portaria GM/
MS 3088, de 23 de dezembro de 2011 (BrASil, 2011), define os pontos de 
atenção para cuidado integral das pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Os 
CAPS estão previstos no componente de atenção especializada, podendo 
ser organizados em diferentes modalidades, através de critério popula-
cional (BrASil, 2004). Contudo, a criação de um serviço não garante a 
substituição de um paradigma de cuidado. É necessário estar atento às 
práticas nesses serviços e aos modelos de atenção que eles reproduzem.

A criação de outro olhar sobre a saúde mental representa um desafio, 
tanto para profissionais e gestores como também para os próprios usuá-
rios, familiares e sociedade. Implica distanciar-se da “doença mental”, se é 
que existe uma, e aproximar-se dos afetos, da sutileza da vida, de todos os 
caminhos que os sujeitos percorrem. Este desafio provoca o pensamento 
e move o desejo de produzir conhecimentos, reflexões e experimentações 
que contribuam para a reinvenção, a cada dia, do cuidar em liberdade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Historicamente, o hospital psiquiátrico ocupou a centralidade do trata-
mento em saúde mental. Durante o século xVii, ocorre o “grande interna-
mento”, pautado em critérios de disciplinamento, isolamento, proteção 
e medicalização da diferença. O manicômio era lugar não apenas da lou-
cura, mas também de todas as formas de expressão que iam contra uma 
certa ordem social vigente (FoUCAUlT, 1972).

Diversos acontecimentos e movimentos, principalmente após a Se-
gunda Guerra Mundial, apontam para o descontentamento com o mo-
delo vigente, ligado a práticas meramente prescritivas e curativas. Para 
exemplificar, podemos citar a ampliação no conceito de saúde, reconhe-
cida pela Organização Mundial de Saúde e Organização Panamericana 
de Saúde, o Plano Beveridge, a Crise na Divisão de Saúde Mental do MS, o 
Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental, a realização da 8ª Con-
ferência Nacional de Saúde (mACiEl, 2012), entre outros, que dão forma e 
fundamento ao Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira.

A promulgação da Lei 10.216 (BrASil, 2001), que versa sobre a pro-
teção e os direitos das pessoas portadoras de sofrimento mental e redi-
reciona o modelo de atenção, propõe a redução gradativa dos leitos em 
hospitais psiquiátricos e sua inserção em hospitais gerais, bem como a 
criação de serviços abertos e inseridos na comunidade. Novas linhas de 
financiamento e investimento na área da saúde mental, por meio deste 
marco legal, impulsionam a expansão de um novo modelo de atenção, 
substitutivo ao manicômio (mACiEl, 2012).

De uma forma geral, podemos caracterizar o manicômio como uma 
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instituição total, ou seja, que ocupa todo o espaço físico e temporal na 
vida do sujeito, surgindo uma identidade cronificada (lANCETTi, 2008). 
O cuidado totalizante, curativo e homogeneizador, baseado apenas em 
evidências neurofisiológicas, praticado pela psiquiatria pineliana do ma-
nicômio, assujeita qualquer possibilidade de uma constituição subjeti-
va singular e reduz a expressão da loucura a uma conduta que deve ser 
combatida e eliminada, e não como uma das formas de manifestação da 
subjetividade (AmArANTE, 2009).

O ambulatório de saúde mental é uma primeira alternativa ao cui-
dado totalizante do manicômio. Porém, baseia seu fazer numa pontu-
alidade que não responde às demandas de casos graves e refratários. 
Caracteriza-se por consultas individuais, por vezes curtas e espaçadas, 
banalização da prescrição medicamentosa, com a mera renovação da re-
ceita, e critérios burocráticos para o atendimento (TENório, 2007).

Os CAPS, pensados com a premissa de assumir um lugar estratégico e 
ordenador da rede de saúde mental, conforme preconizado pelo Minis-
tério da Saúde (BrASil, 2004), surgem com uma dupla função em meio à 
Reforma Psiquiátrica. Primeiro, atender às lacunas deixadas pelo ambu-
latório de saúde mental. Segundo, substituir a centralidade do hospital 
psiquiátrico no cuidado da saúde mental (TENório, 2007). Entendia-se o 
CAPS, por sua característica emergente, como um serviço intermediário, 
rompendo com a totalidade do cuidado praticado no hospital e, ao mes-
mo tempo, com a pontualidade característica do ambulatório.

O momento histórico temporal em que ocorre todo este processo é 
muito próximo ao da criação do SUS, pela Lei 8.080 (BrASil, 1990), cujas 
diretrizes regulamentam o funcionamento de todos os serviços de saúde, 
inclusive no âmbito da saúde mental. A saúde passa a ser reconhecida 
como um direito fundamental do ser humano e constitui dever do Esta-
do prover as condições para seu pleno exercício. Transformada em um 
direito constitucional, cria demandas que precisam ser absorvidas pelos 
serviços. Quanto a isso, Campos (2007) afirma que sempre haverá recur-
sos insuficientes em saúde, não havendo tudo o que os usuários preci-
sam, tampouco o que os profissionais consideram necessário. Porém, 
sempre há a possibilidade de “inventar” um projeto terapêutico singular. 
Para isso, é necessário elucidar a produção de demanda por atendimento. 
Os CAPS procuram ser o local de excelência para responder a esta questão, 
problematizando a necessidade de atenção especializada.

A noção contemporânea de subjetividade ajuda a pensar a mudança 
ideológica em relação à saúde mental. Entendemos subjetividade como 
constante produção de um sentido de pertencimento, que baliza o que 
somos, o que pensamos e o que queremos. Não representa uma totalida-
de, pois está sempre em mudança. Realizamos uma dobra sobre o exterior, 
sobre o caos, criando uma interioridade que nos é própria, um território 
existencial. Na psicose, estas fronteiras estão fragilizadas e não se sabe ao 
certo a diferenciação entre o caos e entre o que nos pertence (SilVA, 2004).

A partir desse conceito, é possível refletir sobre a clínica da saúde 
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mental, em especial a clínica do CAPS. A clínica remete sempre a uma 
atitude política. Vai além do “klinikos”, que é o ato de debruçar-se ao lei-
to, sobre uma demanda do sujeito, procurando encontrar uma solução. 
Clínica também é produção de devir, de diferença, ou seja, deslocar o 
sujeito na produção de seu sofrimento, para que ele possa pensar de um 
outro lugar (PASSoS; BArroS, 2001). A clínica da psicose exige do profis-
sional um afastamento de sua posição de saber, para produzir, junto com 
o sujeito, uma dobra em seu sofrimento.

Compreendendo esta função da clínica, de produzir um desvio da po-
sição de “assujeitamento”, é nosso compromisso desnaturalizar o institu-
ído, descortinando o jogo de forças que dão corpo às formas de existência. 
Dessa forma, aparece a dimensão política da clínica, pois, questionando 
a história, apostamos numa intervenção nos processos de produção de 
subjetividade (PASSoS; BArroS, 2001).

As reformulações técnico-assistenciais e ideológicas em torno da saú-
de mental representam um processo constante e, para sua reafirmação 
nas práticas de cuidado, precisam de um parâmetro de eficácia. A cons-
trução de indicadores para avaliação dos serviços de saúde mental, espe-
cificamente dos CAPS, ainda carece de sistematização. Wetzel e Kantorski 
(2004) atentam para a particularidade dos indicadores avaliativos, pois, 
de acordo com a proposta dos CAPS, a quantificação epidemiológica do 
perfil dos usuários e dos atendimentos não garantem a eficácia do servi-
ço nem a superação do modelo tradicional, que pode ser mensurada pela 
sua capacidade de reinserção social dos usuários. Contribui para esta ca-
rência a dificuldade de transpor os instrumentos epidemiológicos para a 
área da saúde mental, pela imprecisão dos diagnósticos e dificuldade de 
definir várias características das doenças.

Schmidt e Figueiredo (2007) propõem três eixos norteadores para 
avaliação e qualificação dos serviços de saúde mental: o acesso, o aco-
lhimento e o acompanhamento. O acesso é visto como o ato de ingressar 
no serviço e de que forma esse serviço está disponível. Destaca-se a di-
mensão do acesso que envolve a recepção da demanda e a capacidade 
clínica do serviço responder a ela. O acolhimento vai além da recepção 
da demanda, podendo ser entendido como uma atitude de toda equipe 
de saúde, pautada na humanização e no reconhecimento do outro como 
sujeito de direitos. O acompanhamento, por sua vez, constitui-se como 
um importante nó crítico para o cuidado em saúde mental, pois, além 
de receber a demanda, é necessário dar-lhe um endereçamento, mesmo 
que seja fora do espaço físico do serviço, garantindo-se a continuidade 
do cuidado.

CARACTERIZANDO O TERRITÓRIO
Antes de caracterizarmos o território geográfico deste relato de experiên-
cia, é importante definir o conceito de território. De acordo com o Minis-
tério da Saúde (BrASil, 2004), o território não corresponde apenas a uma 
delimitação geográfica. É, sobretudo, o local onde a vida das pessoas 
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acontece, onde é produzida a subjetividade. Envolve, portanto, a cultura 
local, condições sociais e ambientais, interesses, conflitos, instituições, 
cenários e relações. Assim, cada território terá um arranjo que lhe é pecu-
liar. Enquanto rede de saúde, reconhecer estes arranjos e toda sua com-
plexidade é fundamental para uma atenção efetiva e integral ao sujeito.

Além disso, é importante salientar que, além das pessoas, os serviços 
também são “conformados” pelo território em que estão inseridos, sur-
gindo uma cultura institucional, que definirá o modo de funcionamento 
dos mesmos, seus processos de trabalho, o modelo de atenção e de gestão. 
Dessa forma, poderão ser identificados alguns analisadores nos serviços, 
mas que sempre estarão circunscritos num determinado território. Falar 
de um analisador é sempre singular.

Dito isto, delimitaremos o campo geográfico de reflexão deste traba-
lho. A 5ª Coordenadoria Regional de Saúde é uma das 19 regionais que 
compõem a Secretaria Estadual de Saúde – SES/rS. Está localizada no 
município de Caxias do Sul, abrangendo mais 48 municípios da região. 
Estima-se que estes municípios somem uma população de 1.079.601 ha-
bitantes, de acordo com o censo de 2010. Compreende quatro regiões 
de saúde, sendo elas: Caxias e Hortênsias (6 municípios), Campos de 
Cima da Serra (9 municípios), Vinhedos e Basalto (22 municípios) e Uva 
e Vales (12 municípios). A organização em regiões de saúde está prevista 
na Resolução CiT 01/2011, definindo-as como o território geográfico de 
municípios limítrofes, agrupados em torno de suas identidades culturais, 
econômicas e sociais. Sua finalidade é a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde.

A Rede de Atenção Psicossocial da 5ª CrS conta com 16 CAPS, de todas 
as modalidades, com a seguinte distribuição: quatro CAPS tipo i, um CAPS 
infantojuvenil e dois CAPS ad iii, na região Caxias e Hortênsias; um CAPS 
tipo I na região Campos de Cima da Serra; dois CAPS tipo i, um CAPS tipo 
ii, um CAPS ad e um CAPS infantojuvenil na região Vinhedos e Basalto; 
dois CAPS tipo i e um CAPS ad na região Uva e Vales. Ressalta-se que a 
região de Campos de Cima da Serra, apesar de ter a maior área geográfi-
ca, possui baixa densidade populacional, não comportando outros CAPS. 
Está em curso a implantação de um CAPS tipo i Regional, que será refe-
rência para 4 municípios.

MÉTODO
O presente trabalho é um relato de experiência, construído a partir do 
contato, como coordenadora de saúde mental, com os serviços da área 
de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, especificamen-
te os CAPS. Compreende um período de vigência anual, de setembro de 
2014 a setembro de 2015. Ressaltamos que esta experiência é algo a ser 
construído a cada dia, delimitando-se um espaço temporal de forma par-
cial, pois entendemos que o tempo presente é sempre uma atualização 
do passado e uma prospecção do futuro (BArroS, 2003). Dessa forma, 
imprimimos, ao nosso fazer de hoje, o que fomos, as nossas convicções e 
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o que almejamos construir.
Nesse tempo-espaço, instável e em constante construção, utilizamos 
o método cartográfico como instrumento para dar forma a este relato 
de experiência. Cartografia é uma metodologia de pesquisa desenvol-
vida por Deleuze e Guatarri (1995), citado por Kastrup (2007), que visa 
acompanhar um processo. Seu objetivo não é chegar a um fim, mas ir 
construindo o conhecimento ao longo do caminho (KASTrUP, 2007). A 
etiologia da palavra cartografia vem da geografia, sendo a arte de cons-
truir mapas. São mapas da realidade, acompanhando processos e inten-
sidades que constituem a complexa trama dos cuidados em saúde. É um 
método cujo uso vem se ampliando na área de saúde, utilizado principal-
mente pela enfermagem (mArTiNES; mAChAdo; ColVEro; 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mapeamento da realidade dos CAPS, objeto deste relato de experiência, 
foi problematizado em três tópicos, construídos a partir de relatórios de 
acompanhamento do modelo de atenção praticado nos serviços, objetivan-
do avaliar as diretrizes preconizadas para os CAPS, conforme Portaria Gm/mS 
336 (BrASil, 2002). São eles: O Lugar Estratégico e Função do CAPS; Produção 
de Cuidado e a Construção do PTS; Processos de Trabalho e de Gestão.

O lugar estratégico e função dos CAPS
Segundo Tenório (2007), os CAPS respondem a duas funções: cumprir seu 
papel de saúde pública e fazê-lo alicerçando uma clínica do acolhimen-
to e do acompanhamento singular de cada sujeito. Podemos entender 
a primeira função relacionando-a com o imaginário social que envolve 
a loucura. Se surge algum caso de loucura na sociedade, não se recorre 
nem à polícia, tampouco à religião, mas sim à psiquiatria. Nesse sentido, 
o CAPS cumpre a função social e pública de responder a essas deman-
das, rompendo com a institucionalidade com a qual se trata a loucura no 
hospital e fortalecendo formas comunitárias de inseri-la na construção 
subjetiva do social. Um dos paradigmas a serem rompidos é a cura, a 
todo custo, da loucura, para sua inserção na constituição de cada sujeito 
(mACiEl, 2012).

Nessa perspectiva, observa-se também o trabalho em saúde mental 
realizado na atenção básica. É necessário avançar na estruturação dos 
processos de trabalho das equipes de atenção básica, buscando ampliar 
a função social e pública do cuidado à saúde mental. Isso retira a cen-
tralidade dos CAPS e do local físico onde ela ocorre, recolocando-a no 
sujeito que demanda cuidado. O trabalho das equipes de saúde, em nos-
sa realidade, ainda carece de um olhar integralizado e orientado para o 
sofrimento do sujeito, para além das questões pontuais dos atendimen-
tos. Percebe-se a crença de que a ausência de um serviço de atenção psi-
cossocial impede a realização de intervenções psicossociais, entendidas 
como aquelas que vão aos territórios dos usuários, ou seja, além dos mu-
ros dos serviços e das paredes dos consultórios.
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Para atender essas funções, o trabalho é organizado em equipes de re-
ferência, cujo papel baseia-se na formação do vínculo e (co)construção 
do tratamento, que envolve profissional de referência, equipe de saúde e 
usuário (mirANdA; oNoCKo-CAmPoS, 2010). A equipe de saúde constitui-

-se não apenas pela equipe técnica, mas por todos os envolvidos com o 
cotidiano dos serviços, desde portaria, vigilância, limpeza e atendentes. 
São todos os que podem ter ou têm contato com o usuário e possuem 
papel extremamente importante na construção do vínculo e do acolhi-
mento. Em nossa realidade, observamos as reuniões de equipe de alguns 
serviços envolvendo apenas a equipe técnica. Em outros, todos partici-
pam, menos o psiquiatra. Isso torna-se um analisador de qual modelo 
os CAPS estão reproduzindo. A centralidade do saber psiquiátrico, que 
possui a prescrição para a contenção da loucura, procura ser dissolvida 
pelas equipes de referência. Porém, reduzir esta à equipe técnica empo-
brece a função do CAPS de produzir um cuidado realmente substitutivo 
ao manicômio. Além disso, reforça a figura do médico como um profis-
sional prescritor, que detém o saber acerca do que determinado indiví-
duo necessita.

A produção de cuidado e construção do PTS
Segundo Franco e Merhy (2005), a saúde tem valor de uso, criando no 
imaginário popular uma necessidade de consumo. Os locais onde a saú-
de pode ser “consumida” são os serviços de saúde. Desta forma, muitas 
vezes, o usuário acredita que só terá acesso à saúde pelo consumo de pro-
cedimentos, como uma consulta, exame, Raio x, entre outros. Contudo, a 
produção de saúde acontece pelo trabalho vivo em ato, ou seja, na relação 
profissional x usuário, e não apenas pelo consumo de procedimentos.

Esta dimensão perpassa o trabalho desenvolvido pelos CAPS, que 
precisam lidar, por um lado, com a grande demanda que chega a eles e, 
por outro, com os pedidos realizados. O rompimento com o modelo de 
cuidado praticado no manicômio é algo constante, pois este ainda está 
presente na demanda que chega aos serviços. São usuários solicitando 
uma consulta com o psiquiatra, outros já trazem a prescrição da medi-
cação que precisam tomar. Lidar com estas questões é delicado, pois a 
equipe não pode negar este pedido, tampouco respondê-lo sem algum 
questionamento.

Observamos serviços orientados para uma atenção psicossocial e ou-
tros, seguindo sua constituição nos municípios, mostram-se extensões 
de um ambulatório que passou a ser chamado de CAPS. Nesses serviços, 
existem os pacientes que são considerados intensivos – que participam 
das oficinas, recebem auxílio na gestão do uso da medicação – e a grande 
maioria, que apenas consulta com o psiquiatra e renova suas receitas. Na 
maioria dos casos, o único psiquiatra do município fica no CAPS e toda 
demanda, então, é direcionada para este local. Porém, é necessário pen-
sar formas de trabalhar esta demanda, que não se restrinjam apenas a 
uma prescrição, mas sim a um olhar ampliado, que possa problematizar 
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o pedido para além do que está explícito. Mecanismos como grupos de 
gestão autônoma da medicação, matriciamento e atendimentos conjun-
tos podem ser ferramentas utilizadas pelo CAPS para ampliar o cuidado 
em saúde mental.

A recepção está diretamente relacionada com a qualidade do acesso 
ao serviço, um dos eixos avaliativos propostos por Schmidt e Figueiredo 
(2007). Fatores organizacionais, expressos pelo desenho do serviço, po-
dem ser facilitadores ou obstáculos, tanto do acesso como da utilização 
do mesmo. Em nossa experiência, verificamos a maioria dos serviços 
funcionando na política de portas abertas, ou seja, não há restrição do 
horário de acolhimento. Contudo, outros dispositivos utilizados pelos 
serviços podem restringir o acesso, tais como agendamento do acolhi-
mento ou listas de espera para certos dispositivos de cuidado ou até 
mesmo para acolhimento inicial. Observa-se em alguns CAPS que, por 
receberem maior demanda, têm restrição no agendamento do acolhi-
mento inicial de pacientes novos. Uma questão a ser problematizada é 
que uma eventual lista de espera não pode ser um impeditivo de acesso 
ao serviço e, principalmente, de elaboração de um Projeto Terapêutico 
Singular (PTS). Surge uma ideia de que o cuidado somente iniciará após 
uma avaliação médica ou especializada, quando, na verdade, o vínculo 
se forma já no primeiro contato realizado, seja este pessoal, por telefone 
ou através de uma conversa com algum conhecido. Nesse momento, já 
construímos representações e criamos expectativas em relação ao servi-
ço e ao atendimento.

Processos de trabalho e gestão no CAPS
Temos observado que as questões predominantes relativas à saúde men-
tal e ao sofrimento psíquico, em nossa realidade regional, relacionam-

-se a quadros clínicos leves e moderados de transtornos ansiosos e de-
pressivos. O endereçamento destas demandas, de acordo com a Política 
de Saúde Mental, seria a atenção básica, pois os CAPS deveriam atender, 
prioritariamente, casos de transtornos mentais graves, crônicos e persis-
tentes (BrASil, 2004). A constituição dos CAPS, em sua maioria, deu-se 
com a transição da equipe de saúde mental e dos casos já atendidos para 
o CAPS. Dessa forma, ocorreu uma transição de espaço físico, sem uma 
transição efetiva de processo de trabalho e de cuidado.

De acordo com as colocações de Tenório (2007), não existe uma dico-
tomia total entre CAPS e ambulatório, mas uma complementariedade. O 
CAPS foi pensado como uma estrutura comunitária e aberta para o trata-
mento clínico e psicossocial da psicose. O ambulatório, por sua vez, res-
ponde pelo tratamento de todos os outros quadros clínicos neuróticos, 
além das questões que imprimem sofrimento à vida dos sujeitos. Porém, 
o cuidado ofertado neste espaço carrega uma ideologia médico-pedagó-
gica, fazendo-se pensar que a medicação ou o profissional de psicologia 
solucionarão as repercussões do sofrimento na vida. Dessa forma, ve-
mos os nossos serviços atendendo uma considerável parcela de usuários 
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em moldes ambulatoriais, predominando atendimentos individuais e 
psiquiátricos. Um serviço que funciona neste modelo é como um CAPS 
que cheira a Haldol1, caracterizado pela ampla oferta medicamentosa 
(lANCETTi, 2008).

O ordenamento do cuidado em saúde mental ainda é algo a ser ques-
tionado. Se o CAPS  é responsável pela articulação da rede de saúde men-
tal, sendo o ordenador do cuidado, a atenção básica, como principal 
porta de entrada do SUS, também assume este papel (BrASil, 2013). A 
prática do matriciamento, visando oferecer um apoio às equipes de aten-
ção básica no cuidado com a saúde mental, procura trabalhar o estigma 
que ainda acompanha as questões de ordem psíquica e romper com a ló-
gica dos encaminhamentos desresponsabilizados (BrASil, 2011). Contu-
do, esta prática ainda é incipiente, tanto nos CAPS  como nos Núcleos de 
Apoio à Atenção Básica e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NAAB 
e NASF). Diversos CAPS  não realizam esta função ou a enxergam apenas 
como palestras nas unidades de saúde e escolas. O matriciamento im-
plica, inclusive, em mudanças nos processos de trabalho, sendo que, na 
maioria das vezes, em vez de compartilhar o cuidado, o núcleo de apoio 
é acionado para o atendimento do caso, sem envolvimento da equipe de 
atenção básica. Também podemos observar um desconhecimento, por 
parte dos gestores, da função e da importância do matriciamento, o que 
dificulta sua inserção nos processos de trabalho das equipes.

Nesse sentido, também houve avanços no conceito de rede. Com a 
portaria da rAPS (Rede de Atenção Psicossocial), esse conceito passou a 
ser concebido como a interação entre os diferentes pontos de atenção, 
e não apenas como a existência de um serviço. A rede já não tem mais 
um centro, como antes era ocupado pelo CAPS, mas diferentes pontos de 
atenção, que só emergem como rede quando orientados para um objeti-
vo em comum. Da mesma forma, o PTS não é apenas uma sequência de 
atendimentos –  caracteriza-se pelo conjunto de ações que visam recolo-
car o sujeito nos caminhos de sua própria vida, resgatando a autonomia.

Dessa forma, para aprimorar os processos de gestão dos serviços de 
saúde mental, em especial os CAPS, julgamos fundamental a estrutura-
ção de um rol de indicadores, corroborando o posicionamento de Wetzel 
e Kantorski (2004), que atentam para a particularidade dos indicadores e 
sua contextualização. A avaliação deve considerar a lógica do atendimen-
to, se indica uma mudança de cuidado, ou se está, em outros espaços, 
reproduzindo a lógica manicomial. Considerando que um dos objetivos 
dos serviços de saúde mental é constituírem substitutivos das interna-
ções, o número de internações é importante na avaliação; porém, não é 
preditor da qualidade do cuidado, assim como o número de atendimen-
tos ou ações desenvolvidas. Pelo contrário, a leitura descontextualizada 
desses indicadores pode, inclusive, reforçar o modelo hospitalocêntrico. 
Muitas vezes, a gestão entende a eficácia do serviço pelo quantitativo de 
consultas, o que acaba por direcionar a prática dos profissionais para 
esta produção, principalmente do profissional médico.

1 Fármaco 
antipsicótico e 
regulador de humor 
amplamente 
ministrado para 
pacientes 
psiquiátricos.
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O processo avaliativo deve considerar a cultura institucional, produzida 
pelos atores envolvidos. É preciso explicitar o jogo de forças que emerge 
das ações em busca da resolução das demandas produzidas nos serviços. 
Estas ações envolvem a ética profissional, o entendimento histórico e cul-
tural de cada um e suas representações sociais, que convergem para sua 
prática profissional (WETzEl; KANTorSKi, 2004). Esse nó crítico não pode 
passar despercebido pela gestão da saúde, em especial, da saúde mental, 
pois traz à tona o protagonismo de cada ator envolvido, sua corresponsa-
bilização pela realidade produzida e, sobretudo, pelo modelo de cuidado 
preconizado para a atenção à saúde mental. Reiteramos que este modelo 
foi, e está sendo, fruto de militâncias, lutas e movimentos sociais, assim 
como o SUS, e é expresso no cotidiano dos serviços pela constante luta 
em defesa das práticas que acreditam em um cuidado em liberdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
“O que faz um anjo quando percebe que a desesperança invade a alma 
humana?”. Iniciamos nossas reflexões finais com a frase de Pelbart (1993), 
questionando o que, como serviço de saúde, é possível fazer com as de-
mandas advindas dos usuários. Durante muito tempo, acreditou-se que 
o SUS poderia responder a todas estas demandas, num modelo técnico 
centrado. Especificamente na área da saúde mental, que a psicologia ou a 
psiquiatria teriam a fórmula, a receita para curar as mazelas que acome-
tem a alma humana.

Viu-se a propagação de técnicas, de procedimentos, geração de con-
sultas, exames e a saturação de um sistema pelas listas de espera. Diver-
sos autores já apontam para a necessidade de uma mudança técnico-as-
sistencial no agir em saúde, apostando em outras tecnologias, baseadas 
na relação e no trabalho vivo, para a produção de práticas centradas no 
usuário, promotoras de autonomia.

No campo da saúde mental, percebe-se a necessidade de um trabalho 
integrado com a atenção básica e efetiva implantação da rede de saúde 
mental. Acreditamos que um trabalho em rede só é possível e só existe 
se houver sintonia e um objetivo em comum, bem como a implicação e 
sustentação da prática profissional em prol de um modelo de cuidado. 
Os esforços para isso ocorrem desde a formação profissional, que precisa 
abarcar o campo de políticas públicas de forma mais contextualizada.

Ainda há muito caminho a avançar, e sempre haverá, para chegar-se 
ao tão sonhado modelo ideal. Questiona-se inclusive a existência de um 
ideal. A nova configuração das redes de atenção implica em novas formas 
de gestão, já que não existe um centro que detém todo poder decisório 
sobre os percursos que o sujeito percorrerá nos diversos pontos de aten-
ção. O centro da rede e gestão do caso emergem conforme as demandas 
dos atores envolvidos; portanto, em cada ponto é necessário um certo 
poder decisório e autonomia dos profissionais.

Acreditamos no possível, compreendido como a junção do real e do 
ideal, somado ao comprometimento, ética e desejo dos atores envolvi-
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dos. Essa crença deve servir de motor para impulsionar nossas ações em 
busca de um modelo de cuidado e de saúde que acreditamos e defende-
mos, recordando-se que para isso é fundamental assumir também nos-
sa posição de não-saber. É justamente por não saber do sofrimento do 
outro, das necessidades do outro, que temos que, a todo momento, sair 
de nossa posição de conforto e refletir sobre nossa prática, sobre a força 
de produção de subjetividade e sobre o modelo de cuidado que estamos 
reproduzindo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AmArANTE, P. Reforma psiquiátrica e epistemologia. Cadernos Brasilei-
ros de Saúde Mental, Florianópolis, v. 1, n. 1, jan./abr. 2009. Disponível 
em: <http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/
view/998/1107>. Acesso em: 13 out. 2016.

BArroS, r. B. Reforma psiquiátrica brasileira: resistências e capturas em 
tempo neoliberais. In: CoNSElho FEdErAl dE PSiColoGiA (Org.). Loucu-
ra ética e política: escritos militantes. Casa do Psicólogo: São Paulo, 2003.

BrASil. Ministério da Saúde. Lei federal n. 8080, de 19 de setembro de 
1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 set. 
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.
htm>. Acesso em: 11 abr. 2017.

BrASil. Ministério da Saúde. Portaria n. 336, de 19 de fevereiro de 2002. 
Diário Oficial da União, Brasília, fev. 2002. Disponível em: <http://bvs-
ms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html>. 
Acesso em: 11 abr. 2017.

BrASil. Ministério da Saúde. Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos men-
tais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial 
da União, Brasília, 9 abr. 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm>. Acesso em: 11 abr. 2017.

BrASil. Ministério da Saúde. Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Co-
letiva. Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental. Brasília: Minis-
tério da Saúde, 2011. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf>. Acesso 
em: 10 out. 2016.

BrASil. Ministério da Saúde. Comissão Intergestores Tripartite. Resolu-
ção MS/GM n. 01, de 29 de setembro de 2011. Estabelece diretrizes gerais 
para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do Sistema Único de 



· 21

Saúde (SUS), nos termos do Decreto n. 7508, de 28 de junho de 2011. Di-
ário Oficial da União, Brasília, set. 2011. Disponível em: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2011/res0001_29_09_2011.html>. Aces-
so em: 11 out. 2016.

BrASil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departa-
mento de Ações Programáticas e Estratégicas. Saúde Mental no SUS: os 
centros de atenção psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Dis-
ponível em: <http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.
pdf>. Acesso em: 13 out. 2016.

BrASil. Ministério da Saúde. Portaria 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, ál-
cool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário 
Oficial da União, Brasília, dez. 2011. Disponível em: <http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html>. Acesso 
em: 11 abr. 2017.

BrASil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica: Saú-
de Mental, n. 34. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_34.
pdf>. Acesso em: 13 out. 2016.

CAmPoS, G. W. S. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2007.

FoUCAUlT, m. A história da loucura. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1972.

FrANCo, T. B.; mErhy, E. E. Produção imaginária da demanda e o processo 
de trabalho em saúde. In: PiNhEiro, r.; mAToS, r. A. (Org.). Construção 
social da demanda. Rio de Janeiro: CEPESC/UErJ, 2005. p. 181-192.

KASTrUP, V. O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. Psi-
cologia e Sociedade, Porto Alegre, v. 19, n. 1, p. 15-22, jan./abr. 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n1/a03v19n1.pdf>. 
Acesso em: 13 out. 2016.

lANCETTi, A, A. Clínica Peripatética. São Paulo: Hucitec, 2008.

mACiEl, S. C. Reforma Psiquiátrica no Brasil: algumas reflexões. Cad. Bras. 
de Saúde Mental, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 73-82, jan./jun. 2012. Dispo-
nível em: <https://pt.scribd.com/doc/310212698/Reforma-Psiquiatrica-

-No-Brasil-Algumas-Reflexoes>. Acesso em: 14 out. 2016.



22 ·

mArTiNES, W. r. V.; mAChAdo, A. l.; ColVEro, l. A. A cartografia como ino-
vação metodológica na pesquisa em saúde. Tempus - Actas de Saúde Co-
letiva, Brasília, v. 7, n. 2, p. 203-211, 2013. Disponível em: <http://www.
tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/view/1354/1158>. Aces-
so em: 5 out. 2016.

mirANdA, l.; oNoCKo CAmPoS, r. T. Narrativa de pacientes psicóticos: no-
tas para um suporte metodológico de pesquisa. Revista Latinoamerica-
na de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 441-456, set. 
2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v13n3/a05v13n3.
pdf>. Acesso em: 26 abr. 2017.

oNoCKo-CAmPoS, r. T.; FUrTAdo, J. P. Entre a saúde coletiva e saúde men-
tal: um instrumental metodológico para avaliação da rede de Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) do Sistema Único de Saúde. Cadernos de 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 1053-1062, maio 2006. Dis-
ponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n5/18.pdf>. Acesso em: 5 
out. 2016.

PASSoS, E.; BArroS, r. B. Clínica e biopolítica na experiência do contem-
porâneo. Revista de Psicologia Clínica PUC/RJ, Rio de Janeiro, vol. 13, n. 
1, p. 89-100, 2001.

PElBArT, P. P. A nau do tempo rei: sete ensaios sobre o tempo da loucura. 
Rio de Janeiro: Imago, 1993.

SChmidT, m. B.; fiGUEirEdo, A. C. Os Três As: acesso, acolhimento e acom-
panhamento: uma proposta da avaliação de serviços de saúde para o tra-
balho nos CAPS. In:  CoUTo, m. C. V.; mArTiNEz, r. G. (Orgs.). Saúde Mental 
e Saúde Pública: questões para a agenda da Reforma Psiquiátrica. Rio de 
Janeiro: NUPPSAm/iPUB/UFrJ, 2007.

TENório, F. Questões para uma atualização da agenda da Reforma Psi-
quiátrica. In:  CoUTo, m. C. V.; mArTiNEz, r. G. (Orgs.). Saúde Mental e 
Saúde Pública: questões para a agenda da Reforma Psiquiátrica. Rio de 
Janeiro: NUPPSAm/iPUB/UFrJ, 2007.

SilVA, r. N. A dobra deleuziana: políticas de subjetivação. Revista do De-
partamento de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 55-75, jan./jul. 
2004.

WETzEl, C.; KANTorSKi, l. P. Avaliação de serviços em saúde mental no 
contexto da reforma psiquiátrica. Texto e Contexto Enfermagem, Flo-
rianópolis, v. 13, n. 1, p. 593-598, out./dez. 2004. Disponível em: <http://
www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/72158/000491563.pdf?se-
quence=1>. Acesso em: 6 out. 2016.



· 23



24 ·

RESUMO
No presente artigo, objetiva-se analisar as propostas de Educação Per-
manente em Saúde, na perspectiva da práxis. Para o desenvolvimento 
desse estudo, utilizou-se uma abordagem qualitativa, do tipo descri-
tiva documental. Os dados foram coletados em setembro de 2015. Fo-
ram analisados sete projetos submetidos à Coordenadoria Regional 
de Saúde. Na apreciação dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo. 
O projeto foi aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob número do 
CAAE: 46056015.7.0000.5346. Os dados indicam, como resultados, uma 
incipiente produção de projetos de educação permanente em saú-
de. Evidencia-se também que as modalidades educativas desenvolvi-
das podem ser caracterizadas como inovadoras transformadoras ou de 
cunho reiterativa conservadora. Conclui-se que a utilização de diferen-
tes modalidades educativas pode sedimentar ou revitalizar o proces-
so de trabalho em saúde, assim como trazer avanços para o processo. 
Palavras-chave: Educação Permanente; Gestão em Saúde; Políticas de 
Saúde Pública; Sistema Único de Saúde.

INTRODUÇÃO
Em parceria com o Pacto de Gestão, em 2004, foi instituída no Brasil a 
Política de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Suas estratégias de 
ação e transferências de recursos para financiamento das ações foram 
redefinidas pela Portaria Gm/mS n. 1.996/07. Essa Portaria também insti-
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tuiu transferências regulares e automáticas dos recursos para a Educação 
Permanente em Saúde (EPS) do Fundo Nacional de Saúde aos respecti-
vos Fundos Estaduais ou Municipais de Saúde. Essa estrutura de repasse 
é aplicada apenas nas regiões que anuíram ao Pacto de Gestão (BrASil, 
2007, 2009).

A EPS tornou-se uma alternativa para a transformação no espaço de 
trabalho, sugerindo metodologias diferenciadas para aprender e educar, 
substituindo as capacitações pontuais, tecnicistas e de cunho reiterativo. 
Na concepção de EPS, as ações educativas transpassam-se contiguamente 
com o processo de trabalho e os sujeitos envolvidos no processo educativo 
ora são educadores, ora são educandos – se utilizam de saberes específi-
cos do seu espaço de trabalho, transformando a natureza e a sociedade, ao 
mesmo tempo em que alteram a si próprios (SilVA et al., 2011).

A condução da PNEPS também foi redefinida pela portaria e, atual-
mente, ocorre por meio das Comissões Intergestores Regionais (Cir) – 
que, antes da promulgação do Decreto n. 7.508/11, eram denominadas 
como Colegiado de Gestão Regional (CGr) –, com participação das CiES– 
Comissões Permanentes de Integração Ensino Serviço (BrASil, 2011).

Nesse sentido, a Cir é composta por gestores municipais de saúde 
(e/ou representantes) do conjunto de municípios de uma determinada 
região de saúde. É responsável por instituir processos de planejamento 
regional para a EPS, tendo em vista as prioridades e as responsabilidades 
assumidas no Termo de Compromisso e no Plano de Saúde dos entes 
federados participantes. A CiES é instituída por gestores municipais e es-
taduais de saúde e educação (e/ou seus representantes), trabalhadores 
do SUS, instituições de ensino com curso na área da saúde, movimentos 
sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e controle social 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Tem por finalidade sugerir, gerir e ava-
liar os projetos de EPS e repassar informações ao Colegiado de Gestão 
Regional, para que este possa orientar as decisões em relação ao Plano de 
Ação Regional de Educação Permanente em Saúde (BrASil, 2011).

A CiES tornou-se um importante espaço para realizar articulações 
interinstitucionais para a integração entre ensino e serviço. Assim, esta 
foi uma importante medida para que as ações indutoras de formação de 
recursos humanos para o SUS avançassem no que tange à integração en-
sino-serviço como condição de implantação e manutenção dessas ações 
(CAVAlhEiro; GUimArãES, 2011).

As relações entre serviço e as instituições de ensino são entendidas 
como trabalho coletivo, firmando pactuações e integrando os discentes 
e docentes da saúde com os trabalhadores que compõem as equipes de 
saúde no serviço (AlBUqUErqUE et al., 2008).

A união entre o ensino e o serviço propende à qualidade da aten-
ção à saúde dos usuários, bem como à qualidade da formação desses 
profissionais e ao crescimento e satisfação dos trabalhadores do serviço. 
Nesse sentido, a CiES torna-se uma tática de implementação da PNEPS. 
Assim, constitui-se como ponto de pauta para deliberação dos órgãos 
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colegiados estaduais, na atual estruturação da EPS (ANdrAdE; mEirEl-
lES; lANzoNi, 2011).

Na concepção da EPS, as ações educativas se desenvolvem de acordo 
com o cenário dos trabalhadores, compreendendo suas necessidades a 
fim de transformar as práticas de saúde. Com este pensamento, os tra-
balhadores em formação constroem estratégias participativas para de-
senvolver suas habilidades e novos conhecimentos (PEdUzzi et al., 2009).

Contiguamente, a EPS constitui-se em importante vertente de trans-
formações, buscando mudanças com propostas motivadoras e eficazes, 
de acordo com as necessidades sentidas e vivenciadas no cotidiano de 
trabalho. Para efetivar a EPS, faz-se necessário construir propostas con-
forme as necessidades dos trabalhadores e, em especial, de acordo com as 
necessidades da população (SiGNor et al., 2015). Para isso, incentivar par-
cerias entre as instituições de ensino e os serviços de saúde poderá facili-
tar a realização de ações educativas, contribuindo para o desenvolvimen-
to de atividades integrativas, com foco nas necessidades dos serviços, e 
formando parcerias entre a extensão, a pesquisa e a EPS (SilVA et al., 2013).

Ainda, a política de EPS oportuniza que os programas educativos clas-
sificados como tecnicistas e reiterativos passem a promover ações inova-
doras e transformadoras. O elo entre estes dois modelos nos faz repensar 
a revitalização do conhecimento técnico, contribuindo para a transfor-
mação, de modo a compreender e investir no contexto pessoal, profissio-
nal e social (SilVA et al., 2010).

A palavra “práxis”, empregada pelos gregos na Antiguidade, significa a 
ação propriamente dita, ou seja, a práxis é a ação humana sobre a maté-
ria e a criação. Vázquez (2007) propõe diferentes níveis de práxis: a prá-
xis criadora, a práxis reiterativa, a práxis espontânea e a práxis reflexiva. 
A práxis criadora está comprometida com a produção e a autocriação, 
que permite enfrentar novas necessidades e situações, caracterizando o 
trabalho criativo e inovador. Essa modalidade de práxis tem como traços 
característicos: unidade indissolúvel no processo prático do subjetivo e 
do objetivo; imprevisibilidade do processo e do resultado; unicidade do 
processo e não repetição do produto.

A práxis reiterativa reduz a criação ao conceber um trabalho em ca-
deia, parcelado, de produção em série. Há a dicotomia entre concepção 
e execução, rompendo-se com a unicidade do processo prático. Nessa 
práxis, o processo de criação fica tolhido e é reforçada a repetição – seu 
modo de transformação já é conhecido. Na práxis espontânea, está en-
cadeada ao grau de consciência envolvida na atividade prática, ou seja, 
neste nível de práxis leva-se em conta o grau de consciência que se têm 
da atividade prática. Já a práxis reflexiva refere-se ao elevado grau de 
consciência que envolve uma atividade prática. Esse nível de práxis tem 
caráter transformador (VãzqUEz, 2007).

Nesse sentido, buscou-se compreender que modalidades de projetos 
educativos são propostos e implementados em uma determinada regio-
nal de saúde. Para tanto, a questão de pesquisa procura responder: qual 



· 27

a tipologia dos projetos educativos, em relação à práxis no trabalho em 
saúde, que vêm sendo desenvolvidos? Portanto, o objetivo do estudo é 
analisar as propostas de Educação Permanente em Saúde, na perspecti-
va da práxis.

MÉTODO
O estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa de abordagem qua-
litativa, do tipo descritiva e documental (Gil, 2010; lUdKE; ANdré, 2013). 
Procurou-se evidenciar quais as características dos programas educati-
vos que foram submetidos, avaliados e implementados em uma Coorde-
nadoria Regional de Saúde, de 2007 a 2014. A escolha desse período de 
tempo pode ser justificada em razão da aprovação da portaria 1.996/07, 
que institui as Comissões de Integração Ensino Serviços (CiES).

Os dados foram coletados em setembro de 2015, através da leitura dos 
sete projetos submetidos. Na apreciação dos dados, utilizou-se a análise 
de conteúdo. Nesse sentido, a análise dos documentos foi organizada em 
três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resulta-
dos, inferência e interpretação (BArdiN, 2011). Para cada publicação co-
letada, fez-se uma ficha de leitura contendo: título, resumo, metodologia, 
público-alvo e modalidade educativa.

Os preceitos éticos foram baseados na Resolução n. 466/12, que diz 
respeito a pesquisas e visa a assegurar os direitos e deveres referentes aos 
participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao estado (BrASil, 
2012). A coordenadoria de saúde em que se realizará o estudo não será 
identificada. Também foram tomados todos os cuidados para a análise 
dos documentos, evitando citar alguma particularidade que possa iden-
tificar os autores/locais. Nesse sentido, o projeto foi submetido e aceito 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Ma-
ria, conforme número do Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética (CAAE): 46056015.7.0000.5346.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este estudo é decorrente de um projeto de pesquisa que envolve uma Co-
ordenadoria Regional de Saúde do estado do Rio Grande do Sul. Fazem 
parte deste estudo sete projetos que foram submetidos à CrS/rS para 
apreciação, no período de 2007 a 2015. O estudo foi desenvolvido em 
uma CrS que abrange 26 municípios. Dentre esses, uma cidade tem po-
pulação acima de 30 mil habitantes, uma tem aproximadamente 20 mil, 
três municípios possuem cerca de 10 mil e os demais possuem menos de 
10 mil habitantes, totalizando uma população total na região de estudo 
próxima de 160 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (iBGE, 2012).

A sociedade espera que os trabalhadores em saúde estejam cada vez 
mais qualificados no exercício de suas funções. Nesse sentido, os servi-
ços são organizados e o processo de trabalho é concretizado a partir das 
atividades desenvolvidas, buscando maior qualidade na produção, na 
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economia e na segurança (SilVA et al., 2010). Dessa forma, a EPS configu-
ra-se como uma forma de valorização do profissional e sua concretização 
se dá a partir de processos educativos que objetivam a transformação do 
processo de trabalho. Assim, pode ser considerada orientadora das ini-
ciativas de desenvolvimento dos sujeitos trabalhadores e das estratégias 
de transformação das práticas em saúde (CECCim, 2005; mErhy; FEUE-
rWErKEr; CECCim, 2006).

Vázquez (2007, p. 265) diz que “toda a vida social é essencialmente 
prática” ao afirmar que a prática social pode ser decomposta em dife-
rentes setores, considerando-se o objeto ou o material sobre o qual o ho-
mem exerce sua atividade transformadora. A práxis, portanto, é a ação 
humana sobre a matéria e a criação e, através dela, pode ter uma nova 
realidade. A práxis pode ser decomposta em quatro níveis: criadora, rei-
terativa ou imitativa, reflexiva e, por último, espontânea. Precisa-se sa-
lientar: os diferentes níveis de práxis não eliminam os vínculos mútuos 
entre uma e outra modalidade.

Nessa perspectiva, para a classificação das modalidades educativas, o 
estudo foi norteado pelos preceitos da filosofia da práxis. Para tal, foram 
concebidos dois modelos: a educação inovadora transformadora e a edu-
cação reiterativa conservadora. A práxis inovadora transformadora, pro-
posta no estudo, tem como parâmetro as ações que fomentam a criação, 
visando à interação da consciência e da prática. Buscando refletir sobre 
modo de criar, transformar e transcender, essa concepção educativa tem 
como preceito subsistente a práxis criativa. Já a práxis educativa reitera-
tiva tem como característica a repetição ou imitação das ações, não pro-
duzindo novidades à realidade e tendo um grau limitado de consciên-
cia. Essa proposta adota como embasamento teórico a práxis reiterativa 
(VázqUEz, 2007).

Foram observados sete projetos de EPS, quanto ao público-alvo, aos 
objetivos e às metodologias educativas. A análise dos dados permitiu a 
construção de duas categorias empíricas: propostas educativas inovado-
ras transformadoras e as propostas educativas reiterativas conservadoras.

PROJETOS EDUCATIVOS INOVADORES E TRANSFORMADORES
A primeira categoria aborda as concepções educativas relacionadas às 
propostas inovadoras transformadoras. Essa proposta tem ênfase na mu-
tabilidade do processo de trabalho, a partir das necessidades encontra-
das nas vivências do cotidiano. Nessa categoria, constam cinco projetos 
com diferenciado público-alvo; porém, todos direcionados a profissio-
nais atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS).

A primeira proposta educativa tinha como público-alvo trabalha-
dores de saúde da atenção básica, comunidades terapêuticas, controle 
social e movimentos sociais ligados à saúde. Os objetivos da interven-
ção educativa consistiam em proporcionar aos membros dos Conselhos 
Municipais de Saúde (CmS) e aos trabalhadores da saúde para transfor-
mar e qualificar a intervenção junto a pessoas portadoras de transtornos 
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mentais e dependência química. A metodologia educativa consistiu de 
rodas de conversa.

Visando à transformação e à qualificação do processo de trabalho, 
a EPS é considerada como um espaço para a produção e aplicação de 
saberes, com foco no desenvolvimento humano (PErEirA, 2003). Assim, 
investir em processos educativos para os trabalhadores de saúde e para 
os CmS implica em mudanças significativas no processo de trabalho e, 
consequentemente, proporciona um olhar integral e humanizado aos 
usuários do sistema. É fundamental gerar incentivos na realização de 
processos educativos que objetivem expandir a visão dos profissionais 
acerca de suas funções e atribuições cotidianas, resultando na melhoria 
da realização de suas atribuições legais.

Com o intuito de auxiliar nos processos educativos, a Lei 8.142/90 
institui o Conselho Nacional de Saúde (CNS), o qual é responsável por 
deliberar a formulação de diretrizes para o processo de capacitação dos 
Conselheiros de Saúde através do Programa de Educação em Saúde. Por 
capacitação, entende-se como os processos formais de transmissão e 
construção de conhecimentos por meio de encontros e/ou uso de me-
todologias de educação a distância (BrASil, 2002). Nesse sentido, investir 
em processos educativos aos trabalhadores do Conselho de Saúde é fun-
damental para que os Conselheiros e os demais profissionais atuantes na 
saúde possam desempenhar suas funções de forma mais efetiva.

Em um estudo desenvolvido por Cotta, Cazal e Rodrigues (2009), foi 
observado que 79,4% dos conselheiros entrevistados nunca receberam 
nenhum tipo de capacitação e/ou modalidade educativa e 85% dos con-
selheiros relataram sentir necessidade de receber capacitações para atu-
ar no Conselho Municipal de Saúde, sendo fundamental para o exercício 
do controle social. Observa-se que ainda são realizados poucos proces-
sos educativos direcionados aos trabalhadores. Além disso, os profissio-
nais não conhecem plenamente suas atribuições e sentem necessidade 
de atualização para realizar seu processo de trabalho de forma eficaz.

No entanto, em estudo realizado por Verdi (2010), são relatadas inicia-
tivas que têm sido desenvolvidas visando oportunizar rodas de conversa 
para articular as potencialidades e fragilidades na atuação dos Conse-
lheiros de Saúde, aprimorando o conhecimento acerca das políticas de 
saúde e estreitando os laços entre os conselheiros e o Conselho Munici-
pal de Saúde. Assim, oportunizar ações educativas aos profissionais de 
saúde para compreender suas atribuições resultará positivamente e pro-
porcionará um olhar mais amplo ao indivíduo no decorrer do processo 
de trabalho.

A segunda proposta tinha como objetivo capacitar trabalhadores em 
saúde com foco na prevenção ao uso de drogas, voltado, principalmen-
te, para a prevenção do Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (hiV/AidS). Posteriormente, buscou-se 
desenvolver espaços de diálogo entre adolescentes, jovens, professores, 
profissionais de saúde e comunidade, pois, comprovadamente, essa 
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iniciativa constitui um importante dispositivo para construir respostas 
sociais com vistas à superação das relações de vulnerabilidade em re-
lação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (dSTs), às infecções pelo 
vírus hiV e à AidS, assim como no que se refere à gravidez não planejada 
e às drogas.

Os processos de educação devem ter como foco a problematização do 
cotidiano, com valorização da experiência dos indivíduos/grupos sociais, 
considerando as diferentes realidades e contextos sociais (SiGNor, 2015). 
A adolescência é considerada uma etapa crucial para o desenvolvimento 
humano, fortemente marcada por vulnerabilidades, como gravidez pre-
coce, contaminação por dSTs, uso de drogas e violência (JArdim, 2012). 
Nesse sentido, capacitar os profissionais em saúde para repassar infor-
mações voltadas para a promoção da saúde, prevenção de dST/AidS e 
utilização de métodos contraceptivos torna-se uma ferramenta funda-
mental para a diminuição dos casos entre esse público.

A educação em saúde, constituída por problematizações, apresenta-se 
como estratégia fundamental para o desenvolvimento dos adolescentes, 
com discussões de temáticas relacionadas à saúde sexual e ao uso de dro-
gas. Incentivar parcerias entre ensino, pesquisa e extensão e aproximar as 
universidades aos serviços de saúde acarretam em espaços de produção 
de conhecimento científico, contribuindo para repensar as práticas em 
saúde incorporadas com propostas inovadoras (CoElho et al., 2012).

Diversas estratégias podem ser formuladas para alertar e despertar o 
interesse dos adolescentes, como grupos de discussão com demonstra-
ções visíveis e troca de experiências, fornecimento de folders informati-
vos, exibição de vídeos, distribuição de métodos contraceptivos e orien-
tação sobre a utilização dos mesmos, apresentação de histórias reais com 
envolvimento com drogas, entre outras. Também se torna importante o 
planejamento de gravidez e o combate ao uso de drogas entre os ado-
lescentes, que são os principais alvos destes acometimentos. Ainda, in-
vestir em processos educativos para a população-alvo é um dispositivo 
essencial para construir mudanças sociais, visando superar situações de 
vulnerabilidade.

A terceira proposta educativa estava voltada aos Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS), tendo por objetivo agregar conhecimentos e com-
preensões acerca da Política de EPS. A inserção dos ACS nas equipes de 
saúde não exige uma qualificação prévia, embora se reconheça as parti-
cularidades do seu processo de trabalho. No entanto, o agente necessita 
de conhecimentos básicos que proporcionem aporte para a realização 
de suas práticas, exercendo suas atividades de forma efetiva. Assim, a uti-
lização da EPS torna-se importante ferramenta para a qualificação desses 
profissionais (roSSETTo; SilVA, 2010).

As ações educativas realizadas junto aos ACS são elencadas a partir 
das necessidades de aprimoramento e conforme as carências dos agen-
tes (SiGNor, 2015). Ressalta-se que as instituições de saúde e os gestores 
devem objetivar a capacitação profissional, visando ao crescimento do 
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nível de informação e conhecimento fundamental para desenvolver suas 
atividades profissionais (FErrEirA; KUrCGANT, 2009). O agente comuni-
tário de saúde necessita de saberes básicos que deem aporte para a rea-
lização de suas práticas, podendo exercer suas atribuições de forma efe-
tiva. Nesse sentido, a utilização da EPS como ferramenta de qualificação 
representa mecanismos importantes para o ACS (roSSETTo; SilVA, 2010).

Nesse cenário, a EPS representa as diferenciações no desenvolvimento 
de ações do ACS, aprimorando os seus conhecimentos e as suas práticas 
no processo de trabalho, voltadas às suas atividades. Os agentes comu-
nitários representam um importante elo entre os sujeitos, usuários, co-
munidades, populações e profissionais de saúde (roSSETTo; SilVA, 2010).

A quarta proposta educativa abordava a capacitação dos integrantes da 
Comissão de Integração Ensino e Serviço (CiES) microrregional, oportuni-
zando uma melhor compreensão acerca da Política de EPS e da Política Na-
cional de Humanização (PNh), de modo a empoderar os sujeitos partici-
pantes para cumprir com suas atribuições previstas na portaria 1996/2007. 
O curso de capacitação ofertado possui carga horária de 8 horas.

A integração ensino e serviço é compreendida pelo trabalho coletivo, 
pactuado pelos discentes e docentes dos cursos da área da saúde com 
profissionais que atuam no SUS. Essa integração visa à qualidade da saúde 
dos indivíduos, tanto quanto à qualidade de formação dos profissionais 
e à satisfação dos trabalhadores (ANdrAdE; mEirEllEr; lANzoNi, 2011).

Assim, a EPS é uma estratégia que envolve educandos e educadores, 
com a finalidade de, juntos, aprimorar sua capacidade de articular mu-
danças, possibilitar a troca de experiências e proporcionar a construção 
coletiva da cultura organizacional de aprendizagem no dia a dia de tra-
balho (SilVA et al., 2012). Com isso, a realização de processos educativos 
com os integrantes da CiES, explicitando os objetivos da política de EPS, 
é um fator importante para formar uma comissão com integrantes que 
reconheçam os objetivos e as diretrizes da política e, consequentemente, 
compreender as atribuições e funções da CiES.

A quinta proposta educativa tinha como foco a qualificação profissio-
nal de auxiliares e técnicos de enfermagem, de forma a exercerem suas 
funções de maneira consciente e inovadora, favorecendo as necessida-
des, realidades e perfis dos sujeitos como seres cuidadores. O curso pos-
sui carga horária de 80 horas, distribuídas em aulas expositivas e traba-
lhos individuais, coletivos e seminários.

A EPS propõe que os processos de educação na saúde sejam desenvol-
vidos a partir da fragilidade encontrada no processo de trabalho, objeti-
vando modificar esse cotidiano e tendo em vista as particularidades dos 
usuários (BrASil, 2004).

Aproximar a educação ao cotidiano de trabalho é potencialmente 
profícuo, pois, na perspectiva da EPS, esse ambiente também é um es-
paço de aprendizado. Ainda, associar reflexivamente as ações diárias do 
ofício com as situações vivenciadas rotineiramente qualifica o processo 
de trabalho. Assim, as modificações das práticas organizacionais nos 
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serviços de saúde implicam em contribuições para o desenvolvimento 
de novas habilidades e contextos que alimentem as práticas de saúde 
(BrASil, 2009).

Um estudo recente destaca a importância de associar aspectos edu-
cativos ao contexto de trabalho (JESUS et al., 2011). Sobre essa questão, 
Silva e Seiffert (2009) ressaltam a importância e a necessidade da reali-
zação de ações educativas, frisando as exigências de renovação de tec-
nologias e integração de conhecimento, atrelada a um novo olhar do 
trabalho em saúde.

A EPS está ligada ao processo de trabalho (atenção, gestão, ensino e 
controle social) e seu foco está em fomentar o trabalho multiprofissio-
nal e a integralidade, relacionados com as reais necessidades dos ato-
res envolvidos (gestores, trabalhadores e usuários). A possibilidade de 
transcender é caracterizada por ações individuais e coletivas, que visam 
à transformação social a partir da reflexão de possibilidades futuras. No 
entanto, as propostas somente funcionam quando aplicadas coletiva-
mente (SilVA et al., 2011).

Sob a concepção da práxis, os princípios da educação permanente 
são estabelecidos pela reflexão e ação, percebidas/vivenciadas a partir 
do cotidiano de trabalho em saúde e das possibilidades de transforma-
ção da realidade. A inovação e transformação precisam ser projetadas 
através do entendimento precípuo da realidade e do compromisso com 
mudanças. Na práxis criadora, há unidade de teoria e prática: quando a 
prática se revela teoricamente e a teoria subsidia a prática pode-se trans-
formar a realidade. Dessa forma, a práxis transcende a teoria, pois é na 
prática que essa se efetiva como uma atividade social. A concepção de 
educação permanente sob o olhar da práxis criadora está comprometida 
com a criação e a transformação.

Projetos educativos reiterativos conservadores
A segunda categoria refere-se às propostas educativas de caráter reitera-
tivas e conservadoras, em que os projetos têm ênfase em treinamentos, 
cursos e capacitações, resolvendo apenas problemas específicos do co-
tidiano de trabalho. Nessa categoria, constam dois projetos destinados a 
profissionais atuantes no SUS.

Na sexta proposta educativa, os integrantes da CiES e demais profissio-
nais da saúde têm por objetivo capacitar trabalhadores da Atenção Bási-
ca para desencadearem estratégias de ação em saúde mental, buscando 
melhorar as condições de saúde e de vida dos sujeitos acometidos por 
sofrimentos psíquicos graves, com vistas à ampliação e reorganização da 
rede de atenção integral à saúde mental. O curso teve uma duração de 
100 horas, divididas em quatro módulos de 25 horas e um momento de 
dispersão, que ocorreu nos intervalos dos módulos e contou com ativida-
des a serem desenvolvidas nos locais de trabalho.

Nessa concepção, as ações educativas apontam para atos isolados, 
realizadas, por exemplo, através de palestras, e objetivando solucionar 
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situações imediatas. Essas características expressas focam para proces-
sos de educação continuada, com base tecnicista de aprendizado linear, 
razão que são atividades pontuais, reiterativas e voltadas à complemen-
tação de técnicas (roSSETTo; SilVA, 2010).

Os processos educativos não devem focar somente sobre o aperfei-
çoamento técnico, mas contribuir para o alcance da autonomia e da ci-
dadania dos trabalhadores, além de resgatar sua multidimensionalidade, 
assim se constituindo como fundamento de não alienação (lEoPArdi; 
GElBCKE; rAmoS, 2001). A concepção educativa que tem como enfoque 
os treinamentos e cursos está relacionada à práxis reiterativa (VázqUEz, 
2007). Nesse sentido, existe uma rotina no fazer, pois o “fazer” caracteriza-

-se por repetir ou imitar ações antecipadamente treinadas (BrASil, 2004).
A sétima proposta educativa destinava-se aos auxiliares de consultó-

rio dentário e trabalhadores dos serviços de saúde bucal. O objetivo do 
curso era formar profissionais na área da saúde, para o pleno exercício 
de suas funções mentais, cognitivas e socioafetivas, com capacidade de 
aprender com autonomia e assimilar/selecionar o crescente número de 
informações. Além disso, construir novos conhecimentos e habilidades e 
enfrentar situações inéditas com dinamismo, flexibilidade e criatividade, 
compreendendo suas bases sociais, econômicas, técnicas, tecnológicas 
e científicas. O curso estava estruturado em um módulo, com 400 horas 
teórico-práticas e 200 horas de estágio supervisionado, habilitando o pro-
fissional a atuar como Auxiliar de Consultório Dentário.

Nas práticas em saúde, os treinamentos são compreendidos como 
indispensáveis para o processo de trabalho, sendo motivadores para se-
gurança e efetividades nas ações e serviços (SilVA, 2007). Em estudo con-
duzido por Gomes et al. (2014), os autores afirmam que existem ações 
educativas isoladas pontuais e fragmentadas, desenvolvidas com os tra-
balhadores da saúde. Nesse contexto, a EPS constitui-se como ferramenta 
de crescimento e aperfeiçoamento para esses profissionais.

No entanto, não se deve entender como incorreta a concepção de trei-
namentos. É necessário que estes estejam atrelados às propostas educa-
tivas que contemplem a ampliação do conhecimento para a promoção 
da participação e da autonomia. Ainda, é imprescindível que exista elo 
entre a cultura marcada pelas crenças, valores, sentimentos e atitudes de 
todos os atores envolvidos (profissionais e usuários) no processo (SilVA 
et al., 2011).

Um estudo recente, desenvolvido por Jesus et al. (2011), aponta a ne-
cessidade de realização de uma revisão no processo de capacitação que 
vem sendo realizado. Também foi considerado relevante identificar as 
demandas e as expectativas para a qualificação dos trabalhadores, bem 
como a possibilidade de criação de um Núcleo de Educação Permanente 
voltado à capacitação desses profissionais.

Ressalta-se que devem ser incluídas ações educativas e aspectos que 
considerem a mudança de paradigma na formação profissional e na 
atenção à saúde. Os participantes de um estudo publicado por Tronchin 
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et al. (2009) apontam para a valorização profissional e autonomia na rea-
lização de atividades relacionadas às competências de cada profissional, 
destacando a EPS como estratégia de transformação do processo de tra-
balho e atualização de conhecimentos, bem como a formação de agentes 
multiplicadores junto à equipe e aos usuários.

Outro aspecto parte da necessidade de buscar metodologias diferen-
ciadas no processo de EPS, pautadas na concepção de educação dialógica 
e transformadora, visando à melhoria da formação profissional em saú-
de e à qualidade na assistência prestada aos usuários (JESUS et al., 2011).

Essas ações devem ser baseadas em métodos que possibilitem rela-
cionar as propostas e a realidade, possibilitando um olhar diferenciado 
na tomada de decisões que condizem com o cotidiano de trabalho e com 
as necessidades dos usuários. Deve-se ainda levar em consideração não 
somente o conhecimento acadêmico, mas também o conhecimento prá-
tico, que favorece a reflexão a partir do conhecimento que o profissional 
já possui (dAViNi, 2009).

A concepção de educação reiterativa conservadora está compromis-
sada com o instituído. Dessa maneira, sua forma de condução já é conhe-
cida, a criação e a transformação são modestas e, às vezes, exíguas. Essa 
modalidade educativa não produz uma nova realidade; contudo, torna-

-se importante na medida em que aperfeiçoa o que já foi criado e pode 
multiplicar quantitativamente ações já existentes. Nem tudo é mutável; 
porém, em razão da celeridade na construção do conhecimento, em es-
pecial na saúde, é necessário revisitar continuamente a interligação/reli-
gação dos fazeres das práticas e dos saberes da teoria.

CONCLUSÃO
O presente estudo permitiu evidenciar que a maioria dos projetos sub-
metidos à CrS/rS em questão tem caráter inovador transformador, ainda 
que algumas modalidades educativas apontem para projetos reiterativos 
conservadores, com foco no aprimoramento de técnicas. Esse artigo re-
presenta apenas uma CrS/rS, então não se pode generalizar os resultados. 
Ressalta-se que as modalidades educativas de cunho inovadoras transfor-
madoras, conjuntamente com as propostas educativas reiterativas con-
servadoras, são igualmente úteis na formação/aperfeiçoamento, tornan-
do-se indispensáveis na revitalização do conhecimento dos trabalhadores.

O aspecto reiterativo de educação no trabalho refere-se a capacita-
ções pontuais de atenção a determinados procedimentos ou condutas, 
situação em que a necessidade de “proceder” sempre da mesma forma 
significa mais segurança, principalmente na atenção em saúde nos ca-
sos críticos de vida. O aspecto inovador está articulado com maneiras 
diferenciadas de educação no trabalho, tendo como eixo o compromisso 
com a criação e a inovação. As mudanças no espaço de trabalho estão 
vinculadas à criação, ao fazer diferente, tendo como base a teoria e as 
práticas, mediadas por reflexões sobre saber-fazer, estimulando, assim, 
mudanças no processo de trabalho. Na educação no trabalho em saúde, 
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uma modalidade não exclui a outra, assim como não há sobreposição em 
níveis de importância. A opção por uma ou outra modalidade parte das 
necessidades dos educandos.

Ainda, ressalta-se a importância e efetividade de realizar parcerias das 
universidades (ensino, pesquisa e extensão) com os serviços de saúde, 
expandindo os conhecimentos dos trabalhadores e possibilitando a re-
flexão e a transformação do processo de trabalho em saúde. A proposta 
de uma Política Nacional de Educação Permanente em Saúde poderia ser 
responsável por profundas mudanças no processo de trabalho. Contudo, 
embora a política seja inovadora e tenha base em teorias educativas ino-
vadoras, a quantidade de projetos aprovados em uma coordenadoria que 
envolve 26 municípios ainda pode ser considerada modesta.

Enfim, espera-se que esse estudo possa contribuir para o aperfeiçoa-
mento das atividades de EPS no cotidiano de trabalho dos sujeitos atuan-
tes na área da saúde, qualificando a integralidade dos usuários. Também 
se faz necessário incentivar o desenvolvimento de um maior quantitati-
vo de projetos submetidos à CrS, com a intenção de ampliar processos 
educativos com a perspectiva de transformação do processo de trabalho 
e de capacitação profissional.

Frente ao exposto, entende-se a necessidade da contínua realização 
de pesquisas relacionadas à temática, a fim de incentivar gestores e tra-
balhadores para a aplicação de projetos de EPS à CrS, visando a transfor-
mar o processo de trabalho dos diversos atores dos serviços de saúde.
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RESUMO
O objetivo desse estudo é avaliar a relação existente entre proporção de 

“Internações por condições sensíveis à atenção básica” e “Cobertura po-
pulacional estimada pelas equipes de atenção básica” nas 30 regiões de 
saúde do estado do Rio Grande do Sul na série histórica 2008-2014. Como 
método, construiu-se um estudo ecológico, realizado por meio de uma 
pesquisa descritiva documental, a partir de dados secundários obtidos 
no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (dATASUS). 
Observou-se que, no estado do Rio Grande do Sul, a taxa média do indi-
cador “Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção bási-
ca” apresentou aumento no decorrer da série histórica e, paralelamente, 
a taxa média de “Internações por condições sensíveis à atenção básica” 
apresentou perfil descendente, demonstrando o impacto positivo da am-
pliação da cobertura de equipes de atenção básica.  Nesse sentido, o uso 
desses dois indicadores em conjunto pode contribuir para a avaliação do 
funcionamento e da capacidade da atenção básica.
Palavras-chave: Indicadores básicos de saúde; Atenção primária à saúde; 
Hospitalização.

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei n. 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, define a saúde como direito de todos e dever do Es-
tado (BrASil, 1990). No decorrer de sua estruturação, o Brasil tem expe-
rimentado grandes mudanças, particularmente, a partir de 1994, com a 
criação do Programa Saúde da Família (PSF), posteriormente ampliado 
para a atual Estratégia Saúde da Família (ESF), desenvolvida com o obje-
tivo de melhorar a qualidade e o acesso à atenção básica e, assim, reor-
denar o modelo de atenção (AlFrAdiqUE et al., 2009). Desde sua criação, 
o SUSenfrenta muitos desafios, e a consolidação da atenção básica é um 
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dos problemas mais recorrentes em sua trajetória relativamente curta (PErEirA; 
SilVA; NETo, 2014).

A atenção básica deve ser o contato preferencial dos usuários, principal por-
ta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se 
pelos princípios da universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cui-
dado, integralidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade e par-
ticipação social, considerando o sujeito em sua singularidade e inserção sociocul-
tural (BrASil, 2011a).

Uma forma de avaliar a consolidação e resolutividade da atenção básica se dá 
por meio do indicador de “Internações por condições sensíveis à atenção bási-
ca” (iCSAB) (PErEirA; SilVA; NETo, 2014; FErNANdES et al., 2009; rEhEm; CioSAK; 
EGry, 2012).  Esse indicador representa um conjunto de problemas de saúde para 
os quais uma atenção básica efetiva – utilizando-se de atividades de prevenção 
de doenças, diagnóstico e tratamento precoce de patologias agudas, controle e 
acompanhamento de patologias crônicas – diminuiria o risco de internações (Al-
FrAdiqUE et al., 2009; doUrAdo; BErENiCE, 2008). Altas taxas de internações po-
dem estar relacionadas com a deficiência na cobertura dos serviços, inadequada 
capacidade de resolução da atenção básica ou problemas de acesso ao sistema 
de saúde, conforme apontam autores como Alfradique et al. (2009), Dourado e 
Berenice (2008) e Boing et al. (2012).

No Brasil, a série histórica do indicador iCSAB teve início no ano de 2008, com 
a criação da Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção 
Primária, mediante a Portaria n. 221, de 17 de abril de 2008. Essa lista considera as 
internações por condições sensíveis existentes em outros países e as diversidades 
das condições de saúde e doença no território nacional. A classificação está orga-
nizada por grupos de causas e diagnósticos, de acordo com a Décima Revisão da 
Classificação Internacional de Doenças (Cid-10) (BrASil, 2008).

O desafio representado pela implementação do SUS exige a utilização de fer-
ramentas e tecnologias que facilitem a identificação dos principais problemas de 
saúde e a definição de intervenções eficientes e eficazes. Diante disso, o objetivo 
desse estudo é avaliar a relação existente entre as iCSAB (Internações por condi-
ções sensíveis à atenção básica) e a “Cobertura populacional estimada pelas equi-
pes de atenção básica” nas 30 regiões de saúde do estado do Rio Grande do Sul, na 
série histórica 2008-2014.

Ressalta-se que o estado do Rio Grande do Sul, atualmente, encontra-se di-
vidido em 30 regiões de saúde. A divisão do estado em regionais é característica 
do sistema de saúde descentralizado, configurando-se como espaços geográficos 
contíguos, com infraestrutura de redes de comunicação e transporte comparti-
lhados, constituídos com base nas identidades culturais, econômicas e sociais, 
com a finalidade de integrar a organização, planejamento e execução de ações e 
serviços de saúde (BrASil, 2011b).

MÉTODO
Trata-se de um estudo ecológico realizado por meio de uma pesquisa descritiva 
documental, a partir de dados secundários obtidos no Departamento de Informá-
tica do SUS (dATASUS). Foi realizado levantamento anual dos indicadores “Cober-
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tura populacional estimada pelas equipes de atenção básica” e “Propor-
ção de internações por condições sensíveis à atenção básica”, no período 
de 2008 a 2014. Tais indicadores, presentes no Caderno de Diretrizes, Ob-
jetivos, Metas e Indicadores 2013-2015, são indicadores universais, de-
finidos de forma tripartite, sendo sua pactuação comum e obrigatória 
nacionalmente (BrASil, 2013).

O indicador “Cobertura populacional estimada pelas equipes de aten-
ção básica” tem como meta o aumento da cobertura. Considera a centra-
lidade da atenção básica no SUS com a proposta de constituir-se como 
ordenadora do cuidado nos sistemas de saúde e eixo estruturante de pro-
gramas e projetos, favorecendo a capacidade resolutiva e os processos de 
territorialização e regionalização em saúde (BrASil, 2013).

O indicador “Proporção de internações por condições sensíveis à aten-
ção básica” tem por meta a redução das internações por causas sensíveis. 
Sua finalidade é desenvolver capacidade de resolução da atenção primá-
ria ao identificar áreas passíveis de melhorias, enfatizando problemas de 
saúde que necessitam de melhor prosseguimento e organização entre os 
níveis assistenciais (BrASil, 2013).

Os dados para a pesquisa foram coletados no site do dATASUS, seção In-
formações de saúde (TABNET), indicadores de saúde e pactuações (www2.
datasus.gov.br/dATASUS).  Cada um dos indicadores de interesse foi sele-
cionado por região de saúde do estado do Rio Grande do Sul em cada ano 
da série histórica, até totalizar as 30 regiões. Os dados coletados foram 
agrupados em tabela.

A relação entre “Cobertura populacional estimada pelas equipes de 
atenção básica” e “Proporção de internações por condições sensíveis à 
atenção básica” foi estimada através do teste t de Student sobre o coefi-

FoNTE: Brasil (2013, P. 31), adaptado por NTE, 2017.

FoNTE: Brasil (2013, P. 34).

qUAdro 1: Método de cálculo.

qUAdro 2: Método de cálculo.
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FoNTE: dos autores, adaptado por NTE, 2017.

GráFiCo 1: Taxas médias de “Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção 
básica” e “Internações por condições sensíveis à atenção básica”, nos anos de 2008 a 2014, 
nas 30 regiões de saúde do Rio Grande do Sul.

ciente de correlação de Pearson, considerado significativo quando p<0,05. 
Para validar o uso da correlação de Pearson, utilizou-se o teste de norma-
lidade de Shapiro-Wilk, sendo significativamente normal quando p>0,05.

RESULTADOS
No estado do Rio Grande do Sul, a taxa média do indicador “Cobertura 
populacional estimada pelas equipes de atenção básica” apresentou au-
mento: de 62,96% para 70,85%, no decorrer da série histórica 2008-2014, 
correspondendo a uma variação de 11,14%. Paralelamente, a taxa média 
de “Internações por condições sensíveis à atenção básica” apresentou 
perfil descendente: de 30,83% para 27,38%, de 2008 a 2014, respectiva-
mente, obtendo uma variação de 11,19% no período (Gráfico 1).

Ambas as variáveis analisadas, referentes às taxas médias das 30 regiões 
de saúde do Rio Grande do Sul, são significativas pelo teste de normali-
dade de Shapiro-Wilk (p>0,05). Esta análise corrobora o teste de corre-
lação de Pearson, que obteve valor de -0,79, indicando uma forte cor-
relação negativa entre as taxas de cobertura de equipes e internações 
por condições sensíveis (Tabela 1). A correlação sugere que ao longo da 
série histórica vem aumentando a cobertura populacional estimada pe-
las equipes de atenção básica, enquanto diminuem as internações por 
condições sensíveis no estado.
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FoNTE: dos autores.

TABElA 1: Teste de normalidade Shapiro-Wilk e análise de correlação de Pearson entre 
Taxas médias de “Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica” e 
“Internações por condições sensíveis à atenção básica”, nas 30 regiões de saúde do Rio 
Grande do Sul. 

TABElA 2: Taxas de “Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica” e 
“Internações por condições sensíveis à atenção básica”, entre os anos de 2008 e 2014, nas 
30 regiões do Rio Grande do Sul e correlação de Pearson.

A análise bivariada evidenciou forte correlação negativa entre cobertura 
populacional de atenção básica e iCSAB do Rio Grande do Sul em 6 regi-
ões de saúde -  regiões 7, 13, 18, 21, 25 e 30 (Tabela 2). Nessas regiões, a 
correlação foi estatisticamente significativa e negativa, mostrando que o 
aumento da cobertura esteve associado à redução das internações.

A região de saúde 5 apresentou correlação significativa, porém posi-
tiva, entre cobertura populacional e internações, apresentando padrão 
distinto das demais regiões. Nessa região, houve redução das taxas de 
cobertura e, paralelamente, diminuição das internações por condições 
sensíveis.
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Das 30 regiões de saúde, 80% apresentaram aumento da Cobertura po-
pulacional de equipes de atenção básica, e 90% reduziram o número de 
iCSAB. Em 21 regiões de saúde, o que corresponde a 70%, observou-se, si-
multaneamente, aumento da cobertura de atenção básica e diminuição 
das internações por condições sensíveis, indicando que, para os municí-
pios dessas regionais, quanto maior a expansão da cobertura de atenção 
básica, menor a razão das taxas de iCSAB, embora sem associação estatis-
ticamente significativa (Tabela 2).

DISCUSSÃO
A partir da análise dos dados, é possível observar que no estado do Rio 
Grande do Sul o indicador “Cobertura populacional estimada pelas 
equipes de atenção básica” segue uma tendência de aumento no perí-
odo estudado. Por outro lado, ao se analisar o indicador “Proporção de 
internações por condições sensíveis à atenção básica”, é verificada uma 
tendência de diminuição. Com isso, pode-se inferir que existe uma rela-
ção direta e inversa entre os indicadores, sugerindo que o aumento do 
acesso à atenção básica de saúde tem contribuído para a diminuição das 
internações evitáveis nesse nível de atenção no estado.

O resultado da presente pesquisa corrobora outras investigações re-
alizadas em diferentes regiões do país, nas quais também foi observada 
relação inversa entre ampliação do acesso à atenção básica e redução 
das internações por causas sensíveis (FErNANdES et al., 2009; CECCoN; 
mENEGhEl; ViECili, 2014; rEhEm; EGry, 2011). Ainda, estudos similares 
realizados no estado do Rio Grande do Sul em períodos anteriores ao es-
tudado nessa pesquisa também revelam essa relação (CoSTA et al., 2010; 
SoUzA; CoSTA, 2011), o que demonstra uma tendência de evolução desses 
indicadores no estado.

É perceptível, a partir desses dados, que a atenção primária no Rio 
Grande do Sul, vem, ao longo dos anos, se fortalecendo, a fim de efeti-
var as premissas do SUS e consolidar esse modelo de atenção. Uma das 

FoNTE: dos autores.

76,48

23,01
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razões decorre do forte incentivo político e econômico para a ampliação 
das ESF, principalmente na última década. Entretanto, a implantação das 
ESF não se deu de modo uniforme nas 30 regiões de saúde, atribuindo ca-
racterísticas próprias a cada uma das regionais. Pode-se inferir que isso 
tenha refletido as diferenças encontradas na relação entre cobertura po-
pulacional e internações por condições sensíveis nas regionais do estado. 
A organização em regionais de saúde fortalece a regionalização e a con-
solidação de redes de atenção à saúde, com o objetivo de ampliar o aces-
so, a efetividade e a eficiência das ações e serviços (BASToS et al., 2014).

Autores como Souza e Costa (2011) afirmam que a queda do indicador 
“Internações por condições sensíveis à atenção básica” é refletida pela 
complexidade das ações empregadas e pelas mudanças geradas através 
de programas de saúde e modelos de gestão adotados. Porém, a rede de 
atenção primária em saúde apresenta desafios para sua qualificação e 
efetiva implementação (BoiNG et al., 2012). Nesse sentido, o indicador iC-
SAB pode contribuir para a reflexão acerca dos limites e possibilidades da 
prática dos profissionais envolvidos na execução da atenção básica e dos 
responsáveis pela gestão das políticas (rEhEm; CioSAK; EGry, 2012). Além 
disso, possibilita aos gestores avaliar ações implementadas e dispor de 
informações para o planejamento de ações futuras (TorrES et al., 2011).

Altas taxas de internações podem indicar problemas de acesso ao sis-
tema de saúde ou de seu desempenho, representando um sinal de alerta, 
que pode acionar mecanismos de análise e busca de explicações para 
sua ocorrência (AlFrAdiqUE et al., 2009; PAzó et al., 2014). Do ponto de 
vista financeiro, a diminuição de iCSAB pode significar uma importante 
economia no sistema de saúde, o qual sofre permanentemente em de-
corrência dos recursos escassos (CoSTA et al., 2010). A ESF, de baixo custo 
e foco na promoção e prevenção de doenças, com a finalidade de dar 
maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e re-
duzir as internações hospitalares, transformou-se nos últimos anos no 
paradigma hegemônico da atenção primária brasileira. Por essas razões, 
é apontada como a principal estratégia de enfrentamento da crise da 
saúde no país (mACiEl; CAldEirA; diNiz, 2014).

CONCLUSÃO
Por fim, percebe-se potencial no estado do Rio Grande do Sul para a con-
tinuidade da redução das internações por condições sensíveis através da 
ampliação da cobertura de atenção básica. A ESF mostrou-se como uma 
importante política pública, tendo obtido bons resultados na melhora do 
indicador de internações por condições sensíveis. Nesse sentido, o uso 
desses dois indicadores em conjunto pode contribuir para a avaliação do 
funcionamento e da capacidade da AB. 

Ao investir em processos de avaliação, busca-se contribuir para a me-
lhoria da atuação dos serviços e para a qualificação da atenção à saúde, 
uma vez que colabora para que os gestores e profissionais realizem toma-
da de decisão de acordo com as demandas e necessidades de saúde, bus-
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cando maior resolutividade e qualidade na assistência. Acredita-se, ainda, 
que estudos como esse podem ser de grande valia para que os gestores 
possam avaliar a implantação e a implementação de políticas de saúde.
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RESUMO
Neste estudo, tem-se o objetivo de identificar a produção científica bra-
sileira sobre a temática da organização do cuidado domiciliar na Atenção 
Básica à Saúde e descrever esse processo no cotidiano das equipes. Como 
método, utilizou-se revisão narrativa de literatura, coletando-se os dados 
no portal de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados 
lilACS (índice de literatura científica e técnica da América Latina e Cari-
be), BdENF – Enfermagem, mEdliNE e Coleciona SUS. Verificou-se que os 
usuários atendidos são, em sua maioria, idosos; os cuidados ofertados são 
de educação em saúde e procedimentos técnicos; planejamento e organi-
zação da Assistência Domiciliar com base no tratamento e reabilitação; e 
os profissionais mais atuantes são os da equipe de enfermagem. Conclui-

-se que a Assistência Domiciliar na Atenção Básica não está estrategica-
mente planejada no cotidiano do trabalho, o que dificulta o processo de 
cuidar em saúde integralmente. Logo, pesquisas que propiciem a reflexão 
dos profissionais da saúde devem ser encorajadas para se alcançar a ino-
vação tecnológica no SUS e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. 
Palavras-chave: Assistência Domiciliar; Atenção Primária à Saúde; Siste-
ma Único de Saúde.

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, originado nos movimentos 
sociais, criado, em 1988, pela Constituição Federal (BrASil, 1988) e rea-
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firmado na Lei Orgânica 8.080, de 19 de setembro de 1990 (BrASil, 1990), 
determina os princípios para a saúde pública brasileira, especialmente 
a integralidade da assistência, a equidade e a universalidade de acesso. 

Objetivando efetivar esses princípios do SUS – melhorar a qualidade 
da atenção à saúde das pessoas; possibilitar o acesso universal e contínuo 
aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos; planejamento descentra-
lizado; coordenar a integralidade; estimular a participação dos usuários 
e formular as diretrizes para as pactuações –, foi publicada a Portaria n. 
648/Gm/mS, de 28 de março de 2006 (BrASil, 2006a), que trata da Políti-
ca Nacional da Atenção Básica (PNAB). Esse documento foi revogado pela 
Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011, com a revisão de diretrizes e 
normas para sua organização, para as Estratégias de Saúde da Família (ESF) 
e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BrASil, 2012).

Assim, a Atenção Básica (AB), na Rede de Atenção à Saúde (rAS), assu-
miu a função de primeiro ponto de atenção, sendo a porta preferencial 
de acesso ao SUS, constituída por uma equipe multiprofissional (médico, 
enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agentes comunitá-
rios de saúde) e coordenadora do cuidado – profissionais que elaboram, 
acompanham e gerenciam os projetos terapêuticos singulares. Em com-
plemento a essas ações, a AB é a base do cuidado, descentralizada, capi-
lar e resolutiva, identificando riscos, necessidades e demandas em saúde, 
articulando as diversas tecnologias em saúde disponíveis e, desse modo, 
ampliando a autonomia dos sujeitos envolvidos (BrASil, 2012).

O processo de trabalho das equipes de AB, visando atender às caracte-
rísticas essenciais desse nível de atenção à saúde, contempla a realização 
de Atenção Domiciliar (Ad) (BrASil, 2012). O cuidado domiciliar, em si, é 
uma prática antiga, realizada antes da institucionalização dos hospitais. 
A Ad surgiu nos Estados Unidos, em 1947, para a desospitalização e cria-
ção de um ambiente mais favorável à recuperação dos doentes. No Bra-
sil, essa modalidade assistencial progrediu com a tendência da transição 
demográfica e epidemiológica, em que houve a diminuição da taxa de 
fecundidade e o aumento da expectativa de vida, com o envelhecimento 
da população acompanhado de doenças crônico-degenerativas e a dimi-
nuição das doenças infecciosas (BrASil, 2014).

No intuito de aumentar o escopo da atenção à saúde brasileira, e con-
siderando as pessoas como seres repletos de papéis sociais e com dife-
rentes necessidades em saúde, foi oficializada a publicação da Resolução 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – rdC 
n. 11, de 26 de janeiro de 2006 (BrASil, 2006b). Essa resolução contém o 
regulamento técnico de funcionamento dos serviços que prestam aten-
ção domiciliar, sendo acrescida pela Portaria n. 2.029, de 24 de agosto de 
2011 (BrASil, 2011), que instituiu a atenção domiciliar no âmbito do SUS 
e regulamentou as modalidades de Ad, e pela Portaria n. 963, de 27 de 
maio de 2013 (BrASil, 2013a), que redefiniu a Ad no âmbito do SUS.

Conforme a definição na rdC n. 11/2006, a assistência domiciliar é o 
conjunto de ações ambulatoriais, programadas e continuadas, feitas no 
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domicílio. Já a internação domiciliar é o conjunto de atividades domici-
liares de atenção integral ao usuário com problemas de saúde complexos 
e com necessidade de tecnologia especializada, sendo, portanto, substi-
tutiva à internação hospitalar (BrASil, 2006b).

Segundo a Portaria n. 963/2013, Ad é uma nova modalidade de aten-
ção à saúde, que pode ser substitutiva ou complementar para a promoção 
à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação no domicílio, 
garantindo a continuidade de cuidados, inclusive com o compartilha-
mento na RAS, quando necessário. A Ad deve propiciar a ampliação do 
acesso, acolhimento, equidade, humanização e integralidade assisten-
cial, condizente com a efetivação dos princípios do SUS (BrASil, 2013a).

Nesse contexto, conforme a Portaria n. 963/2013, a modalidade Ad1 
está a cargo das equipes de Atenção Básica à Saúde, por meio de visitas 
regulares em domicílio de, no mínimo, uma vez por mês e com o apoio 
dos Núcleos de Apoio às Equipes de Saúde da Família e ambulatórios de 
especialidades e de reabilitação. Além disso, a Portaria define os crité-
rios de inclusão para os cuidados na modalidade Ad1: usuários com pro-
blemas de saúde controlados/compensados, necessitados de cuidados 
de menor complexidade e menor frequência e que não se enquadrem 
nas modalidades Ad2 e Ad3. Estes são os que apresentam problemas de 
saúde que precisam de maior cuidado e frequência, maiores recursos 
de saúde e acompanhamento contínuo de, no mínimo, uma vez por se-
mana. Esses cuidados são executados por Equipes Multiprofissionais de 
Atenção Domiciliar (EmAd) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EmAP), 
ligadas ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAd) (BrASil, 2013a, 2013b).

Diante da relevância social dessa temática, marcada pelos impactos 
capazes de gerar na saúde dos usuários em Ad, das famílias e da comuni-
dade, e da perspectiva de agregar resolutividade aos serviços oferecidos 
pelo SUS e o processo de trabalho das equipes, faz-se imprescindível a 
discussão das características do cuidado domiciliar na AB. O conheci-
mento e a sua socialização proporcionarão aos profissionais envolvidos 
a reflexão sobre esses aspectos e a melhoria na qualidade da oferta desse 
serviço no âmbito do SUS.

Os objetivos deste estudo são identificar a produção científica brasilei-
ra sobre a temática da organização do cuidado domiciliar na Atenção Bá-
sica à saúde e descrever esse processo no trabalho cotidiano das equipes.

MÉTODO
Trata-se de um estudo de revisão narrativa de literatura. A busca biblio-
gráfica desenvolveu-se na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de 
dados eletrônicos Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (lilACS), na base de dados em Enfermagem (BdENF–Enferma-
gem), Literatura internacional da área médica e biomédica (mEdliNE) e 
ColecionaSUS. Foi realizada durante o mês de agosto de 2015, utilizando-

-se os descritores em ciências da saúde “assistência domiciliar” e “aten-
ção primária à saúde”, sendo encontradas 2.322 produções científicas.



· 55

Os critérios de inclusão no estudo foram: artigos científicos, com dispo-
nibilidade de resumo completo em suporte eletrônico, publicados em 
periódicos nacionais, escritos em língua portuguesa e publicados a par-
tir de 1988, devido à criação do SUS na Constituição Federal de 1988. Os 
critérios de exclusão foram: artigos indisponíveis na íntegra, teses e do-
cumentos de congressos. 

A partir desses critérios foram filtrados 66 artigos, dos quais foram li-
dos os títulos e resumos, sendo 11 selecionados para compor a análise.

Para a coleta de dados utilizou-se uma ficha documental composta 
pelas variáveis de objetivo, abordagem metodológica, participantes do 
estudo, cenário, resultados e resumo.

Na sequência, efetuou-se a leitura flutuante para abranger o conte-
údo dos artigos, procedendo às leituras, integral e exaustivamente, de 
cada um dos 11 artigos selecionados.

Para a análise, utilizou-se a análise de conteúdo temática de Bardin 
(2009), a qual se divide em três etapas: pré-análise, exploração do material 
e interpretação dos resultados. Os artigos foram lidos e aqueles de conte-
údos similares foram agrupados e relidos detalhadamente, momento em 
que foram abstraídos os temas representativos do teor do estudo, emer-
gindo quatro categorias: o perfil dos usuários, os cuidados na Ad, o plane-
jamento e organização e as categorias profissionais atuantes na Ad. 

Os artigos foram referenciados nos resultados e discussão como: A1 
(VErAS et al., 2014), A2 (AlVES et al., 2012), A3 (floriANi; SChrAmm, 2007), 
A4 (GASPAr; oliVEirA; dUAyEr, 2007), A5 (KErBEr; KirChhoF; CEzAr-VAz-
mr, 2010), A6 (ACioli et al., 2014), A7 (TorrES; roqUE; NUNES, 2011), A8 
(KEBiAN; ACioli, 2011), A9 (PirES et al., 2013), A10 (SANToS et al., 2013) e 
A11 (lAGANA et al., 2013).

RESULTADOS 
Dos 11 artigos analisados neste estudo, metodologicamente, quatro utili-
zaram a abordagem qualitativa (A6, A7, A8, A10); três, a abordagem quan-
titativa (A2, A4, A9); um foi estudo de reflexão (A3); um, relato de caso 
(A5); um, relato de experiência (A11); e um, pesquisa bibliográfica (A1).

Os participantes das pesquisas foram usuários da Ad (A4, AA, A7, A9, 
A11), cuidadoras (A11), trabalhadores da equipe de saúde (A2, A5, A6, A8, 
A10), gestores em saúde (A5) e membros do Conselho Local de Saúde (A5).

O cenário das pesquisas envolvendo seres humanos foi a AB dos mu-
nicípios de Goiânia (Go) (A2), São Paulo (SP) (A4), Porto Alegre (rS) (A5), 
Rio de Janeiro (rJ) (A6, A8), Belo Horizonte (mG) (A7, A9), Niterói (rJ) (A10) 
e Natal (rN) (A11). Destaca-se a região sudeste como a maior produtora 
científica nesse estudo, englobando seis dos 11 artigos analisados.
Quanto ao ano de publicação dos artigos, dois são de 2007 (A3, A4), um 
de 2010 (A5), dois de 2011 (A7, A8), um de 2012 (A2), três de 2013 (A9, A10, 
A11) e dois de 2014 (A1, A6). Isso confirma a atualidade da temática nos 
estudos científicos no Brasil.
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 Na categoria “Perfil dos usuários na atenção domiciliar” foram seleciona-
dos seis artigos (A1, A3, A4, A7, A9 e A11) que versam sobre os usuários dos 
cuidados domiciliares na AB.

O primeiro artigo versa sobre a atenção à saúde a idosos frágeis, com 
dependência funcional e carência de recursos financeiros, e cita cinco 
modelos assistenciais dos Estados Unidos e Canadá, seus benefícios para 
a melhoria da saúde e impactos sociais relevantes (A1). O segundo apon-
ta como usuários, especialmente os idosos com doenças crônicas não 
transmissíveis, fazem uso de cuidados paliativos (A3). O terceiro revela 
que as mulheres idosas são as que mais utilizam os cuidados domicilia-
res ofertados pela AB, em regiões de maior exclusão social em São Paulo, 
seguidas por homens com menos de 60 anos e algumas crianças com 
incapacidade severa (A4).

Por sua vez, o quarto artigo mostra os usuários com diabetes mellitus 
tipo 2, com prevalência de idosos do sexo feminino e com escolarida-
de de primeiro grau incompleto, casados e aposentados/pensionistas 
(A7). No quinto artigo, os participantes do estudo são usuários acima de 
60 anos, na sua maioria mulheres entre 66 e 95 anos, com escolarida-
de média até o ensino fundamental, renda de até três salários-mínimos, 
moradias adequadas de água e esgoto e acompanhadas por cuidadores 
(A9). O último artigo contempla o cuidado de enfermagem a duas idosas 
acamadas, portadoras de enfermidades incapacitantes e suas respecti-
vas cuidadoras (A11).

Na categoria “Cuidados na atenção domiciliar” foram escolhidos cin-
co artigos (A1, A2, A3, A7 eA8), os quais abordam os tipos de cuidados 
ofertados na Ad.

O primeiro artigo dessa categoria apresenta o cuidado à saúde a ido-
sos frágeis por equipes de cuidado, tais como equipe de apoio, de atenção 
domiciliar e atenção primária à saúde, e uma equipe de geriatria como 
coordenadora e referência para as outras esferas assistenciais. Os progra-
mas apresentados focalizam a Ad como potencializadora da redução do 
risco de internação e de tempo de permanência hospitalar, em casa de 
repouso e com redução do declínio funcional e cognitivo (A1).

O segundo artigo, ao abordar o manejo dos resíduos gerados pela as-
sistência domiciliar, apresenta os procedimentos técnicos desenvolvidos 
pela equipe de enfermagem durante os cuidados na Ad, como adminis-
tração de medicamentos, hemoglucotestes, verificação de sinais vitais e 
curativos (A2). 

No terceiro artigo, são descritos os cuidados domiciliares paliativos 
da equipe de AB e o potencial que esse nível de atenção tem na qualidade 
de vida dos usuários e suas famílias no final da vida (A3).

Já o quarto artigo versa sobre o tipo de cuidado com prioridade na 
educação em saúde dos portadores de diabetes em acompanhamento 
domiciliar, com uso de folhetos e desenhos educativos, mas focalizados 
na doença e não na promoção da saúde (A7).
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O quinto artigo discute o cuidado do ACS, em relação à identificação de 
problemas e orientação, relativos ao saber empírico; além do cuidado 
do enfermeiro – investigação e de orientação –, relativo ao saber teórico, 
cujas ações, a partir disso, priorizam o desenvolvimento de procedimen-
tos técnicos de enfermagem. Juntos, enfermeiro e ACS orientam os usuá-
rios sobre os cuidados com a saúde (A8).

No sexto artigo, são enfatizados os cuidados na Ad como fortalece-
dores da educação em saúde, possibilitando alcançar os objetivos pro-
postos mediante o planejamento da atenção, conforme os recursos da 
família (A7). 

O último artigo dessa categoria ressalta que o cuidado domiciliar na 
AB está voltado a procedimentos técnicos de tratamento e reabilitação 
em detrimento de ações promocionais à saúde (A8).

Na categoria “Planejamento e organização da atenção domiciliar” fo-
ram agrupados seis artigos (A1, A3, A5, A6, A7 e A9), os quais aludem à 
forma como as equipes de AB se organizam para ofertar a Ad.

O primeiro artigo apresenta a organização e planejamento da Ad Ame-
ricana, do Programa Guided Care, em que o enfermeiro é o gestor de caso 
e o serviço de enfermagem divide-se em oito processos: avaliação geriá-
trica; desenvolvimento do plano de cuidado; monitoramento mensal do 
paciente; acompanhamento da transição do paciente entre as instâncias 
do cuidado; coordenação para que todos os pacientes recebam cuidados; 
incentivo à autogestão; orientação e suporte para o cuidado familiar; e 
facilitação de acesso apropriado aos recursos comunitários (A1).

O segundo artigo enfatiza o perfil da AB como potencializadora da Ad 
para idosos em cuidados paliativos, com adequação do tempo de visi-
ta domiciliar, que seja capaz de diminuir o abandono e o sofrimento do 
usuário e da família, oferecendo condições para garantir o conforto e a 
proteção nessa etapa da vida (A3).

No terceiro artigo, discute-se a Ad feita pelas equipes da AB com foco 
na doença, no sujeito individual, no cuidado curativo e no não desenvol-
vimento de ações intersetoriais. Há um cuidado humanizado, a busca 
pela resolutividade logo no primeiro contato, atenção contínua e longi-
tudinal no território definido. Porém, não existe uma rotina no desenvol-
vimento do cuidado domiciliar à família, o que contribui para a falta de 
planejamento da equipe e insegurança dos usuários quanto ao compare-
cimento dos trabalhadores no domicílio para a continuidade desse tipo 
de cuidado. A explicação para isso ocorreu pela demanda excessiva de 
atendimentos dentro da unidade de saúde (A5).

 O quarto artigo apresenta o domicílio como prática de cuidado, em que 
se planejam e se desenvolvem ações de modo ampliado, incluindo o con-
texto biológico e social, em uma perspectiva longitudinal de atenção (A6).

O quinto artigo traz o quantitativo de tempo de cuidado domiciliar em 
60 minutos, para viabilizar a estrutura progressiva da visita, na qual foram 
oferecidas e discutidas informações sobre diabetes, com a finalidade de 
propiciar o tratamento adequado dos usuários. Esse gerenciamento do 



58 ·

tempo impacta a organização da Ad pelas equipes, pois é preciso concili-
á-la com as outras demandas de atendimento dentro da unidade de saúde. 
A medição do tempo faz com que a equipe possa dimensionar as ações du-
rante a Ad, construindo a adequação para contemplar as necessidades em 
saúde do usuário e sua família (A7).

No último artigo, há a avaliação do contexto social e familiar dos usu-
ários atendidos em domicílio, o grau de dependência para as atividades 
diárias, o risco de úlcera por pressão e anamnese clínica, que podem 
subsidiar a gestão da Ad no âmbito das rAS (A9).

Na categoria “Profissionais da equipe que atuam na atenção domi-
ciliar”, foram incluídos oito artigos (A1, A2, A3, A6, A7, A8, A10 e A11), os 
quais mencionam os profissionais que fazem a Ad.

Destes, o primeiro artigo menciona as equipes de enfermeiros, técni-
cos de enfermagem, médicos e assistentes sociais (A1). O segundo apre-
senta a equipe de enfermagem da AB que realiza procedimentos técnicos 
nos domicílios (A2). O terceiro artigo apresenta o médico e a equipe de 
enfermagem como os profissionais da equipe de AB que oferecem a Ad 
aos idosos em cuidados paliativos (A3).

No quarto e quinto artigo, discute-se o enfermeiro como membro da 
equipe que realiza a Ad. Esse profissional está à frente da organização do 
cuidado e da execução da Ad (A6, A7). O sexto artigo menciona os ACS e 
enfermeiros como membros das equipes mais atuantes na Ad (A8).

O sétimo artigo apresenta os profissionais da equipe do Programa 
Médico de Família de Niterói/rJ: médico, enfermeiro, técnico de enfer-
magem e ACS (A10). O último artigo desta categoria cita a equipe de en-
fermagem como os profissionais que atuam na Ad (A11).

DISCUSSÃO
Na produção científica estudada, a maioria do público que recebe cuida-
dos domiciliares pela AB é idosa com doenças crônicas, destacando-se as 
mulheres. Isso pode ser explicado pela mudança no perfil demográfico e 
epidemiológico da população brasileira, pela diminuição da fertilidade 
e o aumento da expectativa de vida que, aliado ao aumento das doenças 
crônicas degenerativas, gerou maior demanda em saúde.  O envelheci-
mento humano, acompanhado da vulnerabilidade, com maior depen-
dência para as atividades diárias de vida e menor autonomia, faz com 
que os idosos sejam a população que mais utiliza o SUS (BrASil, 2014).

As mulheres idosas, especialmente, foram consideradas usuárias de 
Ad nos estudos analisados. Fato este que pode ser justificado, inicialmen-
te, pela maioria da população brasileira, acima de 60 anos, ser feminina 
(iBGE, 2010). Isso denota que o envelhecimento feminino é acompanha-
do de um nível de dependência que gera necessidade de cuidados domi-
ciliares profissionais (BrASil, 2014).

Diante do perfil dos usuários assistidos pela Ad, em nível de Atenção 
Primária à Saúde, faz-se necessário o questionamento sobre como são 
eleitos pelas equipes para receberem esse tipo de cuidado.
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Os critérios de avaliação para a admissão na atenção domiciliar tipo 1 
podem ser definidos mediante dois instrumentos unificados que veri-
ficam o perfil do idoso de modo multidimensional, estabelecidos de 
acordo com o Caderno de Atenção Básica  “Envelhecimento e Saúde da 
Pessoa Idosa” do Ministério da Saúde (BrASil, 2006c). Trata-se da estra-
tificação de risco, que utiliza os seguintes itens: avaliação da autonomia 
e dependência para as atividades de vida diárias básicas; avaliação da 
autonomia e dependência para atividades de vida diárias instrumentais; 
miniexame do estado mental; avaliação do risco cardiovascular pelo es-
core de Framingham; presença de úlcera de pele; índice de massa cor-
poral; presença de incontinência urinária; avaliação do humor por meio 
da escala de depressão geriátrica nos idosos e inventário de depressão 
de Beck nos adultos; e avaliação da funcionalidade familiar (SAVASSi et 
al., 2012). Com a identificação de risco do idoso e a classificação do nível 
de apoio que deverá receber, é possível o gerenciamento do cuidado do-
miciliar, promovendo o acesso daqueles que mais benefícios podem ter 
com essa modalidade de atenção à saúde (SAVASSi et al., 2012).

A escala de risco familiar, utilizada para priorizar as visitas domicilia-
res, é baseada na ficha do Sistema de Informação da Atenção Básica (SiAB) 
usada pelos agentes comunitários de saúde (ACS) na primeira visita domi-
ciliar à família. Pela avaliação dessa ficha, em uma reunião com todos os 
profissionais, as visitas podem ser organizadas (CoElho; SAVASSi, 2004).

Quanto aos cuidados na Ad, estes se mostraram sob duas perspectivas. 
Uma relaciona-se a ações de educação em saúde, forte instrumento da AB 
para a melhoria da qualidade de vida dos usuários do SUS, sendo o com-
promisso a essência do processo de trabalho das equipes. A outra está 
relacionada à execução de procedimentos técnicos, desenvolvidos espe-
cialmente pela equipe de enfermagem, próprios de cuidados primários à 
saúde e com boa adequação para serem realizados em domicílio – verifi-
cação de sinais vitais, troca de curativos, hemoglucotestes, administração 
de medicamentos e capacitação de cuidadores para fazerem as atividades 
elementares de higiene, conforto e alimentação (BrASil, 2014, 2013b).

Desse modo, constatou-se que o processo de cuidar na Ad está rela-
cionado à educação coerente e, às vezes, resolutiva, envolvida com os 
usuários na troca de informações, gerando, inclusive, novas formas de 
cuidar e de ser cuidado, desafiando a equipe de atenção básica à saúde 
na Ad para a inovação tecnológica no SUS (BrASil, 2012).

Observando esse processo sob outra perspectiva, os cuidados na 
Adainda reproduzem o modelo intencional de redução da hospitalização 
e dos custos em saúde, sem, entretanto, viabilizar integralmente o aco-
lhimento comunitário do usuário. Sob essa ótica, a oferta de cuidados 
domiciliares, para que estes sejam resolutivos, deve ser oportuna e de 
qualidade para a promoção da saúde, prevenção dos agravos e o trata-
mento ou reabilitação do usuário (UNA-SUS/UFmA, 2015).

Por definição na Portaria n. 963/2013, os tipos de cuidados que a AB-
disponibiliza aos usuários do SUS em Ad são aqueles de menor comple-
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xidade, com menor frequência, com menos recursos de saúde, de acordo 
com a capacidade da unidade de saúde para prestar cuidados a usuários 
com problemas controlados (BrASil, 2013a).

Diante da complexidade do cuidar em saúde faz-se necessário “co-
nhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para eman-
cipar” (PirES, 2005, p. 1032). Nesse sentido, o cuidado em saúde tem a 
dimensão de propiciar bem mais do que a prevenção ao adoecimento 
e/ou a reabilitação, contemplando a promoção de cidadania como uma 
forma de empoderar os sujeitos para os direitos sociais e as decisões in-
formadas em saúde, tornando-os, assim, protagonistas das suas vidas 
(PirES, 2005).

Constatou-se que as equipes realizam o cuidado domiciliar de modo 
empírico, destituído de uma análise aprofundada que lhes permita or-
ganizar sistematicamente essa atividade, tanto na admissão de usuários 
para a Ad quanto no planejamento cotidiano da equipe. Além disso, a 
Adrealizada pela AB é prejudicada pela excessiva demanda de atendi-
mentos dentro da unidade de saúde, situação que, às vezes, não permite 
a saída dos profissionais para os domicílios dos usuários.

Os artigos analisados mostram que o planejamento e a organização da 
Ad realizados pelas equipes de atenção primária à saúde ainda não são 
executados de forma estratégica, como idealmente concebidos em estu-
dos sobre essa temática (dAGNiNo, 2009; KUSChNir; ChirNy; lirA, 2010).

Isso representa certo grau de fragilidade das equipes, pois estas não 
aplicam o planejamento como rotina para exercerem a Ad. O planeja-
mento e a organização do cuidado domiciliar pelas equipes de AB devem 
ser feitos com um método que contemple os atributos de flexibilidade, 
permitindo revisões e adequações em qualquer momento; devem ser ba-
seados em diagnósticos situacionais reais, elaborados pela equipe e acei-
tos pela comunidade onde estão inseridos os usuários (dAGNiNo, 2009).

A implantação e a manutenção da Ad pelas equipes de AB demandam 
planejamento, considerando as finalidades e objetivos, elegibilidade e 
classificação dos usuários, programação das ações e fluxos dos serviços 
e articulações na rede. É importante que as equipes tenham competên-
cia para gerenciar os casos de maior risco, viabilizar a atenção integral, 
dimensionar o atendimento em tempo oportuno e com qualidade, con-
trolando e avaliando a evolução clínica dos usuários sob seus cuidados, o 
contexto social e a dinâmica familiar (UNA/SUS/UFmA, 2015).

Na análise dos artigos selecionados para este estudo constatou-se 
que a maioria deles, sete dos 11 artigos, aponta a equipe de enfermagem 
e os enfermeiros, em especial, como membros da equipe de AB que re-
alizam o cuidado domiciliar. As categorias profissionais médicos e ACS 
foram citadas em três e dois artigos, respectivamente.

Segundo a PNAB (BrASil, 2012), é atribuição comum a todos os pro-
fissionais da equipe realizar o cuidado no domicílio, quando necessário 
e/ou indicado, de acordo com a avaliação da equipe.  Especificamente, 
cabe ao ACS acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias 
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e indivíduos da sua microárea definida. Isso faz com que o cenário do 
trabalho desse profissional seja o domicílio.

Contudo, nos artigos científicos analisados, a figura do ACS apareceu 
em apenas dois deles, podendo-se inferir que não houve investimento 
dos pesquisadores em verificar a participação dos ACS no cuidado domi-
ciliar, embora essa categoria profissional esteja inserida diretamente nos 
domicílios dos usuários.

Todos os profissionais da equipe de AB devem participar ativamen-
te da Ad e em conjunto com a família, usuário e comunidade (BrASil, 
2013a). Porém, a organização do processo de trabalho das equipes, de 
acordo com a definição do nível de apoio que o usuário e sua família 
precisam receber, pode contribuir para dimensionar a frequência da ca-
tegoria profissional que realizará a Ad. Para isso, usam-se os critérios de 
avaliação da complexidade do usuário, contemplando alterações fisio-
lógicas, psicológicas e sociológicas. Assim, quanto maior a demanda em 
saúde, maior será a frequência da Ad realizada pela equipe de enferma-
gem e médicos, considerando que o ACS faz acompanhamento mensal 
da família, independente das variáveis de complexidade (BrASil, 2013b; 
UNA-SUS/UFmA, 2015).

CONCLUSÃO
A partir da análise aqui realizada, constatou-se que o cuidado domiciliar 
prestado pelas equipes de AB não é organizado e planejado no cotidiano. 
Isso demonstra a fragilidade da Ad em relação às equipes de AB estuda-
das, pois a execução dessa prática de cuidado ainda não está contempla-
da de modo ordenado na agenda dos profissionais.

Quanto aos usuários da Ad feita pela AB, os idosos foram os mais ci-
tados, o que confirma o envelhecimento da população brasileira aliado 
ao adoecimento, com dependência, inclusive, dos cuidados ofertados 
pelo SUS. Nessa análise, também se constatou que a maioria dos usuários 
idosos em Ad é de mulheres. Contudo, na produção científica nacional 
estudada, a seleção dos usuários para a Ad não é realizada com critérios 
preestabelecidos pela equipe de AB e de acordo com o preconizado pela 
PNAB (BrASil, 2012) e pela Portaria n. 963/2013 (BrASil, 2013a) que trata 
da Ad no SUS, mas, sim, com base na experiência profissional, na comu-
nidade e na observação contextual.

Os profissionais da AB que mais atuam na Ad, conforme os dados dos 
artigos analisados, pertencem à equipe de enfermagem, com destaque 
para os enfermeiros. Esses trabalhadores estão vinculados aos usuários 
do SUS e às suas famílias e estão próximos de seus contextos sociais, seja 
por características históricas da enfermagem, seja por seu processo de 
trabalho humanizado. De outro modo, essa situação coloca os ACS, es-
sencialmente visitadores domiciliares, à margem dos estudos científicos 
que focalizam o cuidado domiciliar.

Considera-se que é necessário incluir, nas práticas das equipes de AB, 
ações de planejamento e gerenciamento da Ad, como uma forma de qua-
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lificar a atenção à saúde, dimensionar os profissionais, validar cuidados 
em Ad e melhorar a saúde desses usuários no SUS.
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RESUMO
O presente artigo objetiva fazer uma revisão teórica a respeito da partici-
pação comunitária na definição, gestão e fiscalização das políticas públi-
cas de saúde, além de identificar as formas de participação comunitária 
previstas na formulação das políticas públicas e na gestão do sistema de 
saúde, em nível federal, estadual ou municipal. Quanto ao método, trata-

-se de uma pesquisa bibliográfica cujo intuito consiste em identificar as 
formas de participação comunitária previstas na formulação das políti-
cas públicas e na gestão do sistema de saúde, em nível federal, estadual 
ou municipal. Como resultados, o trabalho mostrou que as formas de 
participação nos conselhos e conferências de saúde já estão garantidas 
por lei, cabendo à população empoderar-se e ocupar estes espaços para 
definir políticas públicas de saúde que venham a beneficiá-la, compro-
metendo os dirigentes para que façam do poder público um espaço de 
valorização dos direitos do cidadão. Conclui-se que a participação co-
munitária é o melhor instrumento que o cidadão possui para a defesa 
de seus interesses no sentido de ter uma saúde de qualidade, acessível 
a todos, propiciada pela cogestão das políticas públicas de saúde, o que 
implica em participação durante todo o processo, ou seja, na definição, 
execução e fiscalização das mesmas.
Palavras-chave: Participação Comunitária; Políticas Públicas de Saúde; 
Saúde Pública.

INTRODUÇÃO
Promulgada em 1988, a Constituição Federal da República Federativa do 
Brasil redefiniu o papel do Estado e da sociedade no que diz respeito à 
saúde, garantindo que esta se tornasse um direito de todos e um dever 
do Estado, conforme consta em seu artigo 196. Esse objetivo deve ser al-
cançado através de políticas sociais e econômicas que visem a redução 
do risco de doenças e o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
de saúde, promovendo, protegendo e recuperando-a (BrASil, 2007). 

Como decorrência deste posicionamento, foi criado, em 1990, o Sis-
tema Único de Saúde (Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990) (BrASil, 
1990), estabelecendo as condições pelas quais deveria haver a promoção, 
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proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos ser-
viços em nível nacional.

Uma das prerrogativas que serve de instrumento de gerência do SUS 
é o controle social, exercido por coletividades no sentido de controlar 
as ações do poder público e direcioná-las para atender as demandas da 
população. São os mecanismos que a sociedade possui para intervir nas 
políticas públicas e nas suas definições, implementações, avaliações e 
fiscalizações (CorrEiA, 2005).

Para que haja controle social é preciso que os indivíduos assumam 
seu papel de cidadãos junto à comunidade, escolhendo sua forma de 
participação e de cobrança das atividades públicas. Este processo acon-
tece quando a pessoa se constitui como sujeito político, preocupando-se, 
interferindo nos desafios da coletividade e promovendo mudanças que 
afetarão a sua qualidade de vida (SoUzA, 1991).

O objetivo do presente estudo é fazer uma revisão teórica a respeito 
da participação comunitária na definição, gestão e fiscalização das polí-
ticas públicas de saúde, além de identificar as formas dessa participação 
previstas na formulação das políticas públicas e na gestão do sistema de 
saúde, seja em nível federal, estadual ou municipal.

MÉTODO
O estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica e procura encontrar 
soluções para o problema pesquisado a partir de referências teóricas pu-
blicadas em documentos, visando conhecer e analisar as contribuições 
culturais ou científicas existentes sobre o assunto em pauta (CErVo; BEr-
ViAN, 2002).

RESULTADOS 

Políticas Públicas
O termo políticas públicas engloba um conjunto de significados de atua-
ção conjunta entre governo e sociedade. Para Breus (2007), esta constitui 
um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Esta-
do, de forma direta ou indireta, podendo haver a participação de entes 
públicos ou privados, cujo objetivo consiste em assegurar determinados 
direitos dos cidadãos. Uma campanha de vacinação contra a poliomieli-
te consiste em uma política pública derivada do art. 196 da Constituição 
Federal, que coloca a saúde como um direito de todos e um dever do 
Estado (BrASil, 2007). Sendo a saúde um direito de todos, o Estado deve 
providenciar as doses necessárias para a população naquela faixa etária 
e contar com a participação dos agentes públicos e da sociedade para ser 
implementada.

As políticas públicas, como afirma Bucci (2006), constituem progra-
mas ou ações governamentais que têm como objetivo movimentar a má-
quina estatal na concretização de direitos assegurados pela população. 
Neste sentido, o público assume uma dimensão mais ampla do que o 
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Estado, em um patamar que supera as simples decisões dos governos, 
envolvendo também as ações dos sujeitos individuais ou coletivos e as 
influências decorrentes dos movimentos sociais na definição destas po-
líticas. O Estado também assume neste processo uma nova configuração, 
afirmando-se como Democrático de Direito, cujo objetivo maior é o de 
estabelecer políticas públicas que estão diretamente ligadas à atuação 
da sociedade, estabelecendo elos comuns com esta, rumo à democrati-
zação de todas as suas ações. Rolim, Cruz e Jesus (2013), além de Santos 
(2009) salientam que o Estado não só deve estabelecer uma corresponsa-
bilidade com a sociedade como depende da mesma para que as políticas 
públicas sejam eficazes no seu intento.

Assim, o Estado é administrado de forma participativa, o que pres-
supõe um Estado democrático que tem seus eixos fundamentais nos di-
reitos dos cidadãos, pautados na igualdade e na soberania popular. Em 
uma gestão democrática, Estado e Sociedade articulam-se no processo 
de definição de políticas públicas (rUA, 2009).

Sistema Único de Saúde (SUS)
O Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, foi criado pela 
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis n. 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e n. 8.142/90, com o intuito de mudar a situação de 
exclusão e desigualdade pelo qual vive o povo brasileiro em relação à as-
sistência em Saúde. Estas leis definiram princípios que servem de norte 
para a gestão do SUS, tais como:

» universalidade: garantia de que todos os brasileiros devem ter aces-
so às ações e serviços de saúde públicos e privados;

» equidade: garantia de atendimento a toda a população em condi-
ções de justiça social;

» integralidade: considerar o paciente como um todo, biopsicossocial-
mente, com ênfase na prevenção;

» hierarquização: a organização dos serviços deve respeitar níveis de 
complexidade crescentes, com tecnologias adequadas a cada nível;

» descentralização: consiste na redistribuição do poder, em que as de-
cisões e as competências, de preferência, estejam sempre mais próximas 
da população que atende;

» participação popular ou controle social: é a verdadeira democratiza-
ção dos processos decisórios, com a garantia, dada pelo Estado, de que a 
sociedade civil, de forma organizada, possa participar das decisões que 
dizem respeito às políticas públicas (CUNhA; CUNhA, 2011).

A partir disso, tornou-se obrigatório o atendimento público a qual-
quer cidadão que dele necessite, independente de raça, credo e poder 
aquisitivo. O SUS é universal. Quando necessário, basta que o cidadão 
busque atendimento em centros e postos de saúde, hospitais, laborató-
rios, entre outras especialidades, acessando a rede de saúde que faz parte 
de sua comunidade. São os próprios cidadãos que o financiam através 
do pagamento de impostos públicos e, assim, fica proibido o pagamento 
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por qualquer tipo de serviço. Comprometido com a prevenção e promo-
ção da saúde, o SUS preocupa-se em informar a população quanto aos 
seus direitos e os riscos à sua saúde. Vale sublinhar que o setor privado 
também participa do SUS de forma complementar, por meio de contra-
tos e convênios de prestação de serviço ao Estado, quando as unidades 
públicas de assistência à saúde não forem suficientes para garantir o 
atendimento a toda a população de uma determinada região, em caso de 
superlotação, desastres ou tragédias, por exemplo (rUA, 2009).

A criação do Sistema Único de Saúde representou um grande avanço 
para a saúde pública do país, pois houve uma ampliação dos serviços, 
objetivando sua universalização, integralidade e igualdade no atendi-
mento (rolim; CrUz; JESUS, 2013; SANToS, 2009).

Pensar o SUS é pensar em políticas públicas e nas ações desenvolvidas 
entre governo e sociedade de forma direta ou indireta, podendo haver 
a participação tanto de atores do setor público como do setor privado, 
com vistas a assegurar determinados direitos da população (rUA, 2009).

Conselhos Gestores e Conferências de Saúde
No Estado Democrático de Direito, diversos mecanismos podem ser 
utilizados para exercer o controle social da população sobre as políticas 
públicas, como o orçamento participativo ou consultas populares, a ad-
ministração de serviços públicos por organizações não-governamentais, 
as audiências públicas, a pressão através dos meios de comunicação, as 
ouvidorias e os conselhos de políticas públicas. 

Entre as formas de participação mais importantes no processo de ges-
tão dos serviços de saúde estão os Conselhos Gestores e as Conferências 
de Saúde, os quais se organizam nas três esferas do governo (SANToS, 2009).

De caráter permanente e deliberativo, os Conselhos Gestores1 oportu-
nizam aos cidadãos o direito de verificar se a assistência à saúde presta-
da pelo estado ou município está de acordo com suas necessidades. São 
constituídos por representantes do governo, prestadores de serviço, pro-
fissionais de saúde e usuários: “trabalhadores e gestores de saúde (50% 
dos conselheiros, sendo 25% para cada segmento) e os restantes 50% são 
compostos por usuários do sistema” (BrASil 2009, p. 9). Como visto, o 
cidadão encontra nos Conselhos uma ferramenta poderosa, a qual pos-
sui grande potencial de transformação e construção de políticas públi-
cas, democratizando o seu acesso aos espaços em que se tomam deci-
sões políticas que outrora pertenciam somente à esfera governamental 
(GohN, 2011).

Os Conselhos Gestores de políticas públicas representam uma das 
principais formas de democracia participativa no Brasil, pois estão pre-
sentes na maioria dos municípios brasileiros e organizados em vários 
segmentos importantes, como saúde, moradia, educação, meio ambien-
te, transporte e cultura. Além disso, realizam um diálogo permanente en-
tre o governo e a sociedade no sentido de prover uma melhor destinação 
dos recursos públicos (TATAGiBA, 2005).

1 Os Conselhos Gestores 
constituem-se como 
espaços públicos de 
composição plural e 
paritária entre Estado 
e sociedade civil, de 
natureza deliberativa, 
cuja função é formular 
e controlar a execução 
das políticas públicas 
setoriais (CARVALHO, 
2007). Como exemplo, 
cita-se os Conselhos de 
Saúde Municipais que, 
entre suas finalidades, 
serve para garantir a 
gestão participativa do 
cidadão nas políticas 
públicas de saúde em 
nível local.
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Estes conselhos garantem o exercício de uma cidadania ativa e incor-
poram em seus atos as forças vivas da comunidade na gestão de seus 
problemas e na implementação de políticas públicas destinadas a solu-
cioná-los, com maior transparência na destinação das verbas existentes, 
além de favorecer a responsabilização dos políticos e técnicas da admi-
nistração pública (GErSChmAN, 2004).

Um bom exemplo consiste nos Conselhos Municipais de Saúde, res-
ponsáveis por gerir as políticas públicas de saúde, aprovando e fiscali-
zando as ações do executivo nesta área, permitindo que a população par-
ticipe na definição de atitudes que favoreçam os seus interesses, através 
da formulação de diretrizes e de prioridades. Gera-se, assim, uma trans-
parência das ações públicas e a possibilidade de criação de indicadores 
para avaliar os resultados alcançados.

Seguindo na mesma trilha estão as Conferências de Saúde2, as quais 
acontecem de quatro em quatro anos e também devem ter igualdade na 
porcentagem de seus participantes. São importantes ferramentas de em-
poderamento dos cidadãos para que possam participar das decisões do 
segmento saúde, seja analisando os desafios ou percalços, seja recomen-
dando novas maneiras para sua construção. Tais direitos encontram-se 
amparados pela Lei n. 8.142/1990 que dispõe sobre a participação e con-
trole social do cidadão brasileiro no SUS (rolim; CrUz; JESUS, 2013).

O controle sobre os órgãos públicos consiste em uma forma de demo-
cratizar os processos decisórios, construindo uma cidadania mais ativa, 
gerando solidariedade, virtude cívica e engajamento (domiNGUES, 2002).

Percebe-se que a gestão participativa se converteu em valioso instru-
mento no processo de redemocratização da saúde, passando por inten-
sas transformações nos últimos anos. É importante entender que é um 
processo coletivo e que, por esse motivo, deve ser encorajada para que os 
cidadãos – sejam eles usuários, trabalhadores ou gestores – se engajem 
cada vez mais a fim de que novas mudanças sociais sejam fomentadas 
(BrASil, 2009).

Gostaria de ver a essência do SUS levada adiante por 
todos os cidadãos e cidadãs como se fosse uma pro-
fissão de fé, enraizada nos corações e nas mentes 
como uma religião, uma obra para ficar na posteri-
dade e repassada de geração a geração. Isso porque 
só o conhecimento a cada dia ampliado poderá nos 
ajudar a viver mais e melhor (CArVAlho, 2007, p. 27).

Corroborando a afirmação de Carvalho, o entendimento de comuni-
dade para Amon (2014) está diretamente vinculado à crença em ideias 
comuns. Dessa forma, tais observações levam à compreensão de que o 
direito à saúde requer que cada cidadão faça a sua parte.

2 Conferências de 
Saúde são instâncias 
colegiadas de 
representantes dos 
vários segmentos 
sociais, com a missão 
de avaliar e propor 
diretrizes para a 
formulação da política 
de saúde em nível 
municipal, estadual 
e nacional (BRASIL, 
2011). Sabe-se que a 
Oitava Conferência 
Nacional de Saúde, 
realizada no ano de 
1986, foi decisiva 
para a construção do 
SUS, fornecendo as 
bases teóricas para a 
formatação desse novo 
modelo de saúde.
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DISCUSSÃO
Se gestão, geralmente, é entendida como algo que é de poucos, a co-
gestão ampliou tal entendimento, ao incluir novos personagens nesse 
processo. Assim, seria praticada não por poucos, mas por muitos, assu-
mindo-se que “todos são gestores de seus processos de trabalho” (BrASil, 
2009, p. 13).

Nessa direção está Campos (2006, p. 27), com o Método Paidéia, ao 
defender que as mudanças são inevitáveis, por adotar a “concepção de 
devir, decorrente da perenidade de tudo e de todos". Nesse sentido, o au-
tor defende a ideia de que uma parte das mudanças sociais são inerentes 
aos próprios sujeitos ao passo que outras parcelas decorrem de fatores 
alheios à sua vontade.

Este reposicionamento da democracia também é defendido por Perry 
Anderson (1995), interligando todos os atores sociais e criando uma so-
ciedade que priorize o bem-estar de todos. Para tanto, deve haver uma 
maior participação social, entendida pela sociedade civil como necessá-
ria e estimulada pelo Estado, que se tornará corresponsável pela gestão 
da coisa pública.

O problema consiste em colocar em prática um conjunto de esforços 
que pode modificar a realidade da gestão e organização da saúde. Isto 
pode ser efetuado através do capital social e da solidariedade. O capital 
social pode ser entendido como o conjunto dos elementos culturais e 
sociais que atua em determinado meio, incluindo atitudes, normas, cos-
tumes, organizações, redes sociais e relações informais, melhorando o 
desempenho e a organização da gestão pública em saúde, através da par-
ticipação no processo deliberativo e na organização das tarefas. A impor-
tância do capital social está na mobilização da capacidade cooperativa 
das pessoas, possibilitando a superação dos desafios, pois é centrada na 
valorização da confiança interpessoal (PUTNAm, 2000).

Campos (2006), alerta que:

[...] o objetivo do trabalho em saúde seria, pois, a 
própria produção de saúde, ou seja, defender a vida, 
mediante políticas de proteção social, mas também 
mediante uma ampliação da compreensão e da capa-
cidade de as pessoas agirem de modo comunicativo 
e solidário. Com esta finalidade, é importante cons-
truir a capacidade de essas pessoas identificarem e 
trabalharem temas que sejam objetos de investimen-
tos para elas mesmas, ou seja, que atendam parce-
las de seu desejo e interesse e tenham significado e 
relevância para a sua própria vida e para os pedaços 
de mundo envolvidos nesse contexto. Juntamente 
com esse propósito, é fundamental a construção de 
novas organizações e de uma nova sociabilidade que 
estimule e facilite a modificação das relações entre os 
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governos, gestores, trabalhadores de saúde e destes 
com os usuários (CAmPoS, 2006, p. 29).

A perspectiva de participação social levou a sociedade a criar estruturas 
e mecanismos que oferecessem ao cidadão a capacidade de fazer parte 
da gestão da res  pública, como a criação de Organizações Não-Gover-
namentais (o chamado terceiro setor), os orçamentos participativos, as 
audiências públicas e os conselhos de representação social (chamado de 
controle social). Os mecanismos de controle social da saúde, enquadra-
dos na diretriz constitucional de “participação da comunidade” no SUS, 
estabelecidos pela Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (BrASil, 1990) 
são as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Assim, os meca-
nismos de participação social desempenham seu direito democrático de 
participação solidária, exercendo, na prática, a democracia participativa.

O SUS traz como um dos seus pontos principais a 
democratização e a descentralização do poder para 
os municípios. Para que isso pudesse acontecer, im-
plementou-se os conselhos tripartites – com a parti-
cipação de trabalhadores da saúde, gestores e usuá-
rios das três instâncias de governo (federal, estadual 
e municipal) – e paritários – com os representantes 
em pé de igualdade. Foi a partir dessa forma de or-
ganização que se tornaram efetivos os Conselhos 
Nacional, Estaduais, Municipais e as Conferências 
de Saúde, permitindo, então, que a participação e 
o controle popular pudessem crescer cada vez mais 
(GohN, 2011, p. 18).

Porém, ao observar o envolvimento dos trabalhadores e usuários, nota-
-se que poucos aderiram ao movimento, talvez "lhes pareça que esta par-
ticipação é difícil, complexa ou impedida pelo excesso de burocracia do 
sistema de saúde", o que, por sua vez, resulta em desmotivação e falta de 
incentivo para aderir ao movimento (BrASil, 2004, p. 19).

A organização dos serviços de saúde deu-se a partir dos saberes da 
ciência, em detrimento do saber comum. O que causou inúmeras inver-
dades no que se refere à maneira de tratar o paciente – o distanciamen-
to que o profissional deve manter garantiu até hoje falta de afeto e de 
acolhimento, impedindo a solidariedade e a formação de vínculos. Em 
nome da ciência, são oferecidos tratamentos indignos de baixa qualida-
de, assim como o desrespeito pela vontade do paciente, pois, de acordo 
com essa concepção, ele nada sabe (BrASil, 2004, p. 7). A medicina e a 
saúde pública tradicional, em função do saber clínico e epistemológico, 
estão voltadas para o diagnóstico e para a doença. Dessa forma, ao se 
depararem com um paciente não o percebem como alguém que dese-
ja, que pensa, que sofre. Para esses profissionais, não existem pessoas 
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envolvidas, o que veem é apenas um braço, um coração, um rim – coisas 
a serem tratadas, consertadas e depois dispensadas (CAmPoS, 2006).

Para que mudanças possam ser realizadas, a gestão participativa é 
uma ferramenta valiosa na construção de novos rumos da saúde. Nes-
se sentido, a cogestão constitui-se como “um modo de administrar que 
inclui o pensar e o fazer coletivo, para que não haja excessos por parte 
dos diferentes corporativismos e também como uma forma de controlar 
o estado e o governo. É, portanto, uma diretriz ética e política que visa 
motivar e educar os trabalhadores” (BrASil, 2004, p. 7).

CONCLUSÃO
O Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição de 1988, 
ainda é um sonho a ser construído, pois ele depende, muito mais do que 
as leis instituídas, de uma verdadeira conscientização da sociedade civil 
organizada a respeito da importância da sua participação nas decisões 
que envolvem as políticas públicas, desde a identificação das necessi-
dades, formulação, implementação, fiscalização e análise do processo 
instituído.

Após tantos anos de cerceamento das liberdades, a sociedade brasilei-
ra precisou reinventar-se e recuperar o sentido de participação perdido 
durante os anos da ditadura militar. É um novo tempo, em que as liberda-
des estão garantidas, mas carecem de responsabilidade social, visto que 
o Estado a favor do cidadão precisa ser implementado todos os dias, em 
todos os momentos e instâncias possíveis, pois esta é uma condição da 
democracia participativa.

De nada adianta multiplicar os conselhos e realizar conferências pe-
riódicas se as decisões que emanam destes órgãos não forem de caráter 
público, democrático e descentralizado, para que o cidadão, em seu bair-
ro, em seu município, seja o verdadeiro mentor das políticas públicas a 
serem efetivadas para garantir seus direitos.

Este artigo procurou identificar as formas de participação da po-
pulação no atendimento às suas demandas de saúde. Dessa forma, os 
Conselhos Gestores e as Conferências de Saúde configuram-se como o 
principal instrumento de efetivação da democracia, mais participativa 
do que meramente representativa, quando se conclama a população a 
participar da gestão de políticas públicas, ampliando seu espaço de deci-
são, alterando as relações entre Estado e sociedade civil.

Como a cidadania prevê a participação ativa do cidadão nas decisões 
que afetam o seu dia a dia, para almejar um SUS democrático e social-
mente justo é preciso que cada cidadão se posicione como um agente 
de mudanças, mantendo-se atento aos acontecimentos ao seu redor e 
participando ativamente nas decisões públicas, que afetam a sua comu-
nidade, a sua cidade e a nação como um todo.
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RESUMO
O O artigo consiste em uma reflexão sobre a relação público-privada na 
saúde brasileira, com o objetivo de verificar a organização e a prestação 
de serviços em saúde no contexto das políticas atuais do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), identificando suas tendências e impasses. Para tan-
to, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre estudos relacionados ao 
tema em âmbito nacional. Apesar das conquistas constitucionais, ainda 
existem alguns obstáculos à operacionalização da saúde como um direi-
to. A partir deste contexto, é necessário pensar modos de qualificar as 
relações público-privadas, oferecendo a garantia de acesso à saúde com 
diminuição das desigualdades e beneficiando a população brasileira. 
Evidencia-se uma fragilidade institucional no monitoramento, avaliação, 
controle e regulação das ações e políticas de saúde, havendo a necessida-
de de participação do controle social junto ao Estado. Torna-se eminente 
o desenvolvimento de métodos e práticas de gestão, considerando que 
este processo depende de recursos humanos e financeiros e, primordial-
mente, de interesse político.
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Acesso aos Serviços de Saúde; 
Parcerias Público-Privadas.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a Constituição de 1988 propõe como diretrizes a universalidade, 
a integralidade, a equidade e a garantia de acesso aos bens públicos de 
saúde. Entretanto, esta garantia, que deveria estabelecer igualdade de di-
reitos aos cidadãos, implicou uma série de peculiaridades na relação entre 
sistema de saúde público e privado, dada a estrutura produtiva do setor de 
saúde montada no país, que aumentaria as desigualdades na distribuição 
dos bens públicos de saúde de alta complexidade (NiShiJimA, 2010).

Apesar das conquistas constitucionais, ainda existem alguns obstáculos 
à operacionalização da saúde vista como um direito, entre eles, as políticas 
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internacionais de ajuste econômico. O Estado, segundo a lógica neoliberal, 
é constitucionalmente responsável pelos indivíduos e pela comunidade. 
Neste contexto, as políticas de bem-estar social seriam reduzidas a pro-
gramas compensatórios e privatizantes, aumentando, assim, a massa de 
vulneráveis e excluídos da sociedade (AmAdiGi, 2007).

De acordo com o Art. 199 da Constituição, as instituições privadas 
podem participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) mediante contrato direto ou convênio, preferencialmente entida-
des filantrópicas e sem fins lucrativos, respeitando-se as normas de di-
reito público e o disposto na Portaria 3.277/2006/mS (SANToS; AmArANTE, 
2011). Esta contratação será realizada somente quando utilizada toda 
a capacidade instalada dos serviços públicos de saúde, mediante a in-
disponibilidade de ampliação da oferta e comprovada a necessidade de 
complementar sua rede (SANToS, 2010).

A complementação de serviços deverá observar os princípios e as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde, em especial, a regionalização, a 
pactuação, a programação, os parâmetros de cobertura assistencial e a 
universalidade do acesso (BArATA, 2011).

O crescimento vigoroso da assistência suplementar ao longo das últi-
mas duas décadas mantém uma relação direta com a expansão da clien-
tela do sistema público a partir da garantia, a todo cidadão, do direito à 
saúde e do estrangulamento da oferta de serviços públicos. A incerteza 
quanto aos rumos da reforma do Estado, a crise econômica e a descon-
tinuidade dos investimentos sociais - manutenção ou ampliação de ser-
viços - evidenciam em grande parte esta expansão acelerada (SANToS; 
AmArANTE, 2011).

Busca-se com este trabalho identificar as tendências e os impasses 
vividos pelo Sistema Único de Saúde a partir da reflexão sobre a relação 
público-privada na saúde brasileira. É sumamente importante entender 
o significado do seguro privado para o sistema de saúde brasileiro, con-
tribuindo para realização de uma abordagem crítica da função do Estado 
brasileiro sobre a sua regulação.

MÉTODOS
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre estudos relacionados ao 
tema em âmbito nacional. A busca das publicações científicas foi reali-
zada na Biblioteca Virtual em Saúde - BVS (http://www.enfermagem.bvs.
br/), incluindo as bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Ca-
ribe em Ciências da Saúde (lilACS) e Medical Literature Analysis and Re-
trieval System Online (mEdliNE), SCiElo, BdENF. Ainda, foram realizadas 
buscas em livros de referência sobre o tema.

Para localizar as publicações foram utilizados os seguintes critérios: 
período de publicação nos últimos 10 anos, envolvendo seres humanos, 
textos que abordavam os setores público e privado na assistência à saú-
de, nos idiomas inglês, espanhol e português. Os descritores utilizados 
foram: serviços de saúde, sistema público e privado, assistência à saúde.
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As buscas foram realizadas durante os meses de agosto e setembro de 
2015. Foram selecionados 33 artigos para leitura de títulos e resumos, 
sendo excluídos aqueles que não atendiam aos critérios estabelecidos. 
Após, realizou-se a leitura dos artigos na íntegra, sendo selecionados 17 
artigos, nos quais constavam dados para compreender o sistema públi-
co-privado na assistência à saúde (Quadro 1).

qUAdro 1: Artigos selecionados a partir da revisão bibliográfica.
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FoNTE: dos autores, adaptado por NTE, 2017.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Constituição Brasileira de 1988 criou o Sistema Único de Saúde, no âm-
bito da seguridade social, e assegurou em seu Artigo 199 (§1º) a participa-
ção da iniciativa privada na provisão de serviços de saúde, desde que de 
forma complementar, sob as diretrizes e regras (contrato) desse sistema. 
Tal fato possibilitou a manutenção de um espaço para o setor privado 
dentro do SUS gerando, muitas vezes, situações conflituosas na arena das 
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negociações e pactuações com vistas à oferta de serviços de saúde, en-
volvendo gestores estaduais e municipais e também provedores privados 
de serviços específicos (romANo; SCATENA, 2013).

O SUS assegurou a reprodução de grande parte do setor privado de 
prestação de serviços quando, em sua criação, optou por não tornar esta-
tais serviços privados, filantrópicos ou não governamentais que prestavam 
assistência ao antigo sistema previdenciário ou público. No sentido de in-
tegrá-los em rede única, delegou-se aos municípios, ou eventualmente aos 
estados, a função de realizar contratos e convênios com esses prestadores 
autônomos, acompanhando o seu desempenho (BrASil, 1990).

Assim, o Sistema Único de Saúde prevê uma estrutura híbrida de gestão 
da saúde, baseada no funcionamento simultâneo de uma rede de atendi-
mento pública e gratuita ao cidadão e outra privada, que atua de maneira 
complementar. Com as restrições dos serviços e recursos investidos pelo 
Estado para atender as demandas de saúde da população brasileira, o se-
tor privado vem atuando sob a forma de planos e seguros de saúde, com 
oferta de hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios particulares.

A relação entre o público e o privado na Saúde é geradora de intensas 
discussões que parecem estar muito longe do fim, especialmente ao con-
siderarmos o histórico das políticas de saúde no Brasil.
Essa relação assume as mais distintas formas - política, econômica, admi-
nistrativa, técnica, jurídica -, desempenhando papel central no processo 
de implantação e conformação do Sistema Único de Saúde. Esse binômio 
reflete impasses histórico-sociais, como a concentração de renda e o pre-
domínio de interesses de grupos e setores econômicos (AlBArEllo, 2006).

A universalidade do SUS e a atuação da rede privada são pontos de par-
tida para articulações e movimentos contra a tendência de privatização 
do setor da saúde. Além disso, as transferências de recursos públicos para 
os planos e seguros privados, o difícil ressarcimento das ações prestadas 
pelo SUS aos usuários de planos de saúde privados e a precariedade que 
vem caracterizando o crescimento desordenado da oferta privada estão 
na agenda das críticas do movimento sanitário e nas propostas de fortale-
cimento do SUS (romANo; SCATENA, 2013).

A relação público e privado tem implicado num amplo leque de di-
ficuldades para gestores do sistema, entre elas, o aumento nas mensa-
lidades dos planos de saúde, a insatisfação com a rede prestadora, as li-
mitações de cobertura dos planos de saúde na rede privada e a greve dos 
servidores de saúde no setor público (BAhiA, 2006).

O administrador privado concentra-se na visão do mercado, que 
abrange a necessidade dos clientes, a otimização dos recursos financei-
ros, humanos e materiais e visa os melhores resultados quanto à produ-
tividade, eficiência e eficácia, qualidade total, responsabilidade social 
e competitividade, atento à maximização de lucros. Já o administrador 
público concentra-se na qualidade da prestação de serviços, sendo que 
os objetivos e respectivos resultados devem estar relacionados aos inte-
resses sociais (AlBArEllo, 2006).
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A cobertura duplicada de saúde contribui para a iniquidade na oferta, no 
acesso e no uso dos serviços, pois incentiva o desenvolvimento do setor 
privado nos serviços em que a população tem dificuldade de acesso no 
sistema público; não diminuindo a pressão da demanda e, tampouco, o 
financiamento desse sistema. Ainda, não contribui para a preservação 
dos objetivos gerais e sociais do sistema de saúde (mENiCUCCi, 2014; mE-
NiCUCCi, 2009).

Para De Brito e Silveira (2005), a terceirização apresenta vantagens 
para os autores, como: maior eficiência quanto à inovação e gestão de re-
cursos, otimização dos custos, melhor qualidade na prestação do serviço, 
possibilidade de antecipar um recurso que só estaria disponível a longo 
prazo. O setor público mantém suas prerrogativas de planejamento, mo-
nitoramento e regulamentação, sem prejuízo de sua dimensão estratégi-
ca. Porém, à gestão pública cabe verificar o custo-benefício, analisando 
a parceria sob o enfoque da eficiência e não apenas pelo financiamento, 
a fim de atingir os objetivos almejados sem o comprometimento de re-
ceitas futuras.

O momento atual do Sistema de Saúde no Brasil evidencia mudanças 
nas participações públicas e privadas com a diversificação da demanda 
em saúde e impacto do próprio processo de reforma do setor. Assim, esti-
mula-se a reorganização institucional das relações entre essas instâncias, 
na área da saúde, em consonância com as transformações das funções 
e das responsabilidades do Estado, do setor privado e dos usuários, de-
senvolvendo ações de regulação, controle e avaliação, com ampliação da 
participação de mercado e da família na produção, gasto e no financia-
mento do sistema de saúde. Essas mudanças compõem uma (re)institu-
cionalização da relação público-privado (KoBori, 2008).

Os Sistemas de Saúde são compostos por distintos modelos de gestão 
de riscos, distribuídos entre Estado, mercado e família. O antigo siste-
ma de proteção social pode ser definido como uma imensa rede de so-
cialização do risco, cuja política de solidariedade implica mecanismos 
de divisão dos riscos dos seguros entre grupos e classes sociais (SANToS; 
AmArANTE, 2010).

Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do 
SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde, 
que deve ser revisado anualmente, com base nos princípios constitucio-
nais do SUS e ênfase nas necessidades de saúde da população. Esta ação 
implica no exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas 
e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do 
SUS e Pacto de Gestão do SUS (BrASil, 2006).

Estudos mostram que o SUS é o principal financiador da atenção à 
saúde, especialmente nos níveis extremos de complexidade, como, por 
exemplo, vacinação na atenção básica e internações na alta complexida-
de, mesmo considerando áreas onde há insuficiência em atendimento 
(BArATA et al., 2011).
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No momento em que o SUS alcança pouco mais de 25 anos de existência, 
torna-se maior a necessidade da geração de conhecimentos, métodos e 
tecnologias que deem suporte ao seu pleno desenvolvimento. A investi-
gação sobre a utilização de serviços de saúde fornece subsídios que po-
dem orientar o desenho das políticas de saúde e a melhoria do desempe-
nho (BArATA et al., 2011).

Com relação à provisão de serviços e à oferta, apesar de o SUS ter im-
plementado formas mais ágeis e mecanismos mais seguros de controle 
sobre os contratos de gestão com as instituições privadas, ainda podem 
ser observados entraves, como a garantia da oferta do número de exames 
contratualizados.

Vale lembrar que a Saúde Pública é reguladora em sua essência. Há 
vários mecanismos reguladores que foram incorporados pelo setor pri-
vado, tais como: avaliação de cobertura, de risco, de eficiência, de eficá-
cia, de efetividade. No entanto, no setor privado, eles têm sido utilizados 
para garantir lucro e não saúde à população.

No momento de implementação de reformas políticas, as deficiências 
no âmbito da assistência à saúde se evidenciaram, como falta de atendi-
mento universal e igualitário e a disponibilidade de uma rede diversifica-
da de serviços de saúde (mENiCUCCi, 2009). 
A ineficaz expansão da rede pública, associada à opção pela compra de 
serviços privados, resulta em uma relação de dependência para garantia 
da assistência à saúde. Evidencia-se que a capacidade reguladora do go-
verno não acompanhou eficientemente esta relação, submetendo-se a 
uma lógica econômica e ideológica diferente da estrutura organizacional 
do SUS (mENUCUCCi, 2009).

O SUS é a principal porta de entrada para a assistência à saúde, sen-
do responsável pelo maior número de procedimentos realizados no país. 
Mais de 70% da população é usuária exclusiva do sistema público, fazen-
do com que a maioria dos prestadores não possa prescindir do sistema 
público (SANToS, 2009).

A política de assistência à saúde atual revela duas formas distintas de 
acesso, financiamento e produção de serviços de saúde. O Estado atua 
sob a forma de intervenção direta, responsabilizando-se pelo financia-
mento total, por grande parte da execução dos serviços de saúde e pela 
regulação do mercado privado. No modelo público, a intervenção go-
vernamental visa garantir o direito constitucional à saúde, que se traduz 
principalmente no acesso aos serviços de saúde. Já o modelo privado 
busca garantir a concorrência e os direitos do consumidor que adquire 
planos privados de saúde (mENiCUCCi, 2014).

A convivência com duas modalidades de assistência, associada às 
barreiras de acesso, produziu imagens negativas sobre a assistência pú-
blica, que se traduzem na falta de suporte político administrativo (SAN-
ToS; AmArANTE, 2010).
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CONCLUSÃO
Um dos requisitos para a viabilidade e o sucesso na assistência à saúde, 
diz respeito à construção de novas formas de relação público-privada e 
de mecanismos de regulação eficientes, como: equilíbrio dos contratos 
de serviços, fiscalização, controle e, sobretudo, o poder normativo sobre 
os serviços delegados a terceiros.

Constata-se a dificuldade de um modelo de gestão pública no SUS que 
execute serviços que atendam às necessidades da população de forma 
direta, sem a complementação do setor privado. No contexto atual do 
SUS, se a atividade privada deve conviver com a pública no mesmo es-
paço social de garantias de direitos, mediante ajuste de colaboração e 
contratos de prestação de serviços, é necessário encarar essa realidade 
e regulá-la em prol do interesse público. Eficiência e bom desempenho 
não são particularidades exclusivas do setor público e tampouco do setor 
privado, ambos são importantes para o SUS.

Aparentemente, o investimento público no campo da saúde afasta-se 
de um ideal universalista, aproximando-se de uma estratégia de inter-
venção focal, priorizando determinadas clientelas em função da situa-
ção de risco ou de vulnerabilidade em que vivem, com intuito de reduzir 
desigualdades.

A regulação da saúde deve ser aplicada aos serviços públicos e/ou es-
tatais e aos serviços contratados e conveniados. Evidencia-se uma fragi-
lidade institucional no monitoramento, avaliação, controle e regulação 
das ações e políticas de saúde, havendo a necessidade de participação do 
controle social junto ao Estado. Torna-se eminente o desenvolvimento de 
métodos e práticas de gestão considerando que este processo depende de 
recursos humanos e financeiros, mas primordialmente interesse político.
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RESUMO
As plantas medicinais e os fitoterápicos consistem em práticas terapêu-
ticas milenares que vêm se destacando nos serviços públicos de saúde, 
como é o caso do Sistema Único de Saúde, em virtude do seu potencial 
enquanto arsenal terapêutico. Este estudo objetivou identificar e anali-
sar a produção científica brasileira relacionada ao emprego das plantas 
medicinais e medicamentos fitoterápicos nos serviços de Atenção Básica 
à Saúde. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura desenvolvida 
na Biblioteca Virtual em Saúde, em periódicos nacionais, disponíveis nas 
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde, Base de Dados de Enfermagem e Coleção Scientific Eletronic 
Library Online. A delimitação temporal compreende os anos entre 2004 e 
2014, totalizando sete artigos selecionados. Considerando a simi laridade 
das informações, emergiram dois temas: Implantação de Políticas sobre 
o uso de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos nos serviços 
de Atenção Básica no Brasil e uso de Plantas Medicinais e Medicamentos 
Fitoterápicos na Atenção Básica à Saúde. As políticas nacionais relacio-
nadas com a Fitoterapia no SUS são relevantes para o país, por contem-
plar os contextos econômico, social, cultural, científico e sanitário.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Medicamentos Fitoterápi-
cos; Plantas Medicinais.

INTRODUÇÃO
O emprego de espécies vegetais como recurso terapêutico é relatado 
mundialmente há milhares de anos na medicina chinesa, tibetana e in-
diana-ayurvedica, e influencia tanto o conhecimento popular (etnobo-
tânica) quanto a experiência científica (etnofarmacologia) (AlmEidA et 
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al., 2011; BrASil 2012). No Brasil, de acordo com Almeida et al. (2011), 
o uso de plantas medicinais está alicerçado na prática enriquecida pela 
diversificada herança etnocultural (indígenas latino-americanos, escra-
vos africanos, portugueses, espanhóis, orientais e asiáticos), mantendo 
traços até a atualidade e despertando interesse entre usuários, pesquisa-
dores e serviços de saúde.

As plantas medicinais são utilizadas ao longo da história na preven-
ção e no tratamento de diversas doenças, sendo úteis atualmente tam-
bém como precursores na síntese de novos fármacos (mEGrAJ et al., 2011; 
BrASil, 2012). Stasi (2007) recorda que a morfina, a digoxina e a atropina, 
empregadas na terapia alopática, são derivadas de compostos produzi-
dos pela natureza. Além disso, é preciso mencionar que no mínimo 25% 
dos novos fármacos são derivados direta ou indiretamente de plantas 
medicinais, mediante a aplicação de modernas tecnologias ao conheci-
mento tradicional (BrASil, 2012).

Segundo Lima et al. (2015), a inclusão das plantas medicinais e dos 
fitoterápicos nos serviços de Atenção Básica no Brasil resulta da atua-
ção dos movimentos populares, das diretrizes de diversas conferências 
nacionais de saúde e das recomendações da Organização Mundial da 
Saúde. Pela Política Nacional de Atenção Básica, a Atenção Básica e a 
Atenção Primária à Saúde são termos equivalentes, que contemplam 
um conjunto de ações para a atenção integral em diferentes situações de 
saúde, de modo individual ou coletivo, visando 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 de forma integral 
(BrASil, 2012).

Grande parte da população confunde os fitoterápicos com as plantas 
medicinais. Na medicina popular, as plantas medicinais podem ser pre-
paradas usualmente na forma de chás, infusão, decocção, maceração, xa-
ropes, cataplasmas, unguentos, óleos, banho, compressa, inalação, tintu-
ra e gargarejo (CArVAlho; AlmANçA, 2003). Já os fitoterápicos, de acordo 
com a legislação sanitária brasileira, são todos os medicamentos obtidos 
exclusivamente de matérias-primas vegetais, mediante o emprego de 
processos tecnológicos adequados, aliados ao conhecimento da eficácia 
e dos riscos de seu uso (BrASil, 2000). Os fitoterápicos devem apresentar 
qualidade constante e reprodutível, podendo ser empregados com fina-
lidade profilática, curativa, paliativa ou de diagnóstico.

Não é considerado medicamento fitoterápico ou produto tradicional 
fitoterápico o produto composto por substâncias ativas isoladas ou alta-
mente purificadas (sintéticas, semissintéticas ou naturais), assim como a 
associação dessas substâncias com extratos de origem vegetal ou animal 
(BrASil, 2004).

A partir de 1980, o Brasil começou a utilizar os fitoterápicos na Aten-
ção Básica, a fim de melhorar os serviços ofertados, aumentar a resolu-
tividade e ampliar as abordagens terapêuticas disponíveis para a melho-
ria da qualidade de vida da população (BATiSTA; VAlENçA, 2012; BrASil, 
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2012). O crescente interesse na atualidade pelo uso das plantas medici-
nais e dos fitoterápicos nos serviços públicos de saúde, possivelmente, 
também é resultado do entendimento de que constituem alternativas te-
rapêuticas que podem amenizar a falta de acesso aos medicamentos pela 
população na rede pública de saúde, bem como subsidiar e despertar o 
interesse em reproduzir as experiências exitosas no emprego dos mes-
mos no SUS. Considera-se, dentre outros aspectos positivos, a redução 
dos custos terapêuticos, a ampliação do acesso da população aos servi-
ços de saúde pela proximidade dos mesmos com a comunidade na qual 
estão inseridos e a prevenção de agravos em saúde.

Em virtude desses aspectos, este estudo objetivou analisar a produ-
ção científica brasileira relacionada ao uso das plantas medicinais e dos 
medicamentos fitoterápicos nos serviços de Atenção Básica à Saúde.

MÉTODO
Trata-se de uma Revisão Bibliográfica Sistemática (rBS), pela qual o pes-
quisador realiza o mapeamento de trabalhos científicos publicados so-
bre um tema específico e, após, elabora a síntese acerca do conhecimen-
to existente sobre o assunto (BiolChiNi et al., 2007). A busca bibliográfica 
foi desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em periódicos na-
cionais, disponíveis nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (lilACS), Base de Dados de Enfermagem 
(BdENF) e Coleção Scientific Eletronic Library Online (SciElo). A delimi-
tação temporal compreende os anos entre 2004 e 2014, perfazendo 11 
anos. A busca ocorreu em outubro de 2015. Foram incluídos na pesquisa 
artigos, disponíveis em formato de texto completo em suporte eletrônico 
do foco de interesse publicado em periódicos nacionais. Foram excluí-
dos da pesquisa anais de congressos ou conferências, teses e capítulos de 
teses, relatórios técnicos e científicos e documentos ministeriais. Os se-
guintes Descritores em Ciências da Saúde (dECS) foram utilizados: plan-
tas medicinais, medicamentos fitoterápicos, atenção primária à saúde.

Com o emprego dos descritores: plantas medicinais or medicamentos 
fitoterápicos or fitoterápicos or fitoterapia ANd saúde pública or SUS ANd 
Atenção Primária à Saúde or Atenção Básica à Saúde na BVS, foram obtidos 
204 estudos publicados entre 2004 e 2014, sendo que resultaram 14 artigos 
após a exclusão das monografias e teses, bem como dos itens duplicados e 
daqueles não disponíveis em formato de texto completo online, com idio-
ma diferente do português e cujo tipo de documento fosse congresso ou 
conferência.  A pesquisa no SciElo com os mesmos descritores e opera-
dores booleanos (operadores lógicos de pesquisa) obteve quatro artigos 
publicados no Brasil, entre 2004 e 2014, em formato de texto completo no 
idioma português e a pesquisa na BVS identificou três artigos nestes mes-
mos critérios. Após leitura seletiva do material, foram selecionados sete 
artigos (quatro da SciElo e três da BVS) disponíveis em meio eletrônico no 
idioma português e no formato de texto completo, contemplando o uso 
das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos no Brasil.



96 ·

O mapeamento das produções científicas ocorreu pelo emprego de ficha 
com as variáveis: número de ordem; procedência; ano de publicação; pe-
riódico, região da produção e tipo de estudo. 

A análise dos artigos na íntegra foi mediada pelo emprego da ficha de 
extração de dados composta pelas variáveis: número; objetivo; abordagem 
metodológica; método; cenário; sujeitos; resultados.

A análise temática do conteúdo para a construção do artigo ocorreu 
pela pré-análise, exploração do material e interpretação dos resultados 
(miNAyo, 2007). A pré-análise consistiu na leitura flutuante dos artigos e 
das fichas (de extração de dados e de mapeamento das produções cien-
tíficas), a fim de elucidar a abrangência do conteúdo. A etapa da explora-
ção do material consistiu na leitura integral de cada artigo acompanhada 
da transcrição de resultados e de trechos relevantes à pesquisa. A inter-
pretação dos resultados foi viabilizada pela releitura constante e integral 
das publicações, observando as convergências, divergências e semelhan-
ças existentes na abordagem dos diferentes autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os sete artigos analisados na íntegra, verificou-se que a região 
brasileira de procedência dessas produções com maior destaque foi a 
Nordeste (42,85%), seguida da Sudeste (28,57%) e da região Sul (14,28%) 
e Centro-Oeste (14,28%).

A distribuição da produção científica, segundo a variável “tipo de es-
tudo”, demonstra que, a partir do segundo quinquênio, houve um inves-
timento nos estudos com abordagem qualitativa (57,14%).

A partir da leitura dos artigos, considerando a simi laridade das infor-
mações, emergiram dois temas. O pri meiro versa acerca da implantação 
de Políticas sobre o uso de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterá-
picos nos serviços de Atenção Básica no Brasil, e o segundo aborda o uso 
de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos na Atenção Básica 
à Saúde. O Quadro 1 abaixo mostra os artigos analisados.

qUAdro 1: Classificação dos artigos selecionados segundo autor, ano de publicação, título, 
tipo de estudo, local do estudo, objetivos - outubro 2015
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FoNTE: pesquisa do autor  (2015), adaptado por NTE, 2017.

Implantação de Políticas sobre o uso de Plantas Medicinais e Medicamen-
tos Fitoterápicos nos serviços de Atenção Básica no Brasil
No final da década de 70, a Organização Mundial de Saúde (omS) insti-
tuiu o Programa de Medicina Tradicional, com a finalidade de impulsio-
nar a criação de novas políticas públicas na área (A5). Com essa iniciativa, 
diversos países passaram a formular e implementar políticas próprias 
voltadas à racionalidade e à integração da Medicina Tradicional com a 
Complementar e Alternativa e a desenvolver estudos científicos quanto à 
segurança, eficácia e qualidade (BrASil, 2012).

A partir da década de 80, ocorre a elaboração de diversos documen-
tos com ênfase no emprego da Fitoterapia na Atenção Básica à Saúde no 
Brasil, tendo em vistas promover a melhoria dos serviços ofertados no Sis-
tema Único de Saúde (SUS), aumentar a resolutividade e incrementar as 
diferentes abordagens terapêuticas disponíveis até o momento visando à 
melhoria da qualidade de vida (A1, A5). Percebe-se ainda a importância 
da elaboração de políticas públicas, uma vez que, com a criação do SUS 
nessa época, também ocorre a descentralização e a participação popular, 
que propiciam aos Estados e Municípios maior autonomia na definição de 
suas políticas e ações em saúde, viabilizando a implantação de novas ex-
periências de acordo com as peculiaridades e necessidades de cada região.

As leituras no transcorrer do levantamento e da seleção de materiais 
bibliográficos para esta pesquisa permitiram ainda constatar que com 
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a criação e a introdução da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPiC) pela Portaria n. 971/2006 e da Política Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPmF) pelo Decreto Ministerial 
5.813/2006, o segmento de plantas medicinais e de fitoterápicos come-
çou a se destacar no âmbito nacional, pelas ações centradas no cuidado 
continuado, humanizado e integral em saúde, focos da Atenção Básica, 
podendo a prática se estender em diferentes níveis de complexidade 
(BrASil, 2006, 2011; lEão, 2015). Os aspectos citados e referenciados por 
Brasil (2006, 2011) e Leão (2015) são reiterados em especial no estudo A5.

Três dos artigos estudados (A1, A2, A5) mencionam a PNPmF, que en-
globa diretrizes relacionadas à saúde e a toda a cadeia produtiva das 
plantas medicinais e dos fitoterápicos, sendo essa política mais abran-
gente que a PNPiC. Essa política governamental, em parceria com a so-
ciedade, objetiva garantir o acesso seguro e o uso racional de plantas me-
dicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, 
o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.

Seis dos artigos que integram o presente estudo (A1, A2, A3, A5, A6, A7) 
remetem à PNPiC, que trata das diretrizes, ações e responsabilidades dos 
governos federal, estadual e municipal, para a viabilização da oferta de 
serviços e produtos relacionados às plantas medicinais e aos fitoterápicos 
no SUS, além da homeopatia, da medicina tradicional chinesa/acupuntu-
ra, do termalismo social/crenoterapia e da medicina antroposófica.

O estudo A5 concorda com o especificado em Brasil (2006) e Leão 
(2015), ao mencionar que ambas as políticas apontam para a ampliação 
do acesso aos recursos terapêuticos, pela oferta de produtos seguros, efi-
cazes e de qualidade, de forma integrativa e complementar, sem substi-
tuir o modelo terapêutico convencional. De acordo com autores em A2, 
essas políticas também viabilizam a discussão acerca da importância da 
implementação da Fitoterapia no SUS e o modo como isso deve ocorrer, 
bem como as dificuldades, as facilidades e as vantagens resultantes.

Nota-se, em três artigos analisados (A1, A2 e A5), o interesse gover-
namental no desenvolvimento de políticas e programas relacionados às 
plantas medicinais e aos fitoterápicos no SUS, bem como a necessida-
de de interligar o conhecimento popular ao científico. Machado, Czer-
mainski e Lopes (2012) apontam que a necessidade da implantação da 
Fitoterapia no SUS resultou na elaboração de políticas públicas nacionais, 
estaduais e iniciativas municipais individualizadas. Brasil (2012) e Leão 
(2015) observam que alguns estados e municípios elaboraram políticas 
próprias e regulamentaram o serviço de fitoterapia na rede pública de 
saúde antes da iniciativa do governo federal.

Após análise de literatura, Antonio, Tesser e Moretti-Pires (2013) men-
cionam diferentes formas de trabalho com plantas medicinais nos ser-
viços de Atenção Básica à Saúde (ABS), que podem ser complementares 
entre si de diferentes maneiras, como a farmácia-viva, a farmácia de ma-
nipulação de fitoterápicos, a dispensação de planta seca (droga vegetal), 
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a dispensação de medicamentos fitoterápicos, os hortos didáticos, as 
hortas comunitárias e as oficinas de remédios caseiros.

Os medicamentos fitoterápicos podem ser disponibilizados aos usu-
ários do SUS seguindo as especificações da rENAmE (Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais), que resulta da seleção e padronização de 
medicamentos destinados a solucionar as principais doenças e agravos 
em saúde, de modo eficaz, seguro e com baixo custo (BrASil, 2015).

De acordo com os artigos A1 e A2, no Brasil há diversos programas de 
fitoterapia implantados ou em fase de implantação na Atenção Básica à 
Saúde, em especial na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Fontenele et 
al. (2013) observam que o Ceará foi um dos primeiros estados brasileiros 
a sistematizar o uso de plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos 
e serviços de fitoterapia pelo projeto Farmácias Vivas e a regulamentar 
o uso no SUS, mediante a Lei n. 12.951/1999 e o Decreto n. 30.016/2009. 
O pioneirismo do Ceará está de acordo com as diretrizes da PNPiC e da 
PNPmF; entretanto, a Lei n. 12.951 é anterior à PNPmF e, como tal, o Esta-
do regulamentou a Fitoterapia no SUS antes do governo federal, servindo 
de modelo para o país.

Em Maringá (Pr), a primeira iniciativa vinculada à prática da fitotera-
pia na Atenção Básica à Saúde ocorreu em 1995, pelo emprego de géis de 
própolis e de calêndula nos procedimentos de curativos realizados nas 
unidades de saúde. Apenas em 2000 foi oficialmente implantado o pro-
grama de fitoterapia "Verde Vida" que contava com a padronização de 
oito fitoterápicos nas formas de infusão (espinheira-santa, guaco, cavali-
nha, hortelã e funcho), gel (própolis e calêndula) e em cápsulas gelatino-
sas duras (valeriana) (oGAVA et al., 2003). Ainda no Paraná, a Fitoterapia 
foi implantada como opção terapêutica nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de Curitiba, pelo Programa Verde Saúde, conferindo cobertura de 
81,9% das unidades em 2001 (FoNTENElE et al., 2013).

No Rio Grande do Sul, o processo de construção da Política de Plan-
tas Medicinais, ocorreu no início de 1988, mediante a criação do Projeto 
Plantas Vivas. Em 23 de junho de 2006, foi aprovada a Política Interseto-
rial de Plantas Medicinais e de Medicamentos Fitoterápicos, da autoria 
da deputada Jussara Cony, resultado do seu trabalho como coordenado-
ra do Fórum pela Vida/Projeto Plantas Vivas, origem da RedeFito-rS(Go-
VErNo do ESTAdo do rio GrANdE do SUl, 2002; BrASil, 2012).

Os artigos A1 e A6 evidenciam que a implantação dos programas de 
fitoterapia em diferentes regiões do Brasil demonstra a preocupação em 
suprir as carências medicamentosas e facilitar o acesso da população às 
plantas medicinais e aos medicamentos fitoterápicos no que compreen-
de ao uso correto, bem como minimizar os altos custos decorrentes do 
modelo terapêutico convencional. Leão (2015) observa que, mesmo com 
a aprovação da PNPmF em 2006, existem diversos programas no Brasil não 
regulamentados enquanto leis ou decretos estaduais ou portarias muni-
cipais, o que é imprescindível para assegurar a continuidade dos serviços.
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Os artigos analisados demonstram avanços em termos de políticas de 
saúde no que se refere ao uso de plantas medicinais e de fitoterápicos no 
âmbito do SUS. No entanto, estas precisam ser incorporadas pelos profis-
sionais de saúde no cotidiano de práticas, tendo em vista os benefícios 
que podem trazer para a qualidade de vida da população.

Uso de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos na Atenção Bási-
ca à Saúde
Um dos trabalhos avaliados (A2) ressalta que o desconhecimento dos 
gestores em saúde a respeito da Fitoterapia e das políticas relacionadas 
pode dificultar a implantação desse modelo terapêutico no SUS, aliado 
à desconfiança e ao descrédito dos profissionais da saúde na prática clí-
nica na Atenção Básica à Saúde como resultado do despreparo para a 
prescrição/orientação dos usuários. O estudo proposto em Minas Gerais 
(A3) sugere a necessidade de divulgar as práticas integrativas tanto para 
os pacientes quanto para os prescritores.

Por meio da leitura dos artigos A4 e A6, objetos de estudo, foi possível 
identificar que a educação permanente e continuada em saúde consis-
te em uma das estratégias de qualificação dos profissionais de saúde no 
cotidiano de trabalho na Atenção Básica e também na prescrição e orien-
tação quanto ao uso das plantas medicinais e dos medicamentos fitote-
rápicos. Nesse sentido, A5 apresenta que há um aumento de profissionais 
da saúde interessados no estudo e na prática da Fitoterapia, tendo como 
finalidade suprir a demanda por novas terapêuticas no tratamento de 
doenças apresentadas por usuários tanto do sistema público quanto do 
privado. Diferentes autores no artigo A1 salientam que o Ministério da 
Saúde é o responsável pela Política de Educação na Saúde, oferecendo e 
financiando programas de qualificação profissional mediante o Sistema 
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS); o Programa Nacional de Teles-
saúde; o Programa de Educação Permanente pelo Trabalho para a Saúde; 
e os Cursos de Especialização e Mestrado Profissionalizante, além de in-
centivar a inclusão de disciplinas acerca da Fitoterapia e demais práticas 
integrativas relacionadas, em cursos de graduação e especialização.

A implantação da Fitoterapia no SUS traz benefícios a médio e longo 
prazos. No entanto, é necessário reorientar os serviços de saúde existen-
tes, capacitar os profissionais, disponibilizar plantas medicinais e medica-
mentos fitoterápicos aos usuários, bem como dispor de recursos financei-
ros e de tempo adequados para a viabilização desse modelo terapêutico 
(A2). Bruning, Mosegui e Vianna (2012) enfatizam que a fitoterapia é útil 
como coadjuvante nos tratamentos alopáticos, mas é preciso considerar 
que o emprego dessa modalidade terapêutica não isenta o usuário de 
complicações, o que reforça a necessidade de capacitação dos profissio-
nais que incentivam a prática e a recomendam aos seus pacientes.

Quanto aos benefícios decorrentes dessa prática, o artigo A6 destaca, 
dentre outros aspectos: o princípio da integralidade em saúde fortalecido 
pela ampliação do olhar e das ofertas de cuidado e de recursos terapêuti-
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cos à população; a validação do conhecimento popular e da experiência 
das comunidades no uso de plantas medicinais e seus derivados aliados 
à oferta nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); a redução do consumo 
excessivo de medicamentos alopáticos mediante ampliação das opções 
terapêuticas nas UBS, fortalecendo o uso racional; a troca de experiência 
entre profissionais da saúde e a comunidade acerca do uso de plantas 
medicinais e fitoterápicos, resultando em maior envolvimento dos usu-
ários no tratamento.

Diferentes autores (A6) ressaltam que os profissionais de saúde acredi-
tam que terapias complementares (TC), como a Fitoterapia, contribuem 
na reabilitação e na prevenção de doenças, de modo a complementar a 
alopatia. Já os usuários dessa modalidade terapêutica, entrevistados em 
Goiânia, destacam a contribuição para a qualidade de vida por melhorar 
o cuidado integral ao ser humano, o que pode ser constatado em dife-
rentes contextos (mudanças nos hábitos de vida, satisfação com a saúde, 
disposição para o trabalho e autoestima elevada) e não apenas em rela-
ção à cura das doenças (A7).

O acesso às plantas medicinais e aos produtos fitoterápicos no SUS é 
viabilizado pelo fornecimento de modo complementar de plantas me-
dicinais e/ou fitoterápicos nas Unidades de Saúde (Estratégia Saúde da 
Família, unidade com modelo tradicional, unidades de média e alta com-
plexidade), podendo ser empregados um ou mais itens de planta seca 
(droga vegetal), planta medicinal “in natura”, intermediários (extratos, 
tinturas) e/ou produto fitoterápico (magistral ou industrializado) (BrA-
Sil, 2011). De acordo com Almeida et al. (2011), o uso de fitoterápicos 
sempre deve ser acompanhado da orientação adequada de um profis-
sional da área da saúde, como o médico ou o farmacêutico, sendo que os 
autores do material de estudo A3 ressaltam que a atuação do farmacêu-
tico deve ser mais expressiva. Essa estratégia visa minimizar os riscos de-
correntes do erro na utilização e das interações com outros fitoterápicos 
e/ou alopáticos (potencialização da ação do outro medicamento, perda 
de efeitos por ações opostas, ou alteração da absorção, da transformação 
no organismo ou da excreção de outro fármaco).

No estudo A5 consta que, até 2010, apenas os fitoterápicos formula-
dos com guaco e espinheira santa eram disponibilizados na rede públi-
ca. Entretanto, Leão (2015) observa que, apesar da rica biodiversidade 
brasileira, prevalece a lentidão dos estudos relacionados às plantas me-
dicinais e aos fitoterápicos, visto que são apenas doze as plantas padro-
nizadas e descritas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(rENAmE) de 2014 (Quadro 2), enquanto que países com menor biodi-
versidade, como a Bolívia e o Chile, apresentam uma lista com 32 e 103 
espécies, respectivamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As plantas medicinais foram empregadas mundialmente por um longo 
período de tempo para o restabelecimento da saúde sem embasamento 
científico, sendo considerado apenas o conhecimento empírico advin-
do da prática milenar dessa modalidade terapêutica. Na atualidade, o 
conhecimento popular vem sendo resgatado e agregado às inovações 
tecnológicas e científicas mediante estudos de comprovação da eficácia 

FoNTE: Adaptação de Brasil (2015).

qUAdro 2: Fitoterápicos padronizados na rENAmE 2014 .
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e da segurança desses produtos e serviços. Nesse sentido, é evidente a 
importância das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos 
enquanto modalidade terapêutica, bem como a implantação e a imple-
mentação de diversos projetos e políticas governamentais que auxiliam 
na regulamentação da prática no âmbito dos serviços de saúde pública, 
em especial na Atenção Primária à Saúde. 
Existe ampla aceitação da fitoterapia pela população e gradativa dos pro-
fissionais da saúde, o que torna viável associá-la à alopatia tendo como 
finalidade incrementar o cuidado e a manutenção da saúde, que reper-
cutem na melhoria da qualidade de vida dos usuários na medicina atual. 
O emprego da fitoterapia nos serviços dos sistemas públicos de saúde 
incide ainda na redução dos gastos com medicamentos, em especial os 
alopáticos de uso prolongado. Além disso, auxilia na conservação dos 
ambientes naturais pela valorização da flora nativa brasileira.

É relevante salientar a importância dos profissionais da saúde, que de-
vem atuar no sentido de incentivar e aproximar o conhecimento científico 
do saber popular no que remete ao emprego de plantas medicinais e dos 
fitoterápicos pela população. A existência de políticas no âmbito nacional 
voltadas para a Fitoterapia no SUS são importantes, pois contemplam o 
contexto cultural, científico, econômico, social e sanitário do país.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo realizar um estudo sobre o papel desenvol-
vido pela vigilância sanitária no Brasil no que diz respeito à garantia de 
direitos humanos de idosos moradores de Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ilPiS). Para tanto, foi realizada uma análise sócio-

-histórica do surgimento e desenvolvimento das ilPiS. Posteriormente, 
examinou-se a participação e atribuição dos principais agentes envol-
vidos na sua fiscalização, bem como a estrutura da vigilância sanitária 
em ilPiS, no Brasil, tendo como recorte o estado do Rio Grande do Sul. 
A metodologia desenvolveu-se por meio de consulta e análise da biblio-
grafia sobre o tema e a legislação vigente. A partir dessa análise, consta-
tou-se que a vigilância sanitária exerce papel importante na garantia de 
direitos humanos aos idosos residentes nessas instituições, uma vez que 
atua como órgão fiscalizador da estrutura física e organizacional, dos re-
cursos humanos e das condições de saúde do local. Além disso, quando 
constatam problemas relacionados à violação dos direitos humanos, a 
vigilância sanitária aciona os demais órgãos da rede de proteção ao ido-
so, permitindo o acesso a essas instâncias que servem de representantes 
legais na efetivação dos direitos.
Palavras-chave: Vigilância Sanitária; Direitos Humanos; Idosos; Institui-
ção de Longa Permanência para Idosos.

INTRODUÇÃO
O Brasil passa por um rápido processo de envelhecimento, de modo que 
as reflexões em torno de temas, como a busca de alternativas para su-
prir as necessidades surgidas pelos indivíduos neste processo, tornam-

-se mais emergentes, a exemplo da institucionalização de pessoas idosas 
em estabelecimentos voltados para esse fim. Dentre os serviços oferta-
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dos aos idosos, os mais encontrados são as Instituições de Longa Perma-
nência para Pessoas Idosas, ou seja, as ilPiS, que, por sua vez, requerem 
qualidade e fiscalização no funcionamento desses espaços. A legislação 
brasileira preconiza que é responsabilidade da família o cuidado da pes-
soa idosa; entretanto, essa realidade vem se modificando em função da 
nova configuração da estrutura social das famílias brasileiras, onde se ve-
rificam baixos índices na taxa de natalidade, o ingresso de praticamente 
todos os membros das famílias no mercado de trabalho e maior escassez 
de tempo compartilhado no ambiente familiar. Diante dessa realidade, 
cabe ao Estado e à esfera privada dividir junto com a família as responsa-
bilidades no cuidado com a pessoa idosa.

Nesse sentido, o número de instituições destinadas ao acolhimento 
de pessoas idosas começou a crescer de forma significativa nas últimas 
décadas. Associado a isso, foi criado um arcabouço legal para regulamen-
tar suas atividades. É a partir dessa perspectiva que pensar a situação dos 
idosos moradores de casas asilares está imbrincado também em atentar 
para a garantia dos direitos humanos desses indivíduos.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi o primei-
ro grande documento que definiu claramente os princípios dos direi-
tos humanos. O documento foi pautado na busca por um novo modelo 
ideológico de sociedade que se distanciasse das barbáries cometidas na 
Segunda Guerra Mundial. A preocupação naquele momento era estabe-
lecer um acordo com o comprometimento dos países membros da Orga-
nização das Nações Unidas (oNU) na garantia dos direitos sociais.

No caso das pessoas idosas, a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos dispõe, no seu artigo xxV, sobre o direito à segurança em caso de 
doença, invalidez, viuvez e velhice. A partir da década de 1980, a garantia 
de direitos na velhice passou a ganhar maior visibilidade, quando a oNU 
elaborou uma série de documentos relacionados com o envelhecimento 
e os direitos humanos, os quais serviram de norteadores para que os paí-
ses integrantes adotassem políticas e legislações sobre o tema.

No ano de 1982, ocorreu a Assembleia Mundial sobre Envelhecimen-
to, em Viena, na qual foi tratado um Plano de Ação Internacional sobre 
Envelhecimento. Dentre as expectativas, esse documento propunha a 
criação de espaços e serviços na comunidade de acordo com as neces-
sidades das pessoas idosas; a garantia de integração social e mobilidade 
das pessoas idosas na cidade. Em 1991, foi lançado o documento Prin-
cípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, para que os governos 
viessem a adotar medidas e incorporar algumas das recomendações e 
princípios em seus programas nacionais, como: o acesso à alimentação, 
à água, alojamento, vestuário e cuidados de saúde através de rendimen-
tos e apoio familiar e comunitário. Também é destacado no referido do-
cumento que os idosos devem ter a possibilidade de viver em ambientes 
que sejam seguros e adaptáveis às suas preferências pessoais e com ca-
pacidades em transformação.
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Outro elemento presente no documento refere-se à permanência e in-
serção dos idosos em seus domicílios, residindo o maior tempo possível 
no seu meio, com segurança e com dignidade, sem serem explorados ou 
maltratados física ou mentalmente. Devem ser tratados de forma justa, 
independentemente da sua idade, gênero, origem racial ou étnica, ou 
outra condição que venha a apresentar e, acima de tudo, deve ser va-
lorizado independentemente da sua contribuição econômica. No ano 
seguinte, a Conferência Internacional sobre Envelhecimento elaborou o 
Plano de Ação, aprovando a Proclamação sobre o Envelhecimento. No 
ano de 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o Ano 
Internacional das Pessoas Idosas. Em 2002, foi anunciada a Declaração 
Política e um Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento.

Esses documentos visam resgatar a dignidade das pessoas idosas, a 
partir da elaboração de legislações e políticas que os integrem na socie-
dade. Isso se configura como uma forma de buscar a igualdade de con-
dições, oportunidades e direitos nas relações sociais. Contudo, os idosos 
quando ingressam em uma instituição asilar, em geral em situação de 
fragilidade, ficam mais vulneráveis a terem seus direitos violados. Essas 
violações dos direitos humanos são entendidas como uma forma de vio-
lência. De acordo com Minayo, a violência institucional ocorre:

[...] na aplicação ou omissão na gestão das políticas 
sociais pelo Estado e pelas instituições de assistên-
cia, maneira privilegiada de reprodução das relações 
assimétricas de poder, de domínio, de menosprezo 
e de discriminação. [...] Nas instituições, as burocra-
cias que se investem da cultura do poder sob a for-
ma da impessoalidade, reproduzem e atualizam, nos 
atos e nas relações, as discriminações e os estereó-
tipos que mantém a violência (miNAyo, 2005, p. 14).

Estas violações dos direitos humanos, expressadas por meio de uma vio-
lência institucional, têm por finalidade a dominação, sujeição e negação, 
de modo a minimizar a expressão da vontade do outro (GrAmSCi, 1980). 
De acordo com Paz, Melo e Soriano (2012), a violência institucional pode 
ocorrer em nível macrossocial quando o Estado anula, simula ou impede 
de alguma forma a participação dos idosos na sociedade. Ela se dá na 
esfera microssocial quando ocorre da mesma forma no interior das ins-
tituições públicas e privadas. Com o intuito de minimizar os efeitos des-
sas violações e promover a garantia dos direitos humanos dos moradores 
de ilPiS, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, propõe a participação de 
Autoridades Policiais, Conselho Nacional, Estadual e Municipal do Idoso, 
Vigilância Sanitária, Ministério Público, constituindo assim uma rede de 
proteção ao idoso.

Sendo assim, esse trabalho pretende estudar como a Vigilância Sani-
tária pode contribuir para a garantia dos direitos humanos dos idosos 
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moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ilPiS). 
O estudo tem como objetivos: a) compreender a importância sócio-his-
tórica dessas instituições no que se refere aos cuidados prestados a cida-
dãos na faixa etária considerada idosa; b) verificar o papel desenvolvido 
pelos órgãos que, junto à Vigilância Sanitária, compõem a rede de prote-
ção ao idoso, no processo de fiscalização das ilPiS ; c) mapear a estrutura 
e as atribuições da Vigilância Sanitária no que se refere à fiscalização das 
ilPiS; d) identificar os principais componentes utilizados pela vigilância 
sanitária para avaliar as condições de uma ilPi.

MÉTODO 
Este trabalho pautou-se em uma investigação científica de cunho qua-
litativo, a partir da pesquisa documental de legislações relacionadas ao 
funcionamento das ilPiS em nível nacional e estadual, tendo como en-
foque a vigilância sanitária nesses estabelecimentos. A escolha por essa 
metodologia justifica-se em função do caráter mais compreensivo e crí-
tico que proporciona ao investigador no decorrer da análise. Como des-
taca Silva et al:

Essa característica toma corpo de acordo com o re-
ferencial teórico que nutre o pensamento do pesqui-
sador, pois não só os documentos escolhidos, mas a 
análise deles deve responder às questões da pesqui-
sa, exigindo do pesquisador uma capacidade refle-
xiva e criativa não só na forma como compreende o 
problema, mas nas relações que consegue estabele-
cer entre este e seu contexto, no modo como elabora 
suas conclusões e como as comunica. Todo este per-
curso está marcado pela concepção epistemológica 
a qual se filia o investigador (SilVA et al., 2009, p. 5).

Para fins de análise, buscaram-se fontes que versam sobre o assunto da 
pesquisa, durante o mês de agosto e setembro de 2015. Foram consul-
tadas as legislações pertinentes federais e estaduais, do estado do Rio 
Grande do Sul, relacionadas ao tema da vigilância sanitária em ilPiS, pre-
sentes no Diário Oficial da União e disponíveis para consulta nos sites 
do Senado, do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANViSA) e da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul para 
consulta pública.

Como forma de compreender melhor a temática, adotou-se como re-
corte geográfico o estado do Rio Grande do Sul, em função de ser o es-
tado da Região Sul do país com maior número de idosos, com 1.459.597 
indivíduos, conforme se verifica no Censo do iBGE de 2010. A partir do 
Censo realizado pelo iPEA em ilPiS na Região do Sul do Brasil (2008), é 
possível verificar que o estado do Rio Grande do Sul apresentou o maior 
número de ilPiS dentre os demais estados da pesquisa, totalizando 346 
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estabelecimentos, em relação a 96 estabelecimentos no estado de Santa 
Catarina e 251 Instituições no estado do Paraná. Além disso, de acordo 
com a mesma pesquisa, constatou-se que o Rio Grande do Sul ainda de-
tinha o maior número de idosos residentes em ilPiS, com 7.359.

RESULTADOS 
O termo Instituição de Longa Permanência para Idosos (ilPiS) foi cunha-
do, no ano de 2003, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG). Definem-se como estabelecimentos voltados ao atendimento in-
tegral em instituições, cujo público alvo corresponde a todo indivíduo 
com 60 anos ou mais, dependente ou independente, que não disponha 
de condições de residir junto a sua família ou em sua própria casa (limA, 
2005, p. 68). Essa nova expressão para designar esses estabelecimentos 
visou diminuir o preconceito sob o qual os termos asilos, lares de idosos, 
casas de repouso ou clínicas geriátricas trazem introjetados consigo. Na 
prática, muitos estabelecimentos ainda continuam adotando essas ter-
minologias; entretanto, do ponto de vista legal, essa mudança represen-
tou uma nova forma de pensar esses ambientes, configurando-se como 
um grande avanço do ponto de vista da garantia de direitos.

Para melhor compreender esse aspecto, é importante destacar que 
essa modalidade de instituição surgiu na Idade Média, na Inglaterra, 
quando foram abertas casas junto a monastérios, as quais eram destina-
das a abrigar os cidadãos de idade avançada que estavam desamparados 
pela sociedade (CANNoN, 2004). A partir do desenvolvimento do capita-
lismo, foi se expandindo o número de estabelecimentos voltados para 
atender essa população à margem da sociedade, ou seja, mendigos, pes-
soas com transtorno mental, órfãos, desajustados sociais e idosos. Todos 
esses grupos residiam em um mesmo ambiente, não havendo nenhum 
tipo de separação e classificação, visto que não existiam categorias so-
ciais que os definissem enquanto grupos sociais, pois eram considerados 
invisíveis perante a sociedade (BoiS, 1997). Tais espaços eram destinados 
à caridade e não havia nenhum tipo de influência do estado na organiza-
ção, na estrutura e, sobretudo, no seu financiamento.

Somente no século xVi, com a promulgação da Poor Laws, o Estado 
passou a se responsabilizar pelo cuidado com os pobres e os mendigos, 
incluindo também os idosos. Naquele momento, foram então constru-
ídas residências para abrigar todos os excluídos da sociedade. Sendo 
assim, o termo asilo era utilizado para definir os locais destinados para 
a moradia de moribundos, indigentes, pobres, inválidos, abandonados, 
solitários, doentes, desvalidos e idosos (GroiSmAN, 1999, p 46-53). Isso 
explica porque ainda hoje persiste uma série de estereótipos negativos 
associados a esse tipo instituição (BorN, 2001). Apesar de tudo, esses 
estabelecimentos representaram o primeiro modelo de atendimento ao 
idoso fora do convívio familiar. No decorrer do século xViii, com o ad-
vento do Iluminismo, os moradores desses locais foram separados em 
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grupos específicos, de modo que as crianças foram levadas para orfana-
tos, os loucos para hospícios e os idosos para asilos.

No Brasil, os asilos surgiram no século xix e configuravam-se como 
instituições isoladas, não havendo nenhuma política pública por parte 
do Estado para sua manutenção e regramento (CriSToPhE, 2009). Além 
disso, Born e Boechat (2006) atentam ao fato de suas existências srem 
pautadas pelo viés da filantropia e do assistencialismo. Eram institui-
ções mantidas por associações religiosas, imigrantes e em alguns casos o 
pagamento das mensalidades eram realizados com a própria renda dos 
moradores.

Atualmente, o aumento da expectativa de vida e as mudanças nas di-
nâmicas sociais e familiares fizeram com que o número de ilPiS aumen-
tasse de forma considerável no Brasil. Conforme as pessoas vão vivendo 
mais, elas ficam mais suscetíveis a doenças crônicas, a incapacidades 
físicas e psicológicas, tornando-se indivíduos mais vulneráveis. A nova 
estrutura familiar da sociedade atual fez com que os vínculos familiares 
se tornassem mais complexos. O aumento dos níveis de escolaridade das 
mulheres, associado ao seu ingresso maciço no mundo do trabalho, a di-
minuição do número de membros integrantes de uma família e o pouco 
tempo destinado ao convívio familiar fizeram com que as famílias sem 
condições de manter seus idosos em casa, buscassem a alternativa da 
institucionalização como forma de cuidado (Pollo; ASSiS, 2008). Há tam-
bém casos em que o idoso não dispõe de nenhum vínculo familiar e em 
situação de fragilidade é encaminhado para essas instituições. Como as 
ilPiS representam uma possibilidade de cuidado qualificado para suprir 
às necessidades dos idosos quanto ao convívio social, à integração, ao 
desenvolvimento de novas habilidades, à prática de atividades físicas, 
dentre outros benefícios, é preciso que haja uma legislação fortemente 
alicerçada que vise à preservação dos seus direitos sociais.

A promulgação da Constituição de 1988 representou um marco na 
garantia de direitos sociais da pessoa idosa, uma vez que universalizou 
a proteção social, através da seguridade social, formada pelos seguintes 
direitos: a saúde, a previdência social e a assistência social. Esses direitos 
são assegurados a todos os cidadãos de forma contributiva ou não con-
tributiva de acordo com a área de atuação. O idoso teve um tratamento 
especial no documento, principalmente através do Artigo 230, que as-
segura o cuidado do cidadão idoso como sendo de responsabilidade da 
família, da sociedade e do Estado, os quais devem assegurar sua partici-
pação na sociedade, defender sua dignidade, bem-estar e garantia de seu 
direito à vida.  Em 1994, foi promulgada a Lei 8.842/94 que trata da Políti-
ca Nacional do Idoso (PNi), regulamentada posteriormente pelo Decreto 
1.948/96. Essa Lei é resultado de discussões e debates com a participa-
ção dos idosos e o seu texto atribui um papel mais participativo e ativo 
na sociedade. No ano de 1999, foi criada, através da Portaria n. 1.395, a 
Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSi), visando promover um enve-
lhecimento com saúde, prevenção de doenças, recuperação de agravos 



114 ·

à saúde, preservação da capacidade funcional, e assegurando condições 
para permanência desses indivíduos no meio e sociedade em que vivem.
No que diz respeito às Instituições de Longa Permanência, a Lei Federal 
de n. 10.741, que institui o Estatuto do Idoso de 2003, possui uma parte 
específica destinada a esse aspecto. No capítulo ix, o art. 37 estabelece 
que: “O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o de-
sejar, ou ainda em instituição pública ou privada” (BrASil, 2003). Ain-
da no mesmo artigo 37, no parágrafo 3° são definidos os critérios para o 
funcionamento dessas instituições: “As instituições que abrigarem ido-
sos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as 
necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e hi-
giene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob 
as penas da lei” (BrASil,2003).

O documento também trata das entidades de atendimento ao idoso, 
no Título iV – Da Política de Atendimento ao Idoso, Cap. ii, art. 48, em seu 
parágrafo único:

As entidades governamentais e não governamentais 
de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de 
seus programas junto ao órgão competente da Vigi-
lância Sanitária e Conselho Estadual ou Nacional da 
Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendi-
mento, observados os seguintes requisitos:
i – oferecer instalações físicas em condições adequa-
das de habitabilidade, higiene, salubridade e segu-
rança;
ii – apresentar objetivos estatutários e plano de tra-
balho compatíveis com os princípios desta Lei;
iii – estar regularmente constituída
iV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes 
(BrASil, 2003, p.10).

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) tipificou os serviços 
socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) através 
da Resolução de n. 109, organizando-os em níveis de complexidade: Pro-
teção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexi-
dade. Os serviços de Proteção Social Básica têm a finalidade de prevenir 
situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades, forta-
lecimento dos vínculos familiares e comunitários. No caso dos serviços 
destinados à pessoa idosa, pode-se mencionar os Centros ou Grupos de 
Convivência, que são espaços destinados a práticas integrativas e socia-
lização, com atividades promocionais, incentivo a um envelhecimento 
ativo e saudável. Já os serviços prestados em nível de Proteção Social Es-
pecial são destinados a famílias e indivíduos que se encontram em si-
tuação de risco pessoal e social, em virtude de situações de abandono, 
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maus tratos físicos e/ou psíquicos, abusos sexuais, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua 
e de violação dos direitos sociais. No caso dos serviços de média comple-
xidade, os idosos estão inseridos no Serviço de Proteção Social Especial 
para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. Os serviços de Alta 
Complexidade envolvem aqueles espaços que garantem a proteção inte-
gral através de moradia, alimentação, higienização entre outros aspectos 
inerentes à qualidade de vida.

Assim, as Casas Lares e as ilPiS/abrigos institucionais passaram a inte-
grar os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade como 
serviços de acolhimento (BrASil, 2004). De acordo com o documento 
mencionado anteriormente, esses estabelecimentos devem funcionar 
24 horas por dia, tendo uma abrangência municipal ou regional, isto é, 
um grupo de municípios de pequeno porte com proximidade geográfi-
ca pode se reunir para abrir um estabelecimento. A situação acontece 
quando o porte do município não justifica a disponibilidade deste tipo 
de instituição. Quando o acolhimento do idoso ocorre em um município 
fora da sua região de domicílio de origem, a lei prevê a locomoção dos 
familiares até a instituição, bem como do público atendido ao ambien-
te familiar, para que os vínculos familiares sejam mantidos, como prevê 
o Estatuto do Idoso. De acordo com esse marco regulatório, deve haver 
uma comunicação com a rede socioassistencial, de modo a garantir a 
redução das violações dos direitos da pessoa idosa, como se verifica em 
situações de rua e de abandono, manter e procurar preservar sua auto-
nomia, e romper o ciclo da violência doméstica e familiar.

Conforme aponta a Legislação acima, as instituições destinadas 
a acolher pessoas, no caso as idosas, abrangem aquelas que: “[...] não 
dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de 
situações de violência e negligência, em situação de rua e de abando-
no, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos” (CNAS, 2009, p. 33). 
Todavia, é importante salientar que as ilPiS não se destinam somente 
a pessoas idosas com baixos recursos financeiros, ou sem um suporte 
familiar adequado, mas configuram-se também como um local voltado a 
atender a toda e qualquer demanda das pessoas, promovendo melhores 
condições de vida.

No Brasil, as ilPiS podem ser filantrópicas, governamentais e não go-
vernamentais, ficando todas elas sob as condicionalidades da legislação 
vigente. São destinadas ao domicílio de pessoas a partir dos 60 anos de 
idade, com ou sem vínculos familiares, em condição de liberdade, dig-
nidade e cidadania. De acordo com pesquisas realizadas sobre o tema, 
aponta-se como as principais razões para a institucionalização de ido-
sos: o caráter socioeconômico, as condições de saúde e a opção pesso-
al (PAVAriN, 1996; ChAimoWiCz; GrECo, 1999; CAldAS, 2003; CorTEllETi, 
2004). O modelo de ilPi, no Brasil, ainda está muito próximo as institui-
ções totais definidas por Goffman como:
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Uma instituição total pode ser definida como um 
local de residência e trabalho, onde uns grandes nú-
meros de indivíduos com situação semelhante, se-
parados da sociedade mais ampla por considerável 
período de tempo, levam uma vida fechada e formal-
mente administrada (GoFFmAN, 2001, p. 11).

No ano de 2008, o iPEA (Instituto de Pesquisa e Economia Aplica) reali-
zou um estudo sobre as ilPiS em todo o país. Na ocasião, verificou que 
existiam cerca 79.459 brasileiros com mais de 60 anos institucionaliza-
dos em aproximadamente 4.000 instituições com licenciamento para o 
funcionamento. Esses números tendem a crescer, visto que a expectativa 
de vida da população está aumentando, sendo, portanto, necessária a 
formação de uma rede de proteção ao idoso que busque garantir os di-
reitos humanos dos cidadãos a partir do resgate da dignidade humana.

DISCUSSÃO 
Como forma de garantir os direitos humanos da pessoa idosa residente 
em ilPiS, o Brasil possui um conjunto de leis que buscam viabilizar a 
proteção e a prevenção para situações de violação de direitos humanos, 
oriundas de violência institucional. Desse modo, o Estatuto do Idoso, Lei 
10.741 de 1º de outubro de 2003, estabelece nos seus artigos 3 e 33 que é 
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
garantir aos idosos a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária.

A assistência social prestada à pessoa idosa deve ser articulada con-
forme os princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, da Política 
Nacional do Idoso e do Sistema Único de saúde. Tendo por base essas 
prerrogativas, o referido documento também especifica que todas as 
instituições que prestem assistência a pessoas idosas de cunho governa-
mental ou não governamental serão fiscalizadas pela Vigilância Sanitária 
e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e na falta desse pelo Conse-
lho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa. As instituições serão fiscaliza-
das no que diz respeito, preferencialmente, ao oferecimento de instala-
ções físicas em condições adequadas de habilidade, higiene, salubridade 
e segurança. Além disso, o Estatuto do Idoso determina, no artigo 52, que 
essas entidades sejam fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério 
Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em Lei (BrASil, 2003).

Na esfera da saúde, a Vigilância Sanitária é o órgão responsável pela 
fiscalização das ilPiS, visto que esses espaços são considerados como 
instituições de interesse em saúde, ou seja, para funcionar necessitam 
de uma licença sanitária. Com isso, a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANViSA), órgão ligado ao Sistema Único de Saúde, fica respon-
sável pela emissão do documento do alvará sanitário e pelas constantes 
inspeções dessa ordem.
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A Vigilância Sanitária, no Brasil, é definida pela Lei Orgânica da Saúde, 
Lei 8.080/1990, como “um conjunto de ações capaz de eliminar, dimi-
nuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde” (BrASil, 1990). Com isso, 
verifica-se que a Vigilância Sanitária está ligada à área da saúde e desen-
volve um conjunto de ações específicas de proteção, atuando em caráter 
educativo (preventivo), normativo (regulamentador), fiscalizador e, em 
última instância, punitivo.

Em conformidade com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), a 
Portaria Ministerial 1565/1994 – Gm/mS, que institui o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária; a Lei Federal 9.782/1999, que define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária e cria Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANViSA), foi estabelecido que as ações em vigilância em saúde 
devem ser desenvolvidas nas esferas federal, estadual e municipal e de-
vem ocorrer de forma hierarquizada. Dentre as principais atribuições da 
Vigilância Sanitária, encontra-se a busca por garantia de condições de 
segurança sanitária para o controle de riscos e danos à saúde, tanto em 
estabelecimentos públicos, quanto privados, que apresentem algum tipo 
de riscos à saúde individual e/ou coletiva decorrentes de procedimen-
tos, instalações e equipamentos. A partir dessa perspectiva, percebe-se 
a importância desse órgão no combate à propagação das violações de 
direitos humanos dentro das instituições, visto que os abusos cometi-
dos contra idosos não se restringem somente à violência de ordem física, 
mas, sobretudo, perpassam situações de descaso, abandono, negligência 
e violência psicológica, as quais podem ficar evidentes durante as inspe-
ções e visitas institucionais.

A Vigilância Sanitária da União tem a responsabilidade de coordenar 
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e prestar cooperação técnica 
e financeira aos Estados e Municípios. No âmbito estadual, a Vigilância 
Sanitária coordena, executa ações, implementa serviços de Vigilância Sa-
nitária em caráter complementar às atividades municipais e presta apoio 
técnico e financeiro aos Municípios, contando com sua cooperação 
quando necessário. Na esfera municipal, cabe à Vigilância Sanitária atuar 
como executora das ações e implementadora dos serviços, juntamente 
com a cooperação técnica e financeira da União e Estado (CoNASS, 2011).

No que tange à Vigilância Sanitária em ilPiS, a esfera Federal é repre-
sentada pela ANViSA, órgão ligado ao Ministério da Saúde que tem como 
competências estabelecer normas, propor e acompanhar políticas, di-
retrizes e ações em Vigilância Sanitária. Em consonância com a Política 
Nacional do Idoso e com o Estatuto do Idoso, a Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANViSA) publicou a Resolução 
da Diretoria Colegiada (rdC) n. 283/2005, que define o Regulamento Téc-
nico e as normas de funcionamento para todas as ilPiS. O documento 
tem como objetivo assegurar a integralidade no cuidado, os critérios de 
acesso e condições adequadas na estrutura física, com vistas a proporcio-
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nar a acessibilidade e a humanização da pessoa idosa. Esse marco regu-
latório esclarece que é dever das ilPiS propiciar um espaço que assegure 
os direitos humanos dos moradores e, nesse sentido, cabe à Vigilância 
Sanitária averiguar e avaliar a estrutura física, os recursos humanos de 
higiene, cozinha, a existência de plano de atenção à saúde.

A rdC classifica as ilPiS de acordo com a complexidade de cuidados, 
define as características físicas desse equipamento e estabelece os recur-
sos humanos necessários para o funcionamento. Toda ilPi deve elabo-
rar um plano de trabalho, que contemple as atividades previstas e um 
plano de atenção integral à saúde dos residentes, em articulação com o 
gestor local de saúde a cada dois anos. O Plano de Atenção à Saúde deve 
ser compatível com os princípios do SUS de universalidade, equidade e 
integralidade, visando à promoção, proteção e prevenção no cuidado. 
Devem ser considerados os critérios de acesso, resolubilidade e humani-
zação da atenção dispensada.

A Vigilância Sanitária, enquanto órgão fiscalizador do ambiente físico 
das casas asilares, tem o dever de averiguar a qualidade de um ambiente 
de respeito e dignidade. A instituição tem que oferecer instalações físi-
cas em condições adequadas de habitação; manter um quadro de profis-
sionais com formação específica, conforme estipulado por Lei; oferecer 
refeições em quantidade e qualidade adequadas às condições de saúde 
do idoso; proporcionar cuidados à saúde, seja pelo SUS, seja por serviços 
próprios ou por meio de convênios, respeitando o que foi contratado; 
promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; per-
mitir e incentivar visitas, dentre outros.

É ainda de competência da ANViSA monitorar e auditar os órgãos e 
entidades estaduais, distritais e municipais que integram o Sistema Na-
cional de Vigilância Sanitária para que a legislação seja cumprida. A AN-
ViSA participa do Pacto pela Saúde1, através de uma das suas dimensões, 
ou seja, o Pacto pela Gestão. A Portaria n. 2.669/2009 estabeleceu metas 
para o cumprimento desse Pacto através de prioridades, objetivos e in-
dicadores de monitoramento e avaliação. Na ocasião, a Agência definiu 
como sua principal prioridade a atenção ao idoso através de inspeções e 
cadastramento de ilPiS.

Já no âmbito estadual, cabe ao Centro de Estudos em Vigilância em 
Saúde (CEVS), órgão ligado à Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, 
a responsabilidade de coordenar e supervisionar as ações do Programa 
de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Prestadores de Serviços de 
Saúde no Estado; elaborar normas técnicas; estabelecer e acompanhar 
indicadores sanitários e de qualidade do funcionamento dos estabele-
cimentos voltados ao público idoso; assessorar e prestar consultoria às 
equipes de Vigilância Sanitária das Regionais e Municipais de saúde so-
bre assuntos técnicos e sanitários, legislações e normas técnicas sanitá-
rias; realizar inspeções sanitárias complementares e/ou suplementares 
junto às Regionais de saúde e/ou municípios; e realizar palestras, ela-
borar materiais de orientação e esclarecimento a respeito de assuntos 

1 O Pacto pela Saúde foi 
instituído por meio da 
Portaria n. 399 de 22 
de fevereiro de 2006, 
visando a consolidação 
do SUS por meio de 
três dimensões: Pacto 
pela Vida, Pacto em 
Defesa do SUS e Pacto 
de Gestão.
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2 O número e a data 
de promulgação do 
referido documento 
não foram citados, 
pois o mesmo não 
foi encontrado na 
Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio Grande 
do Sul. Todavia, 
ele ainda está em 
vigor e representa 
um importante 
instrumento de 
trabalho para a atuação 
da equipe técnica da 
Coordenação Estadual 
de Saúde do Idoso, 
sendo considerado 
a base legal pela 
qual se justificam as 
visitas em ILPIS com 
possíveis situações de 
irregularidade.

relacionados ao funcionamento adequado das ilPiS. Dentro do CEVS, a 
Divisão de Vigilância Sanitária atualiza periodicamente a sua base de da-
dos, com o intuito de verificar as vistorias realizadas nas ilPiS.

De acordo com dados elaborados pelo CEVS, de julho de 2015, o Esta-
do do Rio Grande do Sul possui 757 ilPiS, com alvará expedido pelas Vi-
gilâncias Sanitárias Municipais, distribuídas nas 19 Coordenadorias Re-
gionais de Saúde. Dentre estas, 195 Instituições estão com as vistorias em 
atraso, referente a 25,75% do total. A área de maior concentração, desses 
estabelecimentos encontra-se na 1ª CrS, com 109 instituições e na 2ª CrS, 
com 314 instituições. Entretanto, é preciso lembrar que há muitas insti-
tuições que não são cadastradas por não terem alvará sanitário, atuando 
assim de forma ilegal em diversas regiões do Estado.

Há uma dificuldade na identificação dos estabelecimentos clandes-
tinos por não possuírem um efetivo de profissionais adequados, não há 
um programa que realize uma busca ativa nesse sentido. Dentre as difi-
culdades, pode-se verificar que muitas dessas casas de repouso se cons-
tituem em residências comuns que abrigam poucos idosos e, por isso, 
são de difícil identificação para o poder público. Outro fator importante 
é a existência de muitos estabelecimentos localizados fora do perímetro 
urbano, dificultando a localização e o acesso aos profissionais. Ainda no 
âmbito estadual, no Estado do Rio Grande do Sul, a Coordenação Esta-
dual da Política de Saúde do Idoso, tem conferido por meio de Portaria2 a 
atribuição de realizar vistorias e inspeções nas ilPiS. Isso se justifica em 
função do Estado ter condições legais de atribuir a qualquer profissional 
de nível superior a condição de fiscal sanitário.

No âmbito municipal, pode-se destacar como principal atividade da 
Vigilância Sanitária dos Municípios as vistorias. Elas podem ocorrer atra-
vés de inspeção de alvará, inspeção de rotina e inspeção de denúncia. 
As inspeções levam em conta as características específicas de cada tipo 
de estabelecimento e a legislação que o compreende. Nas inspeções de 
alvará, os agentes sanitários no exercício de função vão até o estabeleci-
mento de interesse em saúde, que solicitou o pedido para assegurar que 
o local cumpra as disposições da Legislação Sanitária em vigor. No caso 
das ilPiS, na cidade de Porto Alegre, por exemplo, é levada em conside-
ração a Lei n. 6.437/1977, que dispõe sobre a legislação sanitária federal 
e estabelecem as respectivas sanções; a Lei n. 6.839/1980, que dispõe so-
bre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de 
profissões; a Lei n. 8.842/1994, que institui a Política Nacional do Idoso; 
Portaria mS 106/00, que cria os residenciais terapêuticos no âmbito do 
SUS; Lei n. 6503/72, que trata a respeito do Código de Saúde Pública no 
Rio Grande do Sul; rdC 50/02 que dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físi-
cos de estabelecimentos assistenciais de saúde; a Lei Estadual 11.791/02, 
que institui as normas para funcionamento dos Serviços Residenciais 
Terapêuticos em Saúde Mental; a rdC 283/2005, que regulamenta o fun-
cionamento das ilPiS, dentre outras.
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Durante esse processo, os profissionais fazem uso de instrumentos es-
pecíficos de avaliação, objetivando a prevenção de agravos à saúde, ten-
do como parâmetro a legislação e as normas técnicas em vigor. O local 
só estará apto a exercer suas funções depois que tiver o alvará liberado, 
aprovado pela equipe de serviço e emitido pela Coordenadoria Geral de 
Vigilância em Saúde, devendo ficar sempre fixado dentro do estabeleci-
mento e em local visível.

As inspeções de rotina são fiscalizações regulares e sistemáticas, esta-
belecidas de acordo com a frequência definida pelo risco epidemiológico. 
Esse tipo de inspeção também visa garantir a renovação do alvará a um 
estabelecimento. Caso haja alguma irregularidade, constatada a partir 
das normas previstas na rdC 283/05, o proprietário do estabelecimento 
responderá por infração de natureza sanitária e estará sujeito a processos 
e penalidades previstas na legislação. Todas as ilPiS são avaliadas e inspe-
cionadas anualmente. A autoridade sanitária deve ter livre acesso a todas 
as dependências do estabelecimento e às documentações pertinentes, 
respeitando sempre o sigilo e a ética, necessária às avaliações e inspeções.

No caso de inspeção por denúncia, a fiscalização ocorre em atendi-
mento às reclamações, verificações de cumprimento de exigências ou in-
vestigação de surtos. Em geral, as denúncias são realizadas por meio do 

“Disque Direitos Humanos - Disque 100”, por ex-funcionários ou funcio-
nários que não estejam em acordo com irregularidades praticadas nos 
abrigos institucionais, por outras entidades concorrentes, por familiares 
dos moradores, por vizinhos do estabelecimento, dentre outros. Quando 
partem do “Disque Direitos Humanos - Disque 100”, todas as denúncias 
que contenham informações suficientes para que seja possível encontrar 
as vítimas da violação são encaminhadas para os órgãos de proteção, de-
fesa e responsabilização em direitos humanos.

Nos casos de ilPiS, a Vigilância Sanitária sempre trabalha em conjunto 
com a rede de proteção à pessoa idosa, que tem como uma das suas fun-
ções a de fiscalizar esses estabelecimentos, conforme previsto no Estatuto 
do Idoso. Atuando em rede, a Vigilância Sanitária participa de forma efe-
tiva da garantia dos direitos humanos, pois não só realiza as atribuições 
que lhe competem, mas também busca auxílio de outros órgãos para a 
efetivação dos direitos humanos. O Conselho Municipal do Idoso e, na sua 
falta, o Conselho Estadual ou Nacional do Idoso têm como competência 
realizar visitas periódicas de acompanhamento em ilPiS e encaminhar os 
casos irregulares para a Delegacia da Pessoa Idosa ou ao Ministério Públi-
co. Esse último também tem como atribuição realizar visitas periódicas 
a ilPiS, contudo, em função do número elevado de outras demandas, ele 
atua mais como um reagente diante das denúncias recebidas.

A atuação desses dois órgãos, no que se refere à periodicidade nas vi-
sitas, varia muito de acordo com a região, com a estrutura física e com 
os recursos humanos que dispõem para exercer suas atividades. Quando 
constatadas violações de direitos humanos, o Ministério Público abre um 
processo penal contra os responsáveis do estabelecimento e interdita o 
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local. Como esse órgão é o responsável direto pela garantia da manuten-
ção dos direitos humanos dos cidadãos, ele tem como atribuição alocar 
esses idosos para outros locais. Dessa forma, primeiramente aciona-se a 
família do idoso. Caso não tenham condições de recebê-lo em suas resi-
dências, ou na falta de laços familiares, realiza-se seu encaminhamento 
para outras ilPiS. Esse movimento é realizado em interface com a assis-
tência social do município de origem do morador da ilPi.

A Vigilância Sanitária é acionada quando se percebem irregularidades 
nas condições de higiene, estrutura física e segurança alimentar. Nesse 
caso, ao verificar as infrações, a Vigilância Sanitária emite um auto de in-
fração sanitária, que é o documento que dá origem a um processo admi-
nistrativo sanitário. Ele é lavrado pela autoridade sanitária, fundamen-
tado nas normas sanitárias, onde serão descritas as infrações de acordo 
com o que está previsto na Lei Federal n. 6.437/77. O auto de infração 
sanitária é lavrado no estabelecimento onde for verificada a infração ou 
na sede do órgão competente. Assim, é possível que sejam dispensadas 
multas de acordo com o agravo do problema, interdição cautelar ou in-
terdição total.

É importante mencionar que a Vigilância Sanitária não tem, sob qual-
quer uma de suas instâncias, responsabilidade com o cuidado e com a 
assistência à saúde do morador. Com o processo de envelhecimento, há 
uma redução da capacidade física, cognitiva e mental, de modo que as 
ilPiS necessitam participar da rede de assistência à saúde. O Programa 
Estratégia de Saúde da Família tem como base o princípio de territoria-
lização; portanto, a estratégia tem como dever ser responsável por todos 
os idosos que estão na sua área de abrangência - inclusive aqueles que se 
encontram em instituições públicas ou privadas. A ilPi é parte integran-
te da comunidade e o idoso morador nesses espaços é um membro da 
comunidade e, portanto, usufrui dos mesmos direitos dos idosos mem-
bros da comunidade, cabendo, assim, à Estratégia de Saúde da Família 
a tarefa de realizar assistência em saúde a esses cidadãos. Dessa forma, 
para a rdC 283/2005, cada ilPi deve explicitar, no seu Plano de Atenção 
Integral à Saúde, uma articulação com o gestor local de saúde.

CONCLUSÃO
As ilPiS representam um papel importante na sociedade, visto que são 
espaços destinados a ofertar não só abrigo aos idosos, mas, sobretudo, 
um ambiente de construção de novas relações e de cuidado em saúde. 
Através desse estudo, foi possível verificar que, no Brasil, a partir da dé-
cada de 1980, foram elaboradas diversas leis, que têm como pressuposto 
a garantia da cidadania e da proteção dos direitos humanos da pessoa 
idosa. No caso da regulamentação e fiscalização das ilPiS, formou-se 
uma rede de proteção constituída pelas autoridades policiais, Ministério 
Público, Conselho Nacional, Estadual, Municipal do Idoso e Vigilância 
Sanitária, com o intuito de promover de forma articulada a garantia de 
direitos dos idosos, minimizando assim os riscos à saúde aos quais eles 
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estão expostos. As ilPiS são serviços da assistência social de natureza so-
ciossanitária e os seus cuidados devem abranger a vida social, as necessi-
dades diárias e a assistência à saúde.

A Vigilância Sanitária atua como o órgão fiscalizador da estrutura físi-
ca e organizacional, dos recursos humanos e das condições de saúde do 
local. A garantia dos direitos humanos perpassa oferecimento de condi-
ções de vida digna à população durante a velhice, na medida em que as 
ilPiS são locais destinados a atender idosos, principalmente em situação 
de vulnerabilidade. Elas devem oferecer um espaço adequado de assis-
tência e cuidados qualificados às pessoas, preservando a integridade à 
saúde e à vida das pessoas idosas no país. Cabe à Vigilância Sanitária fis-
calizar esses espaços e, nesse sentido, exercendo um papel importante 
na garantia de direitos humanos. Outro ponto a destacar nesse aspecto 
é que, quando ela aciona os demais órgãos da rede de proteção ao idoso 
ao constatar problemas relacionados à violação dos direitos, ela garante 
o acesso as essas instâncias, que servem de representantes legais na efe-
tivação dos mesmos.

Propor ações e programas voltados para a saúde do idoso por meio 
de políticas públicas é garantir condições dignas para nossos idosos e 
para as gerações futuras. Não basta simplesmente envelhecer, é neces-
sário ter uma estrutura sociossanitária que permita o adequado cuidado 
dos idosos autônomos e, principalmente, daqueles que se encontram em 
processo de fragilização. É preciso, acima de tudo, capacitar a rede de 
serviços e aumentar o contingente de recursos humanos para dar conta 
das demandas oriundas do processo de envelhecimento.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo comparar o Índice de Envelhecimento (iE) 
da população entre as Coordenadorias Regionais de Saúde (CrS) do esta-
do do Rio Grande do Sul (rS). Quanto ao método, trata-se de um estudo 
do tipo descritivo, quantitativo, com dados secundários acerca do iE. A 
principal fonte de informações foi o Censo Demográfico de 2000 e 2010. 
Constatou-se que o rS é o estado brasileiro que mais envelhece e, inclu-
sive, em ritmo mais acelerado que os demais. Além disso, é o estado que 
tem o menor aumento populacional entre o período considerado. Den-
tro do rS, identifica-se a 16ª CrS como a que tem o maior iE. Em contra-
partida, a CrS com o menor iE é a 7ª. As duas tem sistemas econômicos 
diferenciados e estruturas sociais também diferentes, o que pode ser um 
dos motivos da disparidade do iE. Conclui-se que, dentre as Coordena-
dorias de Saúde do rS, a 16ª CrS com sede em Lajeado teve o maior iE, 
enquanto que a 7ª CrS com sede em Bagé teve o menor iE. A 13ª CrS, com 
sede no município de Santa Cruz do Sul, apresentou o maior aumento 
percentual em 2010 na comparação com o ano 2000.
Palavras-chave: Sistema de saúde; Gestão em saúde; Envelhecimento; 
Demografia.

INTRODUÇÃO
O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, no Brasil, 
as modificações ocorrem de forma abrupta e muito acelerada. As pro-
jeções mais conservadoras indicam que, em 2020, o Brasil será o sexto 
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país do mundo em número de idosos, com um contingente superior a 
30 milhões de pessoas (VErAS, 2009). De acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE), em 2013, idosos de 60 anos ou 
mais representavam 13% do total da população brasileira e na Região Sul 
14,5 % (iBGE, 2014).

Existem vários fatores que estão aliados ao crescimento e envelheci-
mento populacional. Porém, ainda há certa confusão por parte da co-
munidade científica quando se fala em expectativa de vida e índice de 
envelhecimento (iE). Muitos entendem como sendo a mesma coisa; po-
rém, os dois indicadores são completamente diferentes e, embora façam 
parte de um mesmo assunto, remetem a situações e realidades distintas. 
A expectativa de vida é a possibilidade de tempo de vida de um indiví-
duo - em média, o tempo de vida de cada pessoa do país é de 76,9 anos, 
utilizando os dados do Brasil mencionados anteriormente. Já o iE tem 
por objetivo medir os níveis de envelhecimento de uma população em 
relação aos seus jovens. Este é definido pelo número de pessoas com 60 
ou mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de 
idade, em uma população de um delimitado espaço geográfico, em um 
ano considerado (oPAS, 2008).

A variação do iE brasileiro é um dado preocupante. Em 40 anos, de 
1970 até 2010, ele teve um aumento de 268% (CloSS; SChWANKE, 2012). 
Isso está diretamente relacionado com o aumento da expectativa de vida, 
mas principalmente com a queda de natalidade ocorrida nas últimas dé-
cadas. Estes dois fatores são causados por fortes mudanças nos padrões 
de comportamento social e estilo de vida dos brasileiros. Os principais 
motivos que alavancaram o aumento da expectativa de vida foram os 
cuidados com hábitos alimentares, aumento da prática de exercícios fí-
sicos, mudança da visão social em relação ao idoso, melhoria de acesso a 
atendimento médico e a medicamentos, além da melhoria de qualidade 
de vida de forma geral. Quanto à taxa de natalidade, o Censo de 2010, 
divulgado pelo iBGE, apontou queda de 21,9% na taxa de fecundidade 
das brasileiras: em 2000, a média nacional de filhos por mulher era de 
2,38, enquanto que em 2010 esse número caiu para 1,86. Além disto, a 
idade média com que as brasileiras têm o primeiro filho aumentou: em 
2010, o grupo de mulheres que engravidaram depois dos 30 anos subiu 
para 31,3 anos, enquanto que os grupos com idades inferiores tiveram 
declínio (iBGE, 2010).

No âmbito da saúde, esse aumento da taxa de envelhecimento do país 
causa maior preocupação, pois a população idosa necessita de alguns 
cuidados especiais. Os idosos têm maior reincidência de atendimentos, 
precisam de medicações regulares na maioria dos casos – inclusive por-
que vem ocorrendo um aumento gradual no quadro de doenças crônicas 
não transmissíveis –, precisam de atendimento especializado e maior 
proximidade das unidades de saúde. Esse aumento de atendimentos e 
cuidados gera custos aos governos, que precisam dispensar mais medi-
camentos, ampliar as estruturas físicas e administrativas e contratar mais 
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profissionais. Há, além disso, a tendência de que a mão-de-obra qualifi-
cada fique cada vez mais cara, uma vez que a população jovem diminuirá 
gradualmente. É necessário, portanto, um processo de adaptação para 
acompanhar o desenvolvimento desse quadro (CAmArANo, 2002).

Dessa forma, é facilmente perceptível que o atual sistema de saúde 
não suportará a futura realidade, tendendo a entrar em colapso, tanto no 
que se refere à estrutura física para atender a demanda, quanto em rela-
ção à disponibilidade de profissionais em quantidades suficientes. Por-
tanto, é urgente a necessidade de que o poder público comece a pensar 
e agir imediatamente, redefinindo e adaptando as políticas públicas de 
saúde. É preciso que seja criado um bom planejamento, com planos de 
ação eficazes no atendimento da população, visto que negligenciar o fu-
turo significa comprometê-lo e condenar o país a sofrer as consequências 
de um sistema de saúde superlotado, pobre e ineficiente (VErAS, 2009)

Embora o Brasil apresente a preocupante tendência de se tornar um 
país de pessoas idosas, há grande disparidade entre os iE das cinco re-
giões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), e mesmo 
dentro de uma mesma região ocorrem consideráveis diferenças entre os 
estados. Conhecer o iE de um estado e das suas cidades pode auxiliar a 
gestão dos serviços de saúde, subsidiando informações para a proposi-
ção, planejamento e acompanhamento de políticas públicas voltadas à 
população idosa e, de uma forma geral, a todo o sistema de saúde. Nesse 
sentido, este trabalho teve como objetivo comparar o iE da população 
entre as Coordenadorias Regionais de Saúde (CrS) do Rio Grande do Sul 
(rS) nos anos 2000 e 2010.

MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo descritivo, quantitativo, com dados secun-
dários acerca do iE nos anos 2000 e 2010. Primeiramente, foi comparado 
os iEs entre as cinco regiões do Brasil, seguindo para a análise dos estados 
da região Sul. Na sequência, os dados foram direcionados até o estado do 
rS - que possui 19 CrS, com um total de 497 municípios. A fim de conhecer 
como se dá o envelhecimento populacional entre as CrS/rS, foi calculado 
o iE dos municípios de cada CrS e, finalmente, a média por CrS/rS.

A principal fonte de informações foi o Censo Demográfico de 2000 e 
2010, realizado pelo iBGE e disponibilizado no SiSAP–Idoso (Sistema de 
Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso) (BrA-
Sil, 2011). Este sistema foi desenvolvido como uma iniciativa conjunta 
da Área Técnica da Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde e do 
Laboratório de Informação em Saúde (liS) do Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e Tecnológica (iCiCT) da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

O iE de uma população é definido pela razão entre os componentes 
etários extremos da população, representados pelo número de indivídu-
os com 60 anos ou mais de idade para cada 100 indivíduos menores de 
15 anos de idade. Valores elevados desse índice indicam que a transição 
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demográfica se encontra em estágio avançado. O método para calcular o 
iE considera: (População de idosos de 60 anos ou mais / População com 
menos de 15 anos) x 100 (BrASil, 2011).

Para o gerenciamento e análise dos dados, utilizou-se a estatística 
descritiva e o software Microsoft Office Excel 2010, versão 12.0. Os re-
sultados foram apresentados na forma de tabelas e gráficos. As tabelas 
demonstram as CrS e respectivas áreas de abrangência, além de servir 
como fonte para evidenciar dados comparativos entre elas. Os mapas 
apresentam as divisões das coordenadorias dentro do território do rS, 
as quais estão dispostas entre sete macrorregiões. Já os gráficos emitem 
uma ideia comparativa do iE entre as coordenadorias e este mesmo índi-
ce entre os anos 2000 e 2010.

Por estar baseado em dados secundários, este estudo não teve a ne-
cessidade da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Hu-
manos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS
De acordo com a Tabela 1, em um período de 10 anos, a população bra-
sileira aumentou aproximadamente 12,32%, enquanto que o iE nacional 
registrou no ano de 2010 um valor de 44,8, correspondendo a um au-
mento de 55% em relação ao resultado do ano 2000. O maior aumento 
populacional ocorreu na região Norte (22,98%); no entanto, esta região 
apresenta os menores iE. Por outro lado, a região Sul apresentou o menor 
crescimento populacional entre as regiões do Brasil (9,07%); no entanto, 
teve o maior iE do Censo de 2010. Isso significa que, de todas as regiões 
do país, a que mais envelhece é a Sul.

FoNTE: elaborado pelas autoras, sendo que o IE foi obtido com base em cálculos dispo-
nibilizados nos Censos Demográficos de 2000 e 2010 e disponibilizados pelo Sisap-Idoso 
(BrASil, 2011).

TABElA 1: Índice de Envelhecimento e população das regiões brasileiras nos anos 2000 e 2010.

Considerando apenas as Unidades Federativas da região Sul, observa-se, 
na Tabela 2, que o RS é o estado que apresentou o maior IE no último 
censo. Esse número é bastante alarmante, pois é 46,2% mais alto que a 
média nacional do último censo considerado, embora tenha registrado o 
menor aumento populacional (4,98%). 
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O estado gaúcho divide-se em 19 CrS – dentro delas, são agrupados os 
municípios mais próximos e com características semelhantes. O mapa 
abaixo representa graficamente a localização de cada uma dessas CrS, 
configuradas dentro de macrorregiões do RS (Figura 1).

A média do iE em cada CrS no ano de 2000 e 2010 está representada gra-
ficamente na Figura 2. Nessa imagem, é possível observar que a maior 
média do iE no ano 2000 e 2010 foi encontrado na 16ª CrS, com sede em 
Lajeado. O município de Lajeado – rS está localizado na região dos vales 
e a economia é basicamente industrial, destacando indústrias de alimen-
tos, plásticos e calçados. Por outro lado, a menor média do iE nos anos de 
2000 e 2010 foi apresentada pela 7ª CrS, com sede em Bagé, localizada na 
macrorregião sul do estado e com economia baseada na pecuária.

FoNTE: elaborado pelas autoras, sendo que o IE foi obtido com base em cálculos dispo-
nibilizados nos Censos Demográficos de 2000 e 2010 e disponibilizados pelo Sisap-Idoso 
(BrASil, 2011).

FoNTE: Secretaria de Saúde do estado do rS, adaptado por NTE, 2017.

TABElA 2: Índice de Envelhecimento entre as unidades federativas da região Sul e suas 
respectivas populações nos anos 2000 e 2010.

FiGUrA 1: Representação das CRS do RS em macrorregiões.



· 133

Na Figura 3, observa-se que o maior aumento percentual do iE das CrS 
entre os anos de 2000 e 2010 foi apresentado pela 13ª CrS, que tem sede 
no município de Santa Cruz do Sul, tendo a economia baseada na produ-
ção e beneficiamento de fumo. 

DISCUSSÃO
No Brasil, a região Sul apresenta o maior envelhecimento de todas as re-
giões no ano de 2010 e, dentre estas, o rS é o estado que mais envelhece. 
A região Sul tem a terceira maior população do Brasil, e dentro dela o RS 
é o mais populoso (iBGE, 2000; 2010). O rS é um estado bastante impor-
tante economicamente para o país, não apenas pela produção agrícola, 
mas também por ter uma economia bastante heterogênea. A população 

FoNTE: elaborado pelas autoras, com base nos dados coletados, adaptado por NTE, 2017.

FoNTE: elaborado pelas autoras, com base nos dados coletados.

FiGUrA 2: Médias do IE das coordenadorias no ano 2000 e 2010.

FiGUrA 3: Aumento percentual do iE das CrS entre os anos de 2000 e 2010.
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gaúcha também é multicultural – embora o rS tenha sido colonizado por 
espanhóis e portugueses, as culturas que permaneceram e acabaram 
miscigenando o estado foram os italianos, alemães e açorianos basica-
mente (GoTTliEB et al., 2011).

Para que se possa entender um pouco acerca dos motivos que estão 
causando a elevação no iE, tanto do rS quanto do país, é preciso resgatar 
o processo de transição demográfica. Este teve início por volta de 1940, 
quando o Brasil começou a se desenvolver com maior velocidade, pro-
movendo melhoria de acesso ao sistema de saúde – não apenas pela am-
pliação feita pelo governo, mas também porque, a partir desse período, 
o acesso a veículos automotores aumentou bastante, acelerando proces-
sos de socorro e salvando muitas vidas. O país também passou por uma 
grande reforma sanitária, que erradicou algumas doenças e conscienti-
zou a população em relação a cuidados básicos de higiene e saúde. Poste-
riormente, entidades governamentais e não governamentais focaram na 
conscientização em relação à prática de exercícios físicos e à alimentação, 
visto que a combinação adequada entre práticas de atividades físicas e 
hábitos alimentares mais saudáveis melhora enormemente a qualidade 
de vida, o tempo de vida e a saúde das pessoas. Ainda, as políticas fami-
liares também mudaram bastante. As mulheres, que há 60 anos ficavam 
basicamente em casa cuidando das atividades do lar, dos filhos e do mari-
do, passaram a trabalhar fora de casa, acumulando funções e atualmente, 
cada vez mais, sendo as principais responsáveis pelo orçamento familiar, 
visto o aumento do custo de vida e o pagamento por confortos que não 
existiam há cinco ou seis décadas (CArVAlho; BriTo, 2005).

Para Moraes (2012), os principais determinantes dessa transição de-
mográfica acelerada no Brasil são a redução expressiva na taxa de fecun-
didade, associada à redução da taxa de mortalidade infantil e o aumento 
da expectativa de vida. Estima-se que, em 2025, o Brasil ocupará o sexto 
lugar quanto ao contingente de idosos, alcançando cerca de 32 milhões 
de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2050, as crianças de 0 a 14 anos re-
presentarão 13,15%, ao passo que a população idosa alcançará os 22,71% 
da população total.

Desse modo, o Brasil desenha rapidamente um perfil demográfico 
mais envelhecido, caracterizado por uma transição epidemiológica, com 
destaque para as doenças crônico-degenerativas. O incremento das doen-
ças crônicas implicará a necessidade de adequações das políticas sociais, 
particularmente aquelas voltadas para atender às crescentes demandas 
nas áreas da saúde, previdência e assistência social (mENdES, 2011).

É imprescindível que os gestores de saúde considerem esta tendên-
cia na reformulação das políticas públicas. Tal estratégia permitirá que 
o sistema de saúde tenha condições de absorver as mudanças sociais e 
populacionais que já estão ocorrendo e tendem a se agravar nos próxi-
mos anos. É notória a necessidade de ampliação de verbas para o setor 
e de novas estruturas para atender as demandas, mas a adequação dos 
serviços já existentes e o investimento em qualificação dos profissionais 
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são essenciais para oferecer um serviço efetivo e mais resolutivo (mAriN 
et al., 2003). A atuação de uma equipe interdisciplinar e multiprofissio-
nal é primordial para desenvolver estes serviços na atenção básica com 
qualidade e fortalecer o sistema. As ações permitem evitar internações, 
minimizar os custos do sistema público e promover acompanhamento 
mais próximo e cuidadoso, visando à prevenção, visto que o tratamento 
é mais dispendioso e de maior risco (mAriN et al., 2003).

Ao mesmo tempo, a sociedade também passará por um processo de 
transformação associado ao mercado de trabalho e a novos estilos de 
vida. Dentro das famílias, também deverá ocorrer mudanças e, cada vez 
mais, os idosos assumirão papel de provedores do lar, já que estão cada 
vez mais ativos e inseridos socialmente. Por outro lado, muitos idosos 
precisam de cuidados especiais e de pessoas que os ajudem nas ativida-
des do dia-a-dia. Um papel ocupado em tempos passados pelas mulhe-
res que trabalhavam exclusivamente no lar vem despontando nesse novo 
contexto.  Trata-se de uma demanda crescente de um novo profissional 
da área da saúde, o cuidador de idosos – especializado em atender as 
peculiaridades da vida dessa faixa etária, constituindo-se em uma neces-
sidade que as famílias precisam perceber, assim como o poder público, 
que pode inserir esse profissional nas equipes de atendimento básico 
(morAES, 2012).

Não são apenas os modelos de atendimento de saúde e o próprio sis-
tema de saúde que precisam melhorar para atender os idosos. A própria 
sociedade por um determinado tempo perdeu valores como respeito e 
consideração em relação a eles, sendo que muitas das doenças, conforme 
explicado anteriormente, são agravadas ou mesmo causadas por negli-
gência. Portanto, além de todas as atitudes, que já foram mencionadas 
acima, que podem melhorar o atendimento de saúde do futuro, é neces-
sário criar novamente a conscientização e a humanização das pessoas em 
relação aos idosos. Maltratar um idoso, ignorá-lo ou tratá-lo como uma 
pessoa sem valor social é desperdiçar experiência de vida e conhecimento, 
além de ser um crime, não apenas do ponto de vista da justiça, mas tam-
bém moral, humano e social.

O uso de bancos de dados em avaliações de saúde das pessoas ou de 
serviços possibilita estudos em diversas perspectivas, pela facilidade de 
acesso. No entanto, algumas limitações no estudo devem ser considera-
das: eventuais falhas de cobertura na coleta direta de dados demográfi-
cos e imprecisões da base de dados utilizada para o cálculo do indicador, 
relacionadas a falhas na declaração da idade nos levantamentos estatís-
ticos ou à metodologia empregada para elaborar estimativas e projeções 
populacionais.

CONCLUSÃO 
O maior iE na região Sul foi observado no estado do RS, tanto em 2000 
como em 2010. Dentre as CrS do rS, a 16ª CrS, com sede em Lajeado, teve 
o maior iE, enquanto que a 7ª CrS, com sede em Bagé, teve o menor iE. A 
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13ª CRS,  que tem sede no município de Santa Cruz do Sul, apresentou 
o maior aumento percentual em 2010 na comparação com o ano 2000.

Como consideração final destaca-se que o envelhecimento popula-
cional é inevitável. O Brasil, em 2025, atingirá a 6ª posição em população 
acima de 60 anos, avançando 10 posições em relação à sua situação atual 
(16ª posição), e o estado do rS se destaca em ritmo acelerado de enve-
lhecimento. Embora o envelhecimento populacional seja uma conquista 
da sociedade, há consequências decorrentes deste processo que impli-
cam na gestão e organização dos serviços de saúde. Em relação ao poder 
público, não basta somente dispensar mais recursos financeiros – é im-
portante garantir que este recurso seja efetivado em melhores condições 
de saúde aos idosos, necessitando, para tanto, planejamento adequado 
e um sistema público de saúde eficiente. Neste sentido, a aposta deve ser 
principalmente em capital humano: desenvolver equipes que possam 
atender e desenvolver maiores e melhores índices de resolubilidade com 
isso, diminuindo a reincidência dos atendimentos e internações decor-
rentes de erros ou negligência. Assim, os cofres públicos poderão econo-
mizar e maximizar os investimentos em saúde e outras áreas de forma 
mais efetiva, apresentando retornos mais satisfatórios.
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RESUMO
O trabalho objetiva revisar criticamente produções científicas com o in-
tuito de averiguar possíveis impactos causados pela falta de acesso ao 
aborto seguro no Brasil. O método utilizado foi buscas nas bases de dados 
Scielo, Pubmed, Portal Capes e Biblioteca Virtual em Saúde, bem como 
em documentos de organizações nacionais e internacionais que tema-
tizam questões de aborto. Foram selecionados artigos relacionados aos 
termos aborto induzido e saúde pública. Apontamos como resultados, a 
partir das buscas realizadas, selecionou-se trinta e três artigos científicos 
para análise integral, além de sete documentos obtidos de organizações 
em saúde e em direitos humanos e cinco artigos científicos advindos das 
referências bibliográficas dos materiais avaliados. Os estudos utilizados 
caracterizam o abortamento inseguro como grave problema de saúde 
pública, sendo o responsável por significativa parcela de morbimortali-
dade materna. No Brasil, apesar do tabu, o aborto está presente no coti-
diano, principalmente no de mulheres de baixa renda, com filhos e que 
tentaram evitar gestações indesejadas. Esses dados não podem ser igno-
rados de modo a negligenciar a situação de vulnerabilidade social a que 
está associado. Assim, concluímos que a redução dos impactos do abor-
tamento inseguro, pode advir da desmistificação e da descriminalização 
do aborto, assim como do fornecimento de atendimento seguro, rápido 
e humanizado para as mulheres que desejarem fazê-lo. No entanto, para 
que isso aconteça, a discussão, em sociedade, sobre aborto no âmbito da 
saúde pública e da igualdade social é eminente.
Palavras-chave: Aborto Induzido; Saúde Pública; Mortalidade Materna; 
Gastos em Saúde; Educação em Saúde.

INTRODUÇÃO 
O abortamento inseguro1, de acordo com a Organização Mundial da 
 Saúde (omS, 2013), é caracterizado como um procedimento para finali-
zar uma gravidez não desejada, realizado por indivíduos sem habilida-
des médicas necessárias para tal ou realizado em ambientes fora de pa-
drões médicos mínimos. Encontra-se essa mesma descrição em autores 

1 O termo abortamento 
inseguro não se 
restringe a situações 
de ilegalidade, ou 
clandestinidade, pois 
apesar de legalizado 
pode não ser realizado 
por profissionais e em 
ambientes adequados 
(FAÚNDES, 2009). O 
termo aborto significa 
uma interrupção 
prematura do 
desenvolvimento 
e refere-se ao 
nascimento de um 
embrião, ou feto 
antes de se tornarem 
suficientemente 
amadurecidos para 
sobreviverem fora 
do útero. Todos 
os términos de 
gravidez que ocorrem 
naturalmente, ou que 
são induzidos antes 
da vigésima semana 
de gestação, são 
considerados abortos. 
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como (SiNGh, 2006), (iNSTiTUTE, 2008), (FAúNdES; rAo; Briozzo, 2009), 
(AhmAN; ShAh, 2011) e (VAN diJK ET Al., 2012). O aborto inseguro é uma 
das principais causas de morbimortalidade materna, mas essas ocorrên-
cias tendem a ser menores em países onde o aborto é legalizado, como 
afirmam (GrimES, 2003), (JohNSToN; GAllo; BENSoN, 2007), (SEdGh ET 
Al., 2007) E (BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 2009). 

A mortalidade materna2 constitui uma grave violação dos direitos 
das mulheres, e em 92% dos casos, suas mortes poderiam ser evitadas. 
Em 2008, estimou-se 358 mil casos de mortalidade materna (47 mil atri-
buídas ao aborto inseguro), além de cerca de 5 milhões de mulheres 
terem sido afetadas por disfunções de caráter temporário, ou de caráter 
permanente em termos físicos e psicológicos, segundo (ShAh; AhmAN, 
2010), (UNiTEd NATioNS, 2011), (diNiz; mENEzES, 2012), (lEAl, 2012) e 
(CUlWEll; hUrWiTz, 2013). Já no Brasil, a mortalidade materna atingiu 
69 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2013 (UNiTEd NATioNS, 2014). 

Conforme o UNiTEd NATioNS (2011; 2013), os países podem legalizar 
o aborto de acordo com sete diferentes critérios: (i) para salvar a vida da 
mulher; (ii) para preservar a saúde física da mulher; (iii) para preservar 
a saúde mental da mulher; (iV) em caso de estupro, ou de incesto; (V) 
devido à malformação fetal; (Vi) por razões econômicas e/ou sociais; e 
(Vii) por solicitação da mulher. A Organização das Nações Unidas (oNU) 
classifica os países em duas categorias como base em suas constituições 
políticas: 1) os liberais; aqueles que aceitam a prática de abortamento 
por razões sociais e econômicas, ou por solicitação e 2) os restritivos, 
aqueles que não aceitam os critérios arrolados acima para a questão do 
abortamento (omS, 2013; UNiTEd NATioNS, 2014). A maioria dos países 
em desenvolvimento permite o abortamento apenas quando esse ofe-
rece risco a gestante, sendo que 40% das mulheres vivem em países com 
políticas restritivas (BErNABé-orTiz ET Al., 2009). 

É perceptível uma forte distribuição do aborto legalizado em países 
do hemisfério norte, por outro lado as graves consequências do aborto 
inseguro estão presentes, em sua maioria na porção sul, onde há maior 
concentração de países em desenvolvimento e restrições à prática segura 
do aborto em conformidade com os autores, (BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 
2009), (omS, 2011), (UNiTEd NATioNS, 2011; 2014), (lEAl, 2012) e (UNiTEd 
NATioNS, 2014). Conforme dados de 2013 (ShAh; AhmAN, 2010), (UNiTEd 
NATioNS, 2011), (omS, 2013) e (UNiTEd NATioNS, 2014), 98% dos abortos 
inseguros foram realizados nos países classificados como em desenvol-
vimento, fator atrelado ao fato de somente 20% desses países permitirem 
a realização do aborto por razões sociais, ou econômicas e 16% a pedido 
da mulher, enquanto que em países desenvolvidos essas taxas corres-
pondem, respectivamente, a 82% e 71%. 

  As políticas restritivas não reduzem a ocorrência de aborto, ao con-
trário, países que as aplicam apresentam índices elevados de aborta-
mento inseguro. A limitação existente para interromper uma gravidez 
 indesejada de maneira segura e legalizada, obviamente, incentiva  certas 

2 Considera-se como 
mortalidade materna, 
os casos de óbitos 
femininos ocorridos 
durante a gestação, ou 
dentro do período de 
42 dias após o término 
dela e, também, pode 
independer da duração, 
ou da localização da 
gravidez, bem como de 
causas acidentais, ou 
incidentais. A taxa de 
mortalidade materna 
é representada pelo 
número de óbitos 
maternos por 100 mil 
nascidos vivos (UNITED 
NATIONS, 2011, 2013). 
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gestantes a procurar meios clandestinos, inseguros e desumanizados 
como atestam (VAN diJK ET Al., 2012), (CUlWEll; hUrWiTz, 2013) e (mAr-
TiNS-mElo ET Al., 2014). Esse aspecto e/ou fator é comprovado através 
da taxa de mortalidade materna, a qual, em 2013, foi em média três vezes 
maior em países que adotam políticas restritivas, sendo 223 óbitos ma-
ternos por 100 mil nascidos vivos, enquanto que em países liberais, no 
mesmo ano, esse índice atingiu 77 óbitos maternos por 100 mil  nascidos 
vivos (dUArTE ET Al., 2010, UNiTEd NATioNS, 2014). A redução de 75% 
da mortalidade materna, entre 1990 e 2015, é um dos objetivos deste 
milênio, entretanto para alcançá-lo é fundamental tratar de  questões 
como planejamento familiar, educação sexual, métodos contraceptivos 
e acesso ao abortamento seguro consonante com as prescrições de (SiN-
Gh, 2006), (JohNSToN; GAllo; BENSoN, 2007), (BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 
2009), (VAN diJK ET Al., 2012), (omS, 2013), (FAúNdES, 2014), (UNiTEd NA-
TioNS, 2014) e (KoCh ET Al., 2015).

A omS entende e defende a importância do abortamento seguro para 
salvar milhões de vidas, e por isso trabalha na elaboração de materiais de 
apoio, de maneira a oferecer subsídio, técnico no sentido de orientar a 
sociedade como um todo e as mulheres gestantes, mais especificamente, 
sobre formas adequadas e/ou apropriadas de realizar procedimentos de 
aborto. Esse trabalho não tem o intuito de discutir posições a favor, ou 
contra procedimentos de interrupção de gestação, conquanto ele parte 
do seguinte fato: o Brasil não possui legislação específica sobre o aborto, 
mas apresenta elevado percentual de mulheres que o induzem o aborta-
mento de forma insegura. Dentro desse contexto, o abortamento insegu-
ro no Brasil por conta da inexistência de uma legislação específica sobre 
essa questão, leva-se em conta a sua contribuição para complicações 
físico-psicológicas que podem levar, inclusive, ao óbito das gestantes 
que escolhem pelo aborto.  Portanto, considera-se o aborto como uma 
questão de saúde pública e, com isso, o objetivo central desse estudo foi 
 averiguar as dificuldades de acesso ao abortamento seguro no Brasil.

MÉTODO
O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura (SAm-
PAio; mANCiNi, 2007) que utilizou a pergunta “Qual é o impacto das di-
ficuldades de acesso ao aborto seguro na saúde das brasileiras?” como 
questão de pesquisa. Os estudos foram selecionados por meio de buscas 
nas bases eletrônicas do Scielo, Pubmed, Portal Capes e Biblioteca Virtu-
al em Saúde (BVS). Foram utilizados os termos de busca aplicados pelas 
combinações dos Descritores em Ciências da Saúde (dECS): “aborto in-
seguro e saúde pública”, “aborto induzido, saúde pública e mortalidade 
materna” “gastos em saúde e aborto” e suas respectivas traduções para a 
Língua Inglesa. Os resultados dessas pesquisas dos descritores supracita-
dos são apresentados na Tabela 1:
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No conjunto de estratégias de buscas foram encontrados 3.541 estudos, 
dos quais incluiu-se aqueles que apresentavam como foco o aborto in-
duzido relacionado às questões de saúde pública. Tal procedimento 
metodológico deu-se através da leitura dos títulos e posteriormente dos 
resumos dos textos selecionados (artigos científicos), publicados no pe-
ríodo de 1959 a 2015 e escritos nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. 
Foram excluídos os artigos científicos sobre aborto espontâneo e os que 
enfatizavam questões específicas de um determinado território, de uma 
dada cultura, ou de certas técnicas de aborto. Cabe destacar que entre os 
3.541 artigos científicos investigados houve repetições do mesmo artigo 
dentro da mesma busca. Também, desses artigos, vários foram encontra-
dos em mais de uma busca, portanto o número real de trabalhos foi in-
ferior. Inicialmente, foram pré-selecionados 66 estudos como demonstra 
a Tabela 2. 

Após a exclusão dos artigos repetidos (selecionados em mais de uma 
busca), restaram 33 estudos para análise na íntegra. Esses (os 33 estudos) 
estão estratificados na Figura 1.

TABElA 1 - Resultado das pesquisas nas bases eletrônicas

FoNTE: Construído pelos autores, com base na pesquisa realizada nas bases de dados.

TABElA 2 - Artigos pré-selecionados

FoNTE: Construído pelos autores, com base na pesquisa realizada nas bases de dados.
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FiGUrA 1 - ESTrATiFiCAção doS ArTiGoS CoNFormE ESTrATéGiAS dE BUSCAS

FoNTE: Construído pelos autores, com base na pesquisa realizada nas bases de dados.

 De forma complementar, foram acrescidas 07 bibliografias de orga-
nizações relacionadas à Saúde e aos Direitos humanos (omS, oNU, Minis-
tério da Saúde e Instituto Guttmacher) e outros 05 estudos citados nos 
materiais selecionados. Na Figura 2, expõe-se a representação do méto-
do utilizado para a seleção de referências bibliográficas constituintes da 
pesquisa explicitada nesse trabalho.

FiGUrA 2 - rEPrESENTAção do méTodo UTilizAdo.

FoNTE: Construído pelos autores, com base na pesquisa realizada nas bases de dados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aborto induzido: uma visão global
O abortamento inseguro deve ser considerado um grave problema de saú-
de pública, que afeta milhões de mulheres a cada ano. Está fortemente vin-
culado à classe social e ao poder econômico da população, visto em maior 
escala nos países em desenvolvimento, onde a desigualdade social coloca 
a parcela mais pobre em situação de exclusão e marginalização, inclusive 
por outros determinantes sociais, como restrições de acesso a informação, 
educação e saúde (BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 2009, mS, 2011).  

Existem recomendações e diretrizes de diversas organizações ligadas 
a direitos humanos e à saúde pública, como a oNU e a omS, indicando 
medidas governamentais para reduzir o abortamento inseguro por meio 
da sua legalização e das ofertas de serviços. Tais medidas visam evitar 
danos físicos e psíquicos a mulheres e às suas famílias, bem como ten-
cionam prevenir a mortalidade materna associada ao aborto (limA, 2000, 
BENSoN ET Al., 2012, VASqUEz ET Al., 2012, omS, 2013). As políticas pú-
blicas e as leis atinentes à questão do aborto devem, sob a ótica de hEN-
dErSoN et al. (2013), objetivar a proteção da saúde das mulheres e, para 
tanto, precisam eliminar barreiras regulatórias e governamentais que di-
ficultam o acesso ao abortamento seguro.

A tendência de mortalidade materna relacionada ao abortamento 
inseguro sofreu leve queda nas últimas décadas. Em 1990, eram 69 mil 
mortes por ano; em 1997 e em 2000, foram 58 mil mortes, enquanto 
foram 56 mil em 2003 e 47 mil em 2008. Essa redução é atribuída à intro-
dução de novos contraceptivos, os quais diminuíram os casos de gravi-
dez indesejada, e também, é remetida ao aborto seguro (AhmAN; ShAh, 
2011). Há evidências (FAúNdES; rAo; Briozzo, 2009, ShAh; AhmAN, 
2010, SANTANA ET Al., 2012, CUlWEll; hUrWiTz, 2013, hENdErSoN ET 
Al., 2013) de que a introdução do fármaco misoprostol no mercado re-
duziu o risco do aborto induzido por substituir métodos perfurantes 
ou cáusticos, reduzindo a ocorrência de complicações e, consequen-
temente, da mortalidade materna. No entanto, a utilização do miso-
prostol sem qualquer orientação de um profissional médico, portanto 
continua sendo caracterizado como um método inseguro (limA, 2000), 
(omS, 2009) (GroSSmAN ET Al., 2010). 

O número absoluto de óbitos maternos sofreu retração, mas o percen-
tual atribuído ao aborto inseguro mantém-se mundialmente em 13% e na 
América Latina atinge os 17% (GrimES ET Al., 2006, FAWCUS, 2008, AhmAN; 
ShAh, 2011, mArTiNS-mElo ET Al., 2014). A quantidade de abortamentos 
inseguros, em termos mundiais, cresceu de 19,7 milhões em 2003 para cer-
ca de 21,6 milhões em 2008. Desses percentuais, 18,5 milhões (85,6%) são 
em países em desenvolvimento e esse aumento deve-se, principalmente, 
pela elevação do número de mulheres em idade reprodutiva (entre 15 e 44 
anos), visto que a taxa global manteve-se a mesma (ShAh; AhmAN, 2010, 
UNiTEd NATioNS, 2011, ShriVASTAVA; ShriVASTAVA; rAmASAmy, 2014). 



· 145

Dados do Instituto Guttmacher, organização sediada em Washington 
(EUA), apontam com veemência que a legalização do aborto não é um 
incentivo a sua realização, pelo contrário, contribui para a sua queda. O 
número de abortos induzidos em 1995 era de 45,6 milhões e passou a 
43,8 milhões em 2008, o que corrobora com a questão da legalização do 
aborto. Os dados detalhados dessa distribuição percentual de abortos 
podem ser visualizados na Figura 3 (SEdGh ET Al., 2007, iNSTiTUTE, 2008, 
BErNABé-orTiz ET Al., 2009, omS, 2011).

A maior queda de abortos induzidos nesse período (de 1995 a 2008) 
ocorreu nos países desenvolvidos (40%), em especial no continente Eu-
ropeu, que chegou aos 45,4%, comprovando que a legalização do abor-
tamento não contribuiu para o aumento do aborto. Em contrapartida, 
nos países em desenvolvimento com predomínio de legislações restri-
tivas houve aumento de 6,48% de abortos induzidos. Desse grupo, ve-
rifica-se uma expressiva contribuição da China, uma vez que é um país 
com rigoroso controle de natalidade e com legislação liberal. Ao eliminá-
-la (China) do grupo PEd, a elevação do número de induções abortivas 
é de 14,86%. Na América Latina, o aumento de abortos ficou em 4,76%. 
 Baseando-se nesses dados estatísticos, pode-se concluir que o contex-
to de legislação restritiva não tem contribuído para reduzir os casos de 
aborto, indo ao encontro dos dados apresentados por: (iNSTiTUTE, 2008), 
 (BErNABé-orTiz ET Al., 2009), (omS, 2011) e (lEAl, 2012). 

Na América Latina, existem algumas exceções quanto à questão do 
abortamento, como em países como Uruguai, Cuba, Guiana e Porto Rico, 
onde o aborto é permitido por solicitação (dUArTE ET Al., 2010, UNiTEd 
NATioNS, 2014). Antes da legalização do aborto, o Uruguai enfrentava 

FiGUrA 3 - NúmEro dE ABorToS iNdUzidoS Em 1995, 2003 E 2008 (Em milhõES)

FoNTE: CoNSTrUídA PEloS AUTorES, Com BASE Em SEdGh ET Al. (2007), iNSTiTUTE (2008), 
BErNABé-orTiz ET Al. (2009) E mS (2011).
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uma situação preocupante, visto que, no período entre 1991 e 2001, as 
mortes maternas atribuídas ao abortamento atingiram um percentual de 
28,7%. Apesar das restrições legais do e no Uruguai, em 2004, foi implan-
tada uma estratégia (em forma de projeto de saúde pública) para a redu-
ção de riscos associados ao abortamento no principal hospital público 
uruguaio: consultas médicas para informar as mulheres gestantes sobre 
a realização do aborto. Em casos de interrupção da gestação, as mulheres 
poderiam retornar à consulta pós-aborto para efetuar um exame clínico 
de modo a verificar possíveis ocorrências de complicações decorrentes 
do abortamento e de maneira a obter métodos de contracepção (como 
medida preventiva contra uma próxima gravidez indesejada). 

No período de execução do projeto mencionado acima, nenhuma 
morte materna foi relacionada ao aborto induzido, enquanto que, em 
anos anteriores, a média desse tipo de falecimento era de 4 mortes ao 
ano (havendo um caso por infecção). Entre 2001 e 2003 foram registrados 
10 casos/ano de morte materna por infecção segundo (Briozzo ET Al., 
2006) e (Fiol ET Al., 2012). 

Naquele momento, a estratégia foi eficiente na minimização de da-
nos resultantes do aborto inseguro, transpondo a barreira de legislações 
restritivas quanto ao abortamento.  O modelo adotado preconiza que os 
profissionais de saúde têm o dever de fornecer aconselhamento e cuida-
dos apropriados às mulheres, mesmo que essas tenham intuito de reali-
zar, ou tenham realizado um aborto. A repercussão e a importância desse 
trabalho foram grandes o suficiente para que, em 2009, a omS financiasse 
a ampliação dessa estratégia, com enfoque na cidade de Rivera. A expe-
riência uruguaia demonstra que o fato de tornar o abortamento seguro e 
acessível reduz o risco de comprometimento à saúde e à vida das mulheres 
que abortam por opção. Além disso, esse programa é de baixo custo aos 
governos e pode ser implementado independentemente da existência de 
legislações coibitivas quanto ao aborto (FAúNdES; rAo; Briozzo, 2009). 

Alguns países com legislações liberais apresentam barreiras legais, re-
guladoras e logísticas que deveriam ser eliminadas, pois apesar do aborto 
ser legalizado, existe a falta de acesso ao aborto seguro, o que aumenta a 
frequência de abortos realizados de modo inseguro. Exemplos dessas situ-
ações, de acordo com (GrimES, 2003), (UNiTEd NATioNS, 2011), (CUlWEll 
E hUrWiTz, 2013) e (omS, 2013), são as exigências para liberação do abor-
tamento (limites de idade gestacional, período obrigatório de espera, con-
sentimento de pais, ou de cônjuge, autorização de terceiros), a falta de 
profissionais treinados e dispostos a realizar abortos, os altos custos, as 
instalações médicas específicas e aconselhamento, entre outros.

Os Estados Unidos é um exemplo de país com legislação liberal, 
mas com restrição de acesso ao aborto, pois a maioria dos planos de 
saúde dessa união federativa não custeia o abortamento e o Medicaid3 
não disponibiliza esse serviço. Apenas em dezessete estados dos EUA, 
o aborto é fornecido pelo governo para pessoas de baixa renda, sendo 
pago por fundos de origem estadual. Dessa forma, as mulheres norte-

3 Medicaid é um 
programa de saúde 
social dos Estados 
Unidos e é direcionado 
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-americanas enfrentam medo do estigma e encaram as dificuldades fi-
nanceiras para abortar de forma segura, o que gera autoindução abor-
tiva. Em 2009, um aborto, no primeiro trimestre de gestação, chegava 
a custar US$ 470 nos Estados Unidos (GroSSmAN ET Al., 2010, JoNES; 
UPAdhyAy; WEiTz, 2013).  

Situação do/no Brasil
No Brasil, assim como em outras partes do mundo, o aborto não é 
 legalizado, porém ele ocorre intensamente de maneira insegura, carac-
terizando-se como um importante problema de saúde pública. A prática 
do aborto possui ampla distribuição geográfica no país, com ocorrências 
em, quase todos os seus municípios, sendo as maiores concentrações 
no Norte, no Nordeste e no Sudeste como releva (AqUiNo ET Al.,  2012), 
(BENSoN ET Al., 2012), (diNiz, 2012), (SANTANA ET Al., 2012) e (mArTiNS-
-mElo ET Al., 2014). 

Entre 1996 e 2012, foram registradas, no Sistema de Informações Hos-
pitalares do Sistema Único de Saúde (Sih/SUS)4, 4.007.327 internações 
em decorrência de abortos no Brasil (média anual de 235.725 casos) de 
acordo com (diNiz; mEdEiroS, 2010) e (mArTiNS-mElo ET Al., 2014). No 
entanto, esses dados são referentes ao período no qual o misoprostol es-
tava disponível no país, e, acredita-se que, devido a esse fato, houve re-
dução das complicações pós-abortivas e, consequentemente, da neces-
sidade de internações, de forma que esses valores estatísticos podem ser 
subestimados (mArTiNS-mElo ET Al., 2014).

O Código Penal Brasileiro (BrASil, 1940; dUArTE ET Al., 2010)  permite 
o aborto para salvar a vida da mulher gestante, ou quando a gestação 
 resultar de estupro. Além dessas duas situações previstas pelo CPB, o Po-
der Judiciário brasileiro assente o aborto em casos de anencefalia (mAr-
TiNS-mElo ET Al., 2014). Entretanto, existem outros casos não compatí-
veis com a vida extrauterina, em que há necessidade de ação judicial, a 
qual demanda tempo (o que leva a mulher a recorrer a aborto clandes-
tino) e pode ser negada, inclusive tendo por base a opinião dos magis-
trados que analisam as ajuizações (CoSTA ET Al., 2006, mS, 2011, UNiTEd 
NATioNS, 2013). 

Em levantamento publicado, em 2009, pelo Ministério da Saúde, os 
pesquisadores compilaram os principais resultados de 20 anos de pes-
quisas sobre a temática do aborto no Brasil. O reflexo da desigualdade é 
perceptível ao avaliar que o predomínio do aborto está para as mulheres 
entre 20 e 29 anos, em união estável, com até oito anos de estudo, traba-
lhadoras, católicas, com filhos, usuárias de contraceptivos e que fazem 
uso de misoprostol para abortar, ou seja, em brasileiras jovens que têm 
família, trabalhadoras com pouco estudo, religiosas que tentaram evitar 
a gravidez indesejada e que precisaram recorrer ao abortamento inse-
guro por falta de opção (mS, 2009). A decisão de realizar o aborto é uma 
opção responsável (FAWCUS, 2008) para essas mulheres que não possuem 
condições de lidar financeiramente com a situação de ter outro filho. A 

para famílias e para 
indivíduos de baixa 
renda e com recursos 
financeiros limitados.

4  SIH/SUS é uma 
plataforma on-line 
descentralizada de 
captação e registro 
dos atendimentos 
provenientes 
de internações 
hospitalares que foram 
financiadas pelo SUS.
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ilegalidade do aborto é vista como um dos fatores que desencadeia con-
sequências negativas à saúde das brasileiras, que pouco coíbe a prática 
do abortamento e que contribui para a desigualdade social. 

No Brasil, mulheres pertencentes a faixas opostas da pirâmide social  
passam por trajetórias distintas diante de uma gravidez indesejada, ape-
sar de estarem sob as mesmas questões éticas, morais e legais. A minoria 
delas, mulheres com condições socioeconômicas melhores, arcam com 
os custos de um abortamento rápido e seguro, enquanto as demais ex-
põem-se aos riscos do aborto inseguro e por isso são as grandes vítimas 
de mortalidade materna (mS, 2009, 2011, CUlWEll; hUrWiTz, 2013). 

Diante de inúmeras dificuldades na aplicação de estudos nessa área, 
o Brasil executou a Pesquisa Nacional de Aborto, em 2010, quando pes-
quisadores estimaram que, ao completar 40 anos de idade, mais de uma 
em cada cinco mulheres já havia abortado, principalmente por meio de 
método farmacológico (diNiz; mEdEiroS, 2010). Corroborando com es-
ses dados, no inquérito nacional de áreas urbanas, realizado no mesmo 
ano, averiguou-se que 22% das mulheres com idades entre 35 e 39 anos 
declaravam já ter provocado aborto (GrimES ET Al., 2006, SiNGh, 2006, 
AqUiNo ET Al., 2012). 

Um ponto bastante interessante do ponto de vista das inter-relações 
entre aborto legal e aborto ilegal no Brasil, levantado por (limA, 2000), 
(diNiz E mEdEiroS, 2010), (lEAl, 2012) e (mArTiNS-mElo ET Al., 2014), 
é a alta frequência de abortamento em uma sociedade predominante-
mente contrária à prática. O nível de aceitação do aborto, geralmente, é 
maior entre profissionais da saúde do que na população em geral, prova-
velmente pelo primeiro grupo conhecer os reais impactos que o aborto 
oferece à saúde e à vida das mulheres (VASqUEz ET Al., 2012). Porém o 
julgamento moral dos profissionais constitui uma das sérias barreiras de 
acesso ao aborto no país, assim como o são as dificuldades estabelecidas 
pelos serviços escassos no sistema público de saúde (lEAl, 2012).

Complicações/consequências do aborto
O abortamento inseguro expõe mulheres a riscos que podem originar seque-
las físicas e mentais, ou até o óbito. As principais complicações físicas que 
podem ocorrer de imediato são hemorragias, infecções, traumatismos e/ou 
perfurações de órgãos, ulcerações do colo, ou da vagina, salpingite, algias pél-
vicas, transtornos menstruais, complicações obstétricas e infertilidade (Gri-
mES, 2003, FAWCUS, 2008, lEViN ET Al., 2009, AhmAN; ShAh, 2011, mS, 2011, 
SANTANA ET Al., 2012, omS, 2013). O agravamento de tais complicações está 
relacionado ao quadro clínico decorrente do aborto e às dificuldades de aces-
so a cuidados médicos, como, por exemplo, em casos em que há demora de 
atendimento adequado por conta do receio da própria paciente em procu-
rar ajuda, ou, ainda, por conta de limitações de acesso aos serviços de saúde 
(SANTANA ET Al., 2012). Aproximadamente, um quarto das mulheres que rea-
lizaram procedimentos abortivos de forma insegura desenvolve algum tipo de 
dano temporário e/ou permanente (mS, 2011, omS, 2013).
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Quanto ao aspecto mental, essas mulheres ficam em condição de 
vulnerabilidade em razão de um contexto de culpa e de penalização do 
aborto. Devido a criminalização que o Estado e que a sociedade civil co-
locam sobre o fato de abortar, as mulheres ficam expostas ao julgamento 
próprio, ao de familiares e ao de pessoas próximas. Mesmo com compli-
cações físicas, muitas não procuram serviços de saúde por falta de condi-
ções financeiras e, principalmente, por temerem as represálias (de fami-
liares e de profissionais de saúde, sobretudo), e inclusive por terem medo 
de serem denunciadas à polícia (mS, 2009, ShAh; AhmAN, 2010, mS, 2011). 
Os profissionais da saúde têm direito a sua liberdade de pensamento, de 
consciência e de valores desde que esses não ofereçam riscos e prejuízos 
aos direitos humanos de qualquer paciente, inclusive os de mulheres que 
realizaram abortamento ilegal e inseguro. 

Apesar de não serem aceitos, continuam frequentes os relatos de 
comportamentos punitivos, preconceituosos, ou tendenciosos por parte 
de profissionais da saúde (FAúNdES; rAo; Briozzo, 2009, mS, 2011, diNiz; 
mEdEiroS, 2012, omS, 2013). O Ministério da Saúde (mS, 2011) declara 
que a atenção humanizada às mulheres em abortamento é um direito 
das mesmas e atesta que tal cuidado é um dever de todos os profissionais 
da saúde, destacando os seguintes elementos essenciais do modelo de 
atendimento: acolhimento, orientação, atenção clínica ao abortamento 
e o planejamento reprodutivo pós-abortamento. Mas, de fato, isso não 
é efetivamente praticado, como comprovado por Aquino et al. (2012), 
ao avaliarem os atendimentos às mulheres após abortamento em hos-
pitais públicos de três capitais nordestinas, nos quais diversos aspectos 
apresentam falhas. Dentre os casos de falhas graves, os autores supraci-
tados descrevem casos de analgesia insatisfatória (causando sofrimento 
desnecessário), impessoalidade da atenção e até falta de informação dos 
procedimentos que seriam realizados.

Acesso ao abortamento seguro no Brasil
Os avanços tecnológicos permitem tratar o aborto como um procedi-
mento simples e seguro, desde que seja realizado em condições ade-
quadas, por profissionais preparados, seguindo critérios técnicos, re-
conhecidos cientificamente, e a partir da decisão informada da mulher 
(BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 2009, omS, 2013). No entanto, existem muitos 
obstáculos para tornar o aborto um procedimento seguro no Brasil. O 
primeiro deles é a ilegalidade, que apenas contribui para direcionar as 
mulheres aos serviços clandestinos de abortamento. O segundo é cultu-
ral/religiosa, pois mesmo se fosse legalizado, por receio de serem julga-
das, criticadas e rejeitadas, muitas mulheres continuariam abortando em 
ambientes ilegais. Acredita-se que esse segundo seja o maior entrave, o 
qual diz respeito a desmistificar o tabu do aborto, para que a sociedade 
aceite a prática e reduza os preconceitos com quem decide interromper 
a gestação (CUlWEll E hUrWiTz, 2013). E o terceiro é o acesso a servi-
ços de saúde, porque grande parcela da população não tem como arcar 



150 ·

 financeiramente com os procedimentos para um aborto e acaba ficando 
sujeita a demora no atendimento médico, ou às atitudes hostis dos pro-
fissionais da saúde (omS, 2013), o que acarreta a necessidade de apoio 
socioeconômico (políticas públicas). 

Apoiando-se nas constatações de (mS, 2011), (diNiz; mENEzES, 2012) 
e (omS, 2013), sustenta-se que a legalização do aborto não produz efeitos 
sobre a necessidade de realizá-lo, e além disso contribui para que seja 
feito de forma segura. As dificuldades de legalizar e de oferecer o aborta-
mento seguro às mulheres consiste, eminentemente, em crenças sociais, 
culturais e religiosas que causam rejeição de parcela da população. Por 
envolver grandes massas populares, o assunto não é discutido como um 
problema de saúde pública, mas é visto como um instrumento ideológi-
co em prol do forte interesse político, deixando de lado o interesse públi-
co. Fontes (2012) realizou levantamento e análise de notícias a respeito 
do aborto divulgadas na mídia durante o período eleitoral de 2010, no 
Brasil, sendo enfático ao destacar que a esfera da saúde pública foi ex-
cluída do debate. A perspectiva moral vinculada a princípios religiosos 
foi utilizada por candidatos para angariar votos, havendo preocupação 
dos políticos em não ter a imagem associada à postura favorável à am-
pliação da legislação sobre o aborto. O principal interesse era manter o 
eleitorado, ignorando a situação social que a ilegalidade do aborto cau-
sa à parcela mais vulnerável da população brasileira (diNiz; mEdEiroS, 
2012, FoNTES, 2012). 

Apesar de o Brasil ser um estado laico5, a pressão religiosa imposta pe-
las igrejas é forte o suficiente para a discussão sobre o aborto ser evitada. 
Os argumentos religiosos são apontados como principal empecilho para 
o avanço sobre a legislação brasileira concernente ao aborto, enquanto 
que a questão sociocultural (ao acesso à informação e a compreensão 
sobre o assunto) é fator decisivo para o sucesso na aplicação de qualquer 
política nessa área (a legislação sobre o aborto). Não basta legalizar e for-
necer atendimento acessível e de qualidade às mulheres que decidem 
pelo aborto e que o fazem, pois acredita-se que, antes, precisa-se ainda 
conseguir “quebrar” o ciclo de não aceitação da população em relação 
a essa demanda. Eliminar esse impedimento sociocultural e religioso é 
importantíssimo para que futuras políticas públicas possam se tornar 
efetivas (BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 2009, dUArTE ET Al., 2010, mS, 2011, 
diNiz; mEdEiroS, 2012, FoNTES, 2012).

Ao transpor a barreira da ilegalidade do aborto, o Brasil poderá oferecer 
serviços seguros e públicos de saúde através do SUS e trabalhar a questão da 
confiança das pacientes na realização não culpabilizável do abortamento. 
Essa inserção do abortamento seguro na legislação brasileira e, por conse-
guinte no SUS, seria uma forma de garantir a equidade nesse aspecto, uma 
vez que proporcionaria a garantia de mesmos direitos a todas as mulheres 
que decidam pelo aborto, independente de suas classes sociais e de suas 
classes econômicas, além de reduzir os atendimentos (procedimentos abor-
tivos) em condições inseguras (BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 2009).

5  A Constituição 
Federal Brasileira 
de 1988 determina 
o seguinte sobre a 
laicidade do estado: 
“Art. 19. É vedado à 
União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos 
Municípios: estabelecer 
cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-
los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou 
manter com eles, ou 
seus representantes, 
relações de 
dependência ou 
aliança, ressalvada, 
na forma da lei, 
a colaboração de 
interesse público” 
(BRASIL, 1988).
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Impacto econômico
A magnitude e o impacto global do aborto são alarmantes, estimativas 
(GrimES ET Al., 2006), (JohNSToN; GAllo; BENSoN, 2007), (BUrSzTyN; 
TUrA; CorrEA, 2009), (lEViN ET Al., 2009), (VlASSoFF ET Al., 2009) apon-
tam que 20% a 50% das mulheres que se submetem ao abortamento 
inseguro precisam ser hospitalizadas por conta das complicações so-
fridas com esse tipo de procedimentos ilegais e inseguros. Consequen-
temente, esse fato reflete nos investimentos no campo da saúde,  tendo 
em vista que essas complicações pós-aborto compõem metade dos 
gastos com internações obstétricas. Os gastos diretos do tratamento 
de complicações do abortamento inseguro são reduzidos na prática do 
abortamento seguro de acordo com (BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 2009) e 
 (lEViN ET Al., 2009).

A prática insegura do aborto, também, é onerosa de forma indireta, 
mundialmente atinge cerca de US$ 930 milhões ao ano. A morbimorta-
lidade da mulher contribui para a perda de produtividade, de infertili-
dade, de consequências sociopsicológicas, de disfunções crônicas e de 
desagregação familiar com significativas consequências negativas para 
os filhos, principalmente em um contexto como o brasileiro, no qual 
grande parte das mulheres que realizam abortos já são mães (GrimES ET 
Al., 2006, BUrSzTyN; TUrA; CorrEA, 2009, VlASSoFF ET Al., 2009). 

É preciso considerar os efeitos que a falta de acesso ao aborto seguro 
ocasiona à prole já existente e a outros membros da família de mulhe-
res que realizam o abortamento. Sendo o abortamento inseguro uma das 
principais causas de mortalidade materna, há enorme repercussão sobre 
essas crianças (a prole), que ao terem suas mães enfrentando o risco de 
um procedimento inadequado e perigoso, podem ser vítimas, mais uma 
vez, da desigualdade social (VlASSoFF ET Al., 2009). As taxas globais (Gri-
mES ET Al., 2006) estimam que, anualmente, 220 mil crianças perdem 
suas mães por mortes relacionadas ao aborto.

No Brasil, estimam-se cerca de 240 mil internações ocasionadas por 
complicações do abortamento inseguro, o que corresponde, no mínimo, 
a R$ 45 milhões ao ano em gastos de saúde. No entanto, isso refere-se 
apenas aos custos de internações hospitalares decorrentes do aborto in-
seguro, sem considerar os gastos indiretos e  as subnotificações. 

A legalização do aborto e o acesso a métodos seguros de realizá-lo não 
geram aumento da demanda, ou não geram sobrecarga ao sistema de 
saúde, no sentido de que seu efeito é sobre a redução de casos clandes-
tinos realizados de maneira insegura. Após a implantação de serviços de 
abortamento na rede pública, pode haver uma troca gradativa, aumento 
da demanda de aborto seguro concomitante à redução de gastos com 
complicações de aborto inseguro. Países que liberaram o aborto, como, 
por exemplo, Barbados, Canadá, África do Sul, Tunísia e Turquia, obser-
varam redução de gastos públicos em saúde devido a menor utilização 
de recursos para tratar as complicações decorrentes do abortamento in-
seguro (GrimES ET Al., 2006, omS, 2013). Com a legalização do aborto, os 
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sistemas públicos de saúde podem definir formas estratégicas de inves-
tir financeiramente nessa questão, entre elas o planejamento familiar, a 
educação sexual e a fiscalização dos procedimentos abortivos (JohNS-
ToN; GAllo; BENSoN, 2007, lEViN ET Al., 2009, VlASSoFF ET Al., 2009). 

Johnston et al. (2007) desenvolveram algumas ferramentas para consi-
derar os custos empregados no tratamento das complicações pós-aborto 
a partir do seu status legal e do tipo de serviço oferecido,  configurando os 
seguintes cenários: (i) Legislação Restritiva e Serviços Convencionais; (ii) 
Legislação Restritiva e Serviços Recomendados; (iii) Legislação Liberal e 
Serviços Convencionais e (iV) Legislação Liberal e Serviços Recomenda-
dos. As legislações restritivas, com alteração da configuração de serviços 
convencionais para serviços recomendados, diminuíram o custo médio 
por caso em 44,4% (US$ 45 para US$ 25). Na mesma linha, nos cenários 
liberais, a redução foi de 82,4% quando se alterou o tipo de serviço ofer-
tado de convencional para recomendado (US$ 34 para US$ 6). Portanto, 
verificaram-se menores custos nos serviços recomendados, todavia a re-
dução foi ainda mais significativa quando o serviço recomendado estava 
sendo realizado em associação à legislação  liberal. 

No estudo realizado por Johnston et al. (2007), o Brasil pertenceria ao 
cenário de Legislação Restritiva e Serviços Convencionais, ou seja, o de 
maior custo. A simulação divulgada pelo estudo em tópico demonstra 
que a ampliação da legislação abortiva já poderia reduzir, aproximada-
mente,24,4% dos investimentos (US$ 45 para US$ 34) em saúde pós-
-aborto, e se fosse associada à prestação de serviços conforme o tipo re-
comendado, poderia repercutir em cerca de 86,7% de economia (US$ 45 
para US$ 6) de acordo com Johnston; Gallo e Benson (2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do objetivo principal desse trabalho ser abordar os impactos que 
as restrições de acesso ao aborto seguro causam às mulheres brasileiras, 
constatou-se a insuficiência de estudos nacionais reunidos sobre o as-
sunto. Isso revela a necessidade de mais pesquisas sobre aborto no Brasil 
e, por si só, já evidencia mais umas das restrições impostas pelo tabu do 
tema. Tendo em vista essa dificuldade (poucas pesquisas nacionais sobre 
o aborto), utilizou-se, nesse trabalho, produção científica internacional 
de diversos contextos para demonstrar as variações e as diferenças de ce-
nários relacionados ao aborto. Uma das vantagens que essa abordagem 
trouxe foi tornar perceptível o quanto a legislação brasileira precisa obter 
caráter liberal no tocante ao aborto, seguindo exemplos bem-sucedidos 
de outros países, os quais conseguiram reduzir os impactos do aborta-
mento inseguro através da sua descriminalização e da sua ampliação de 
acesso. 

Em países que estabelecem medidas restritivas quanto ao aborto, 
como é o caso do Brasil, os dados oficiais são imprecisos e divergentes, 
pois existem subnotificações de abortamentos induzidos que são de-
clarados como espontâneos, ou que não são declarados (domésticos e 
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clandestinos). Em vista disso, os resultados do aborto inseguro, no Brasil, 
são superiores aos expostos pelas estatísticas em saúde e, desse modo, 
quaisquer estimativas a respeito dos impactos das restrições de acesso ao 
aborto seguro estarão “mascaradas” de alguma forma. 

Outra limitação encontrada na elaboração desse trabalho foi quanto 
ao fato da utilização de diferentes procedimentos metodológicos utiliza-
dos pelas pesquisas consultadas, o que dificulta a comparação dos estu-
dos e o que prejudica o estabelecimento de uma análise associada.

Não obstante, mesmo com algumas limitações, na revisão da litera-
tura sobre o tema do aborto, fica notória que a ilegalidade desse não res-
tringe a sua realização, pelo contrário, é justamente o que incentiva sua 
execução de forma insegura. Porém, considera-se que não é suficiente 
descriminalizá-lo, pois, anteriormente, é fundamental desmistificá-lo 
socioculturalmente e regularizá-lo legalmente, trazendo garantias e fis-
calização do processo abortivo. Os profissionais e os gestores de saúde 
precisam refletir sobre o que é benéfico ao interesse público no que se 
refere ao aborto. Não cabe responder, ou idealizar se individualmente so-
mos (nós, profissionais da saúde e nós, sujeitos socioculturais) a favor, ou 
contra a prática abortiva; ao invés disso, nossa postura deve considerar o 
aborto como uma questão de saúde pública, haja vista que o abortamen-
to é responsável por altas taxas de morbimortalidade materna. Conco-
mitantemente, a sociedade como um todo precisa entender que a legali-
zação do aborto contribuirá para a saúde coletiva, sendo uma alternativa 
para evitar complicações e mortes associadas a essa prática. 

Enquanto a situação legal mantém-se restritiva no Brasil e em outros 
países, requer-se encontrar alternativas para reduzir os danos causados 
pelo abortamento inseguro. A educação sexual, o planejamento familiar 
e, principalmente, a contracepção orientada das mulheres são estraté-
gias para minimizar a ocorrência de gestações indesejadas e, consequen-
temente as complicações relacionados ao aborto.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo delinear perspectivas de ações e/ou in-
tervenções relativas à atenção farmacêutica para pessoas idosas a partir 
da análise da produção científica brasileira sobre essa temática, publi-
cada entre 1998 e 2014. O método utilizado foi a revisão integrativa, cuja 
busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, mediante as palavras, 
ou os termos “idosos, tratamento, adesão”. A amostra obtida é composta 
por vinte e cinco publicações. Entre os resultados a abordagem quanti-
tativa predominou nas obras analisadas. A adesão, ou não ao tratamen-
to constituiu-se no foco dos objetivos propostos em dezenove artigos e 
seis investigações relacionaram-se ao conhecimento de idosos acerca da 
 terapêutica. A despeito do foco na adesão, ou não de idosos à terapia me-
dicamentosa, percebeu-se que as estratégias pró-adesão utilizadas nos 
serviços de saúde ainda são ineficientes. Assim, concluímos que embora 
a Política Nacional de Medicamentos garanta o acesso ao medicamento 
e à atenção farmacêutica ao idoso, notou-se que, em muitos municípios 
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brasileiros, essa garantia pública ainda não passa de retórica (está no 
 plano do discurso e não da ação).
Palavras-chave: Idoso; Medicamento; Assistência Farmacêutica.

INTRODUÇÃO
Dentre os 190.755.199 brasileiros contabilizados pelo último censo de-
mográfico (iBGE, 2013), 20.590.599 são idosos, ou seja, são pessoas que 
têm 60 anos, ou mais de idade, o que corresponde a, aproximadamen-
te, 10,8 % da população total. O crescente envelhecimento da população 
brasileira concorre para o incremento de problemas sociais, os quais es-
tão associados aos impactos provocados pelo aumento da expectativa de 
vida, o que impõe a necessidade de planejamento em diferentes campos, 
dentre os quais, no da saúde. Isso porque os idosos necessitam de mais 
atenção dos serviços assistenciais, tanto sociais como de saúde, para que 
possam envelhecer com mais disposição física e mental e que desfrutem 
de condições dignas de vida (GoUVEiA, 2012). 

As alterações na dinâmica populacional são claras, inequívocas e irre-
versíveis, pois desde os anos de 1940, tem-se observado taxas mais altas 
de crescimento no segmento da população constituída por idosos. En-
tre 1980 e 2005, o aumento desse estrato populacional foi de 126,3%, ao 
passo que o da população total foi de 55,3%. Nesse mesmo intervalo de 
tempo, o grupo de indivíduos com 80 anos, ou mais de idade cresceu a 
um ritmo relativamente maior do que a população idosa total, apresen-
tando um desenvolvimento de 246,0%, o que representa uma transição 
demográfica acelerada. Essa parcela, nos primeiros dez anos do século 
XXI, constituía-se de 2.935.585 pessoas, representando 14% da popula-
ção idosa brasileira segundo Küchemann (2012) e iBGE (2013).

A população idosa é o contingente populacional que mais necessi-
ta e que mais consome medicamentos, os quais, em razão de alterações 
fisiológicas associadas à idade, devem ser usados com maior cuidado. 
Considera-se, por isso, ser imprescindível a adoção de medidas estraté-
gicas para garantir o acesso e o uso racional desse importante recurso 
terapêutico (BAldoNi; PErEirA, 2011). Desde essa perspectiva, o aconse-
lhamento, acerca do uso racional de medicamentos, apresenta-se como 
prática relevante para a população em geral e, pelo que foi já exposto, em 
especial para o idoso. Isso porque a resposta à intervenção farmacotera-
pêutica modifica-se com a idade, determinando características farma-
cocinéticas e farmacodinâmicas próprias do envelhecimento, as quais 
aumentam o risco de reações adversas e de complicações devido ao uso 
de medicamentos. 

Somado a isso, cabe lembrar que, frequentemente, a pessoa idosa 
pode requerer múltiplas terapias que, muitas vezes, incluem o uso con-
comitante de vários medicamentos. Ela pode, também, apresentar um 
nível de dependência que gera impacto na dinâmica familiar. Além disso, 
a literatura salienta que, com o aumento da idade, há tendência a não 
adesão aos tratamentos (ViEirA; CASSiANi, 2014). 
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Afora os impactos em âmbito individual e privado, o envelhecimento 
populacional tem consequências para o Sistema Único de Saúde (SUS) e, 
portanto, apresentam também um caráter coletivo. Em razão do já men-
cionado envelhecimento da população brasileira, há um aumento dos 
atendimentos a portadores de agravos crônicos degenerativos, sendo 
aqueles complexos e onerosos, pois perduram por anos e porque exigem 
exames médicos periódicos e cuidados constantes de acordo com Veras 
(2007). A título de exemplo, menciona-se um estudo sobre a questão de-
lineada acima - relação entre envelhecimento e atendimento - (BAldoNi; 
PErEirA, 2010), no qual foi verificada uma média de 3,4 morbidades (au-
todeclaradas), variando de um a onze problemas de saúde por partici-
pante, sendo que as mais prevalentes foram doenças crônicas, em espe-
cial a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus, que demandam 
monitoramento e tratamento contínuo.

Nesse contexto, destaca-se o direito constitucional de todos os cidadãos 
brasileiros à saúde e o dever do Estado na sua garantia, mediante a imple-
mentação de políticas sociais e econômicas (BrASil, 1988). Nessa lógica, res-
salta-se, também, a Lei n.º 8.080/90, que, ao regulamentar o SUS, estabelece, 
por meio do artigo 6º, como campo de atuação desse sistema, a formulação 
da política de medicamentos de interesse para a saúde (BrASil, 1990).

A partir dessas diretrizes (as duas leis supracitadas), como resposta 
aos direitos de cidadania e, em certa medida, às demandas do envelhe-
cimento populacional brasileiro, em 1998 foi criada a Portaria n.º 3.916 
(BrASil, 1998), que aprovou a Política Nacional de Medicamentos (PNm) 
como parte essencial da Política Nacional de Saúde. Essa política consti-
tui-se como um dos elementos fundamentais para a implementação de 
ações promotoras da melhoria das condições da assistência à saúde da 
população brasileira, incluindo-se os idosos.

A PNm tem como objetivos garantir a necessária segurança, eficácia 
e qualidade dos medicamentos, bem como promover seu uso racional e 
possibilitar o acesso da população àqueles considerados essenciais. Para 
o alcance desses objetivos, a PNm apresenta algumas normativas (BrASil, 
2007), das quais são prioritárias a revisão permanente da Relação Nacio-
nal de Medicamentos Essenciais (rENAmE), a reorientação da Assistência 
Farmacêutica, a promoção do uso racional de medicamentos e a organi-
zação das atividades de Vigilância Sanitária de medicamentos.

Nesse sentido, cabe mencionar que a Assistência Farmacêutica (BrA-
Sil, 2004) refere-se a um conjunto de ações voltadas à promoção, à pro-
teção e à recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando o seu acesso e o seu uso 
racional. Esse conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produ-
ção de medicamentos e de matérias-primas, assim como a sua seleção, a 
sua programação, a sua aquisição, a sua distribuição, a sua dispensação, 
a garantia da qualidade dos produtos e dos serviços, o acompanhamento 
e a avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados 
concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.
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A Atenção Farmacêutica (BrASil, 2004), por sua vez, diz respeito a um 
modelo de prática farmacêutica desenvolvida no contexto da Assistência 
Farmacêutica. Constitui-se de atitudes, de valores éticos, de comporta-
mentos, de habilidades, de compromissos e corresponsabilidades volta-
dos à prevenção de agravos, de promoção e recuperação da saúde, de 
forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico 
com o usuário dos medicamentos, visando uma farmacoterapia racional 
e tencionando a obtenção de resultados definidos e mensuráveis volta-
dos para a melhoria da qualidade de vida da população. Essa interação, 
também, deve envolver as concepções dos sujeitos relativas à farmacote-
rapia, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da 
integralidade das ações de saúde.

A integralidade, como um princípio fundamental do SUS, visa a ga-
rantia ao cidadão do direito de acesso a todas as esferas de atenção em 
saúde, em todos os níveis de complexidade, o que inclui ações relativas 
à prevenção de agravos e à promoção da saúde. Compreende uma abor-
dagem integral do ser humano, superando a fragmentação do olhar e de 
intervenções sobre os sujeitos, os quais, devem ser vistos em suas inse-
paráveis dimensões biopsicossociais. Ela supõe, portanto, um cuidado à 
saúde e uma gestão setorial que reconheça a autonomia e a diversidade 
cultural e social das pessoas (BrASil, 2008).

Dessa forma, em uma Atenção Farmacêutica que se ancora nessa 
acepção de integralidade do sujeito, o foco da interação do profissional 
farmacêutico não é o medicamento, mas sim a pessoa e seus conjuntos 
sociais, considerando-se a multidimensionalidade de sua vida – aspectos 
sociais, psíquicos, culturais e biológicos. 

 Percebe-se que esse arcabouço jurídico e os paradigmas que o 
fundamentam vão ao encontro, pelo menos em tese, dos propósitos bá-
sicos das Portarias nº 1.395/Gm, de 10 de dezembro de 1999, e nº 2.528, 
de 19 de outubro de 2006, que respetivamente, definem a Política de 
Saúde do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BrASil, 
1999; BrASil, 2006). Essa percepção justifica-se pelo fato de que ambas 
objetivam: a) a promoção do envelhecimento saudável; b) a manuten-
ção e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos; c) a 
prevenção de agravos de saúde decorrentes da idade; d) a recuperação 
da saúde dos que adoecem e e) a reabilitação daqueles que venham a 
ter sua capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes per-
manência no meio em que vivem, exercendo, de forma independente, 
suas funções na sociedade. Os avanços representados pela descentra-
lização da gestão das ações da assistência farmacêutica, a ampliação 
do acesso da população aos medicamentos essenciais e a estruturação 
dessa assistência nos municípios são inegáveis, contudo, as dificul-
dades do contexto brasileiro relacionadas à assistência farmacêutica 
persistem. Tais dificuldades referem-se, sobretudo, segundo Oliveira; 
Assis; Bardoni (2010), ao predomínio de baixa disponibilidade e des-
continuidade da oferta de medicamentos essenciais, à dispensação de 
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medicamentos por trabalhadores sem qualificação, ao armazenamento 
dos medicamentos em condições inadequadas, o que compromete sua 
qualidade, à prescrição de medicamentos que não pertencem à rENA-
mE e a problemas relacionados ao acesso dos usuários de medicamen-
tos à farmacoterapia.  

Diante dessa realidade, especificamente no que se refere ao uso das 
terapias medicamentosas e ao impacto do envelhecimento populacional 
sobre a dinâmica das famílias, percebe-se que são necessárias estratégias 
que possibilitem apoio às famílias de idosos e que diminuam os riscos 
de efeitos colaterais, ou adversos dessas terapias. Esse agrupamento de 
impasses que atinge a população idosa associado às questões relaciona-
das à Atenção Farmacêutica representa desafios para os profissionais do 
campo da saúde, em especial para aqueles que se dedicam à gestão de 
organizações públicas em saúde.

Por conseguinte, o presente estudo buscou dar resposta à seguin-
te pergunta de pesquisa: como a Política Nacional de Medicamentos e 
como a Atenção Farmacêutica podem contribuir na promoção da saúde 
da população idosa no Brasil? Para dar resposta a esse objeto, o objetivo 
geral delineado para esse estudo foi: delinear perspectivas de ações e/ou 
intervenções relativas à Atenção Farmacêutica para pessoas idosas a par-
tir da análise de um recorte da produção científica brasileira sobre essa 
temática, publicada entre 1998 e 2014.

Os objetivos específicos foram: conhecer a produção científica bra-
sileira publicada no período de 1998 a 2014, sobre o uso de terapias me-
dicamentosas, ou não por parte de pessoas idosas; conhecer os fatores 
que interferem na adesão, ou não de pessoas idosas a terapias medica-
mentosas, ou não; explorar as contribuições da Política Nacional de Me-
dicamentos e da Atenção Farmacêutica na promoção à saúde de pessoas 
idosas, apontando estratégias/ações para o enfrentamento dos desafios 
prevalentes apontados pela literatura científica estudada.

METODOLOGIA
Esse é um estudo exploratório-descritivo desenvolvido por meio de uma 
revisão bibliográfica do tipo integrativa. Para explorar as possíveis con-
tribuições da PNm e da Atenção Farmacêutica na promoção da saúde da 
população idosa no Brasil, entendeu-se que seria necessário conhecer o 
que a literatura científica da área em questão traz sobre o uso de terapias 
medicamentosas, ou não, bem como compreendeu-se que seria fulcral 
investigar os fatores que interferem na adesão de pessoas idosas a essas 
terapias. Assim, à luz da literatura científica sobre características do uso 
de terapias medicamentosas, ou não em pessoas idosas, notadamente 
acerca da adesão a essas terapias, buscou-se articular, na discussão dos 
resultados desse estudo, as possíveis contribuições da PNm e da Atenção 
Farmacêutica. Entendeu-se, também, que a subutilização é uma das for-
mas de não adesão e, então investigações sob esse escopo foram incluí-
das nesse estudo.
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Para isso foi desenvolvida uma revisão bibliográfica, caracterizada 
como a fase exploratória do presente estudo. Frente aos resultados dessa 
fase, as autoras debruçaram-se mais uma vez sobre os documentos ofi-
ciais para dar conta do objetivo geral desse estudo, ou seja, para articu-
lar os principais resultados dos artigos científicos analisados na fase de 
revisão bibliográfica com possíveis contribuições da PNm e da Atenção 
Farmacêutica na promoção à saúde da população idosa brasileira.

Dentre os diversos tipos de revisão bibliográfica, há a integrativa, 
cujas etapas e formas de desenvolvimento variam segundo distintos au-
tores. Entretanto, de acordo com a literatura especializada, “o processo 
segue basicamente cinco etapas: 1) formulação do problema, 2) coleta de 
dados ou definições sobre a busca da literatura, 3) avaliação dos dados, 
4) análise dos dados e 5) apresentação e interpretação dos resultados” 
(CroSSETi, 2012, P. 8-9).

O relatório de uma revisão integrativa tem como foco os resultados e 
as consequentes conclusões, ambos oriundos da análise e da discussão 
das informações extraídas das publicações analisadas, tendo os objetivos 
e a questão norteadora do estudo como itinerários orientacionais (CroS-
SETTi, 2012).

 A amostra do presente estudo, que compõe seu corpus analítico, 
foi obtida a partir da busca realizada em 02 de outubro de 2015 na Biblio-
teca Virtual em Saúde (BVS), apoiada nas seguintes palavras, ou termos 
“idoso, tratamento, adesão”, as quais foram articuladas pelo operador 
Booleano “ANd”. 

Na primeira etapa da busca, levantaram-se 10.530 publicações, sendo 
que desse total, apenas 5.794 estavam disponíveis na íntegra na BVS. As-
sim, considerando o tema e o objeto do estudo, foram utilizados os filtros 
que constam no Quadro 1, com a respectiva quantidade de publicações 
obtidas a partir do uso de cada um deles. Resultaram, dessa filtragem, 90 
publicações.

Quadro 1 - Filtros utilizados a partir da primeira busca, com os respetivos resultados
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Fonte: Autores deste manuscrito

Em um segundo momento, utilizaram-se os seguintes critérios de in-
clusão para selecionar, dentre as 90 publicações resultantes da filtragem, 
os artigos científicos que comporiam o corpus analítico do estudo: 1) 
constar no portal da BVS o título do artigo em Português, contendo, pelo 
menos, uma das seguintes expressões “adesão ao tratamento, não adesão 
ao tratamento, barreiras, ou obstáculos ao tratamento, subutilização de 
medicamentos, farmacoterapia, idoso; 2) conter, em seu resumo, ideias 
sugestivas de que, entre a população estudada, existiam pessoas idosas e 
existia a presença da temática em estudo e 3)ser artigo original, ou seja, 
tratar-se de pesquisa. Como critério de exclusão definiu-se: tratar-se de 
pesquisa do tipo bibliográfica (revisão de literatura).

O recorte temporal da pesquisa foi delimitado, a começar, pela cria-
ção da Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, a qual aprova a Políti-
ca Nacional de Medicamentos, até o ano de 2014. Considerando-se esses 
critérios, por meio da análise dos títulos e dos resumos das 90 publica-
ções já mencionadas, verificou-se a existência de 28 artigos. Desses, três 
estavam repetidos na listagem da BVS. Por isso, 25 publicações passaram 
a compor o corpus amostral dessa revisão bibliográfica. A listagem des-
sas publicações encontra-se no Quadro 2 desse capítulo. Cada uma de-
las corresponde a um código alfanumérico (A1, A2... A25). Na seção de 
apresentação e de discussão dos resultados de pesquisa, na menção às 
publicações analisadas, é utilizado esse mesmo código. Quando houver 
menção a dois, ou a mais artigos sequenciais, a simbologia será A1-2, ou 
A3-5, por exemplo, representando os artigos 1 e 2 e os artigos 3 a 5, res-
pectivamente.

Quadro 2 - Lista das publicações que compõem o corpus amostral da revisão bibliográfica
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Fonte: Autores deste manuscrito

Para a coleta das informações nos artigos científicos selecionados, 
utilizou-se um instrumento, criado pelas autoras dessa pesquisa, com as 
variáveis: título da obra, autor e titulação acadêmica, nome da revista, lo-
cal de publicação, volume, número, mês, ano, página inicial e final, obje-
tivos, tipo de pesquisa, população, abordagem metodológica, principais 
resultados, conclusões. Para essa coleta, foi realizada leitura na íntegra 
dos 25 artigos que compuseram a amostra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do estudo em relevo estão sistematizados de forma a res-
saltar as seguintes dimensões: a) conteúdo dos artigos quanto a seus 
objetivos, metodologia empregada e principais resultados alcançados; 
b) relação dos resultados e das contribuições desse conjunto de estudos 
com os princípios e as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos 
e com os/as da Atenção Farmacêutica, visando delinear perspectivas de 
intervenção, bem como pesquisas futuras, com vistas à promoção da 
saúde de pessoas idosas.

Assim, na análise do conjunto de publicações que compõe a amostra 
desse estudo, constata-se que a adesão, ou não ao tratamento, seja ele 
medicamentoso, ou não, constituiu-se no foco dos objetivos propostos 
nos artigos do corpora, em um total de 19 (A1-6, 8-10, 12-17, 20-22, 24). 

O interesse por essa temática pode estar associado às noções filosó-
ficas que sustentam as propostas da Atenção Farmacêutica, as quais al-
mejam, entre as suas finalidades elementares, a promoção da saúde para 
a melhoria da qualidade de vida do usuário (BrASil, 2002). Fundando-
-se nessa interpretação, acredita-se que, em uma perspectiva dialógica 
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e  integral das ações de saúde, os profissionais necessitam compreender 
as concepções de saúde/não saúde/cuidados dos usuários idosos. Por 
esse ângulo, suas ações e interações (dos profissionais de saúde com os 
 usuários de medicamentos) devem ser orientadas pelo reconhecimen-
to de que a pluralidade de contextos de vida, a diversidade, a transito-
riedade e a multidimensionalidade de significados e subjetivações dos 
 “modos de andar a vida” incidem nos processos de saúde/não saúde/
cuidado como fenômenos sociais que transcendem o “sentir-se com saú-
de ou sem doenças” no sentido mais tradicional desses termos (CABrAl; 
VAN dEr SANd, 2015). 

“Modos de andar a vida”, segundo Cabral; Van der Sand (2015), refe-
re-se a uma expressão formulada originalmente por Canguilhem1, a qual 
alude à reconstrução dos sentidos da vida após o processo de adoeci-
mento e à possibilidade dos sujeitos de empreender escolhas acerca de 
sua vida (tomadas de decisões). Assim, esses dois conceitos “saúde-não 
saúde-cuidado” e “modos de andar a vida” parecem ir ao encontro do 
ideário da Atenção Farmacêutica, permitindo a compreensão de que 
nem todos os idosos experienciam vivências, demandas, necessidades e 
problemas de saúde de modo similar. Isto justifica, pelo menos em parte, 
a produção de pesquisas cujos objetivos se voltem à adesão e a não ade-
são aos tratamentos terapêuticos, medicamentosos ou não. 

Destaca-se que o artigo A1 trata, especificamente, da não utilização 
de medicamentos de uso contínuo por parte de idosos. A publicação 
A11 aborda a prevalência da baixa adesão de idosos ao tratamento, asso-
ciando-a a determinantes financeiros, e a A12 refere-se à frequência em 
consultas médicas, o que, na concepção dos autores dessa publicação, 
influencia de algum modo na adesão ao tratamento desse contingente 
populacional. 

Seis investigações têm seus objetivos voltados, de alguma forma, ao 
conhecimento dos idosos acerca da terapêutica porque são submetidos 
(A6, A10 A18, A19, A20 EA25), sendo que dois deles (A18 E A25) referem-
-se, também, ao conhecimento relativo às doenças que acometem os 
idosos e que um deles (A10) diz respeito às crenças sobre a terapia nu-
tricional e sua influência na adesão ao tratamento. As demais publica-
ções têm seus objetivos voltados a outros aspectos igualmente impor-
tantes para a Atenção Farmacêutica dirigida ao segmento populacional 
idoso, a exemplo de estudos que buscam traçar perfil sociodemográfico 
(A13, A22 E A24). 

Conhecer o perfil dos usuários de um serviço de saúde caracteriza-
-se em pesquisa que pode servir como orientação para o domínio e/
ou capacitação teórico-prática sobre as realidades locais (do serviço 
e dos usuários), contribuindo na redefinição de estratégias relativas à 
Atenção Farmacêutica, inclusive na busca de superação das fragilida-
des relativas à adesão, ou não aos tratamentos. A literatura indica que 
a caracterização de perfil epidemiológico se constitui em instrumento 
potente para a redefinição de políticas e de programas de saúde, de ma-

1 CANGUILHEM, G. O 
normal e o patológico. 
5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 
1982.
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neira a buscar o aprimoramento de técnicas e a elaboração de medidas 
de promoção à saúde. Ela, destaca também que as diferentes áreas que 
se dedicam à saúde podem usufruir dos resultados desses estudos para 
a reorientação de seus processos de trabalho, bem como na otimiza-
ção dos recursos financeiros e na reordenação das ações e dos serviços 
prestados (BENiTo; liChESKi, 2009; BEVilACqUA ET Al., 2011;  JArdim, 
iWAhAShi, PAUlA, 2010).

Um desses estudos buscou validar a confiabilidade e o desempenho 
de instrumento para avaliação da adesão ao tratamento (A7). Outro, além 
de traçar o perfil sociodemográfico dos sujeitos do estudo, caracterizou 
as classes de medicamentos mais utilizados pelos idosos (A13). O conhe-
cimento das classes de medicamentos utilizados pelos idosos, conside-
rando-se a tendência de envelhecimento populacional, é de fundamental 
importância para a gestão dos serviços públicos de saúde, em especial no 
que se refere à padronização dos fármacos voltados às realidades locais, 
de forma a reduzir, inclusive, as desigualdades relativas ao acesso a essas 
drogas (mATToS; CoSTA; PErEirA, 2013; BoiNG ET Al., 2013). 

Por fim, dois estudos objetivaram, respectivamente, verificar a asso-
ciação entre indicativos de transtornos mentais e percepção de suporte 
familiar entre pessoas portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana 
(hiV) positivo (A17) e o impacto na distribuição de kits de glicemia (A23).

Vale mencionar que todos os estudos têm, em sua amostra, sujeitos 
idosos, sendo que, em nove deles, há exclusivamente idosos (A3, A4, A8, 
A11, A13, A16, A20, A22 E A25) e os demais incluem pessoas de outras faixas 
etárias. O grupo mais estudado foi o de hipertensos (A5, A7-9, A12, A14, 
A16, A20, A21, A24 e A25), seguido dos que possuem Diabetes mellitus 
(A10 E A23) e de pessoas com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AidS) (A15 E A17). A concentração de estudos associados à hipertensão e 
à diabetes mellitus justifica-se, segundo Schmidt et al. (2009), Franscisco 
et al. (2010) e Freitas; Garcia (2012), porque ambas se constituem como 
problemas de saúde pública que são mais prevalentes em pessoas idosas. 
Dessa forma, os dados desses estudos sobreditos indicam a necessidade 
de mobilização dos gestores dos serviços públicos de atenção à saúde 
para capacitar, por meio de educação permanente, os profissionais, in-
cluindo os farmacêuticos, no sentido de atender essa demanda de modo 
eficaz e resolutivo.

Para além de estratégias curativas, considera-se importante à articu-
lação intersetorial com vistas à implementação de intervenções de pro-
moção à saúde, agregando ações interdisciplinares em que educadores 
físicos, nutricionistas, farmacêuticos, médicos, assistentes sociais, psicó-
logos, enfermeiros, juntos ao segmento de idosos e seus familiares, ar-
ticulem planos terapêuticos singulares, visando produzir saúde e redu-
zir os coeficientes de morbimortalidade por hipertensão e por diabetes 
mellitus. Nesse sentido, sinaliza-se para a importância do entendimento 
e da troca de saberes entre profissionais de distintas áreas, na perspectiva 
da superação da lógica, de intervenções fragmentadas. 
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Desse modo, buscam-se soluções compartilhadas com vistas à inte-
gralidade da assistência em saúde e à superação de fronteiras disciplina-
res (loUrENção; BENiTo, 2010). Com isso, a interdisciplinaridade no cui-
dado vai sendo desenvolvida e gestionada, o que colabora para o diálogo 
terapêutico, em especial se o idoso e sua família tiverem um espaço de 
escuta por parte da equipe. É determinante, ainda, considerar a experi-
ência de saúde e de doença do usuário na decisão do tratamento, supe-
rando-se protocolos técnicos, o que, em parte, vai ao encontro das ideias 
de Cabral e Van der Sand (2015). Outrossim, Araújo, Paz e Moreira (2010, 
p. 565) destacam que “assumindo o diálogo terapêutico no cotidiano das 
Unidades de Saúde da Família, o fundamental permanecerá como ação 
do cuidado coletivo: a saúde, e não a doença”.

Em número menos expressivo, há estudos (dentro do corpus analisa-
do) no tocante a indivíduos com doença de Parkinson (A6), hiperfosfa-
temia (A19), cardiopatia que usam estatinas (A22) e com cuidadores de 
pacientes hipertensos (A18). As demais publicações não têm um grupo 
específico, embora dentre os sujeitos estudados haja pessoas na faixa 
etária considerada como idosa (A1, A2, A3, A4, A11 EA13). 

Chama atenção a predominância, quase absoluta, da abordagem 
quantitativa nas investigações analisadas; apenas um estudo é de natu-
reza qualitativa (A10). Dentre os estudos quantitativos, prevalecem os do 
tipo transversal, os quais estão alocados em vinte e um artigos, sendo es-
ses classificados pelos seus autores, ou que, pelas informações contidas 
no desenho metodológico, deduz-se que se trata desse tipo de investiga-
ção (A1-3, A5-9, A11-15, A17, A19-23 E A25). 

A supremacia de estudos quantitativos pode indicar uma lacuna 
importante na produção de conhecimento relacionada à temática ele-
mentar dessa investigação. Isso porque as razões, ou as motivações pelas 
quais os sujeitos, incluindo os idosos, aderem, ou não às terapêuticas, 
bem como outros aspectos do envelhecimento, muitos dos quais se re-
lacionam, inclusive, com as famílias e/ou com os cuidadores de idosos e 
com os “modos de andar a vida”, associam-se aos significados atribuídos 
ao processo saúde - não saúde - cuidado e ao próprio tratamento tera-
pêutico, medicamentoso ou não. Assim, os fatores arrolados acima po-
dem sublinhar que esses aspectos mantêm relação com elementos que 
demandam estudos que busquem a compreensão de sentidos e de signi-
ficados, o que vai ao encontro dos propósitos de investigações com abor-
dagem qualitativa. Entre esses propósitos, pode-se mencionar aqueles 
cujo objeto centra-se na essência dos indivíduos, na cultura dos sujeitos 
e/ou seus grupos sociais, e também nas determinações sociais e histó-
ricas, o que remete a estudos com ancoragem teórica fenomenológica, 
antropológica, ou marxista histórica dialética, por exemplo. Cabe des-
tacar, também, a possibilidade de interfaces entre estudos de distintas 
abordagens (qualitativa e quantitativa), quando os primeiros, a exemplo 
de estudos de caso, ou estudos culturais, auxiliam na elaboração de ins-
trumentos de coleta de dados desses últimos (dESlANdES; ASSiS, 2008).
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Dentre os estudos da amostra investigada que realizaram levanta-
mento sociodemográfico, houve maior prevalência de idosos do sexo 
feminino (A2-3, A5, A8-11, A13, A16, A18, A20-21 E A23-25) com baixa es-
colaridade (A3, A5, A6, A8-9, A13, A16, A18-20, E A24) e com baixa renda 
(A3-5, A9, A16, A18, A21 E A24), o que, talvez, tenha ocorrido em face de 
que boa parte das produções foi desenvolvida junto a instituições públi-
cas de saúde que, comumente, atendem populações mais vulneráveis.

Entre os resultados que se referem à adesão, os mais encontrados fo-
ram referentes à baixa adesão (A3, A5, A6, A12, A16, A19, A20, A21, A22 e 
A24). Os principais motivos, repetindo-se em boa parte das investigações 
analisadas, foram: baixa frequência de realização de atividade física; po-
lifarmácia; necessidade de compra dos medicamentos; não ter plano de 
saúde; possuir comorbidade (as principais relatadas foram hipertensão 
e diabetes); esquecer-se de tomar os medicamentos; os efeitos adversos 
dos medicamentos; não apresentar sintomas da doença; não tomar o 
medicamento na hora certa; interromper o tratamento medicamentoso; 
desconsiderar que o estado de saúde demanda adesão à terapia; trata-
mento contínuo; pacientes alcoolistas e fumantes; desmotivação.

Alguns estudos apontaram resultados positivos em relação à adesão 
medicamentosa (A5, A14, A15 E A25). Percebe-se que esses dados são 
 encontrados no corpus que descreve idosos que são acompanhados 
“mais de perto”, ou seja, aqueles que fazem parte de algum grupo, como, 
por exemplo, o Hiperdia. E como consequência dessa adesão positiva fo-
ram elencadas nas publicações referenciadas acima: o recebimento de 
orientação quanto ao uso do medicamento e o conhecimento por par-
te do usuário acerca da indicação; a ingestão de dieta hipossódica, rica 
em frutas e verduras; o uso de poucas classes de medicamentos ao dia 
e em menos doses; a realização de mais consultas ao ano; a adesão ao 
tratamento medicamentoso apesar dos efeitos adversos; a facilidade ao 
acesso do medicamento,

O processo de adesão é fundamental para o sucesso do tratamento, 
seja ele medicamentoso ou não, pois influencia diretamente na qualida-
de de vida do usuário. Muitas vezes, esse processo não é bem compreen-
dido pelos usuários por falta de orientação dos profissionais de saúde, 
principalmente porque alguns desses não têm conhecimento suficiente 
para realizar essa atividade. Então, é nesse momento que a Atenção Far-
macêutica, em especial a Assistência Farmacêutica, poderá surtir efeito 
na adesão à terapêutica por parte de idosos, sendo mais eficaz se for im-
plementada por meio de ações de equipe interdisciplinar, com cada pro-
fissional agregando o saber de seu núcleo de conhecimento, com vistas a 
motivar o usuário ao tratamento.

A Política Nacional da Pessoa Idosa (BrASil, 2006) preconiza, entre 
as suas diretrizes elementares, a participação das pessoas idosas em 
equipes sociais, em grupos de terceira idade, em atividades físicas, em 
conselhos de saúde locais e em conselhos comunitários e, em suma, em 
espaços onde possam ser ouvidos e em que possam apresentar suas de-
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mandas e prioridades. A PNPi aconselha, ainda, a articulação de ações e a 
ampliação da integração entre as secretarias municipais e as estaduais de 
saúde e os programas locais desenvolvidos para: 1) a difusão da atividade 
física e para o combate ao sedentarismo; 2) o provimento de informações 
e o estímulo de prática de nutrição balanceada, sexo seguro, imunização 
e hábitos de vida saudáveis e 3) o reconhecimento e a incorporação das 
crenças e dos modelos culturais dos usuários em seus planos de cuidado, 
em franco diálogo intercultural, como forma de favorecer a adesão e a 
eficiência dos recursos e tratamentos disponíveis. 

Considerando-se as publicações científicas analisadas nesse trabalho, 
verificou-se que as preocupações dos pesquisadores do material avalia-
do orientam-se pelas diretrizes que tem como foco a população idosa e a 
Atenção Farmacêutica, uma vez que muitas delas, de certa forma, são ob-
jeto de investigação do corpo amostral analisado. Cabe aos profissionais 
e aos gestores defini-las e colocá-las em prática para promover a saúde e 
a qualidade de vida da pessoa idosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desse estudo mostram que os pesquisadores se preocupam 
com a adesão, ou não de idosos à terapia medicamentosa, porém boa 
parte das estratégias utilizadas nos serviços de saúde ainda se mostra 
ineficiente. 

Embora a PNm garanta o acesso ao medicamento e à assistência far-
macêutica ao idoso, os resultados dessa revisão bibliográfica indicam 
que, em muitos municípios brasileiros, essa garantia ainda está no plano 
do discurso e não da prática.

Em razão dessa inferência e buscando-se responder como a Política 
Nacional de Medicamentos e como a Atenção Farmacêutica podem con-
tribuir na promoção da saúde da população idosa no Brasil, os dados da 
revisão, os quais serviram de subsídios à presente reflexão, sinalizam para 
a necessária articulação entre as diferentes políticas públicas com vistas 
à implementação de ações e de práticas de atenção à saúde aos idosos. 
Nessa perspectiva, na tentativa de produzir saúde e promover qualidade 
de vida às pessoas idosas e suas famílias, cabe aos gestores definirem es-
tratégias que se coadunem com o ideário que sustenta tais políticas e que 
sejam alvo de constante avaliação por meio de pesquisas. 

Dentre as possíveis estratégias, vê-se potência naquelas que se pro-
põem compreender os “modos de andar a vida” de cada usuário e de seus 
grupos sociais. Nelas, há de se privilegiar a articulação de tecnologias de 
distintas densidades que se pautem, em especial, na interdisciplinarida-
de e no diálogo terapêutico e intercultural. Nessa lógica, os profissionais, 
de modo compartilhado e em corresponsabilidade com os usuários ido-
sos e suas famílias, poderão articular ações e práticas que sejam aprazí-
veis, que possibilitem a convivência social e que busquem a manutenção, 
ou o resgate da autoestima, com vistas à produção de encontros integrais 
(valorização de identidades singulares como formação humana) entre 
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sujeitos que façam sentido para cada um e para todos, e, por consequên-
cia, contribua para o incremento da adesão aos diferentes tratamentos, 
entendidos como propostas que, em última instância, objetivam um en-
velhecimento digno e o mais saudável possível.

REFERÊNCIAS 
ArAUJo, J. l. dE; PAz, E. P. A.; morEirA, T. m. m. Hermenêutica e o cuidado 
de saúde na hipertensão arterial realizado por enfermeiros na estratégia 
saúde da família. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 560-566, 
set. 2010. Disponível em: <http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.
php/Cien_Farm/article/view/1505/1173>. Acesso em: 07 out. 2015.

BAldoNi, A. o.; PErEirA, l. r. l. Estudos de utilização de medicamentos 
em idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde. 2010. 43p. Disserta-
ção (Mestrado em Ciências Farmacêuticas - Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, SP, 2010.

BAldoNi, A. o.; PErEirA, l. r. l. O impacto do envelhecimento populacio-
nal brasileiro para o sistema de saúde sob a óptica da farmacoepidemio-
logia: uma revisão narrativa. Rev. Ciênc. Farm. Básica Apl., (Araraquara/
SP), v. 32,  n.3, p. 313-321,  jul./set. 2011. Disponível em: <http://serv-bib.
fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/view/1505/1173>. 
Acesso em 13 abr. 2015.

BENiTo, G. A. V.; liChESKi, A. P. Sistemas de Informação apoiando a gestão 
do trabalho em saúde. Rev. Bras. Enferm., Brasília, n. 62, v. 3,  p. 447-
450, mai./jun. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/
v62n3/18.pdf>. Acesso em: 10 out. 2015.

BEVilACqUA, m. C.; et al. Contribuições para análise da política de saúde 
auditiva no Brasil. Rev. Soc. Bras. Fonoaudiol., São Paulo, v. 16, n. 3, p. 
252-259, jul./set. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsbf/
v16n3/04.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2015.

BoiNG, A. C. ET Al. Acesso a medicamentos no setor público: análise de 
usuários do Sistema Único de Saúde no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, v. 29, n. 4, p. 691-701, abr. 2013. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/csp/v29n4/07.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2015.

BrASil. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 338, de 6 de maio de 
2004. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/resol_cns338.pdf>. 
Acesso em: 20 nov. 2015.

________. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Far-
macêutica no SUS/Brasília : CONASS, 2007.



· 175

________. Constituição da República Federativa do Brasil: texto consti-
tucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações deter-
minadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas 
Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo 
no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técni-
cas, 2016. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/
handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf?sequence=1>.Acesso em: 
03 nov. 2015. 

________. Ministério da Saúde. Portaria  nº  2.528, de 19 de outubro de 
2006. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.  2006. Disponível em: 
<http://www.ciape.org.br/ PoliticaPIdosa2528.pdf>. Acesso em: 24 nov. 
2015.

________. Humaniza SUS: documento base para gestores e trabalhado-
res do SUS. 4. Brasília/DF: Ministério da Saúde, Série B, Textos Básicos de 
Saúde, 2008. 

________. Ministério da Saúde. Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004. 
Brasília/DF: Conselho Nacional da Saúde, 2004. Disponível em: < http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_2004.
html>. Acesso em 04 jun. 2015.

________. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as con-
dições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras provi-
dências. Brasília/DF: Editora, ou órgão legislador, 1990.

________. Portaria nº  3.916, de 30 de outubro de 1998. Brasília/DF: Mi-
nistério da Saúde,  1998. Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_2004.html>. Acesso em: 30 set. 
2015.

CABRAL, F. B.; VAN DER SAND, I. C. P. Longitudinalidade do cuidado: de-
safio para a superação da medicalização e fragmentação do cuidado no 
pré-natal. In: MORAIS, S. C. R. V.; SOUZA, K. V.; DUARTE, E. D. (Orgs). 
Programa de Atualização em Enfermagem: Saúde Materna e Neonatal: 
Ciclo 6. Porto Alegre: Artmed Panamericana, 2015. p. 9-28. 

CROSSETTI, M. G. O. Revisão integrativa de pesquisa na enfermagem 
o rigor científico que lhe é exigido. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre, 
v. 33, n. 2, p. 8-9. jun. 2012. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/
bitstream/handle/10183/94920/000857666.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 05 abr. 2015.



176 ·

DESLANDES, S. F.; ASSIS, S. G. Abordagens quantitativa e qualitativa em 
saúde: o diálogo das diferenças. In: MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F. 
(Orgs). Caminhos do pensamento: epistemologia e método. 2ª reimpres-
são. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. p.195-222.

FRANCISCO, P. M. S. B. et al. Diabetes auto-referido em idosos: preva-
lência, fatores associados e práticas de controle. Cad. Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 175-184, jan. 2010. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/csp/v26n1/18.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2015.

FREITAS, L. R. S.; GARCIA, L. P. Evolução da prevalência do diabetes e 
deste associado à hipertensão arterial no Brasil: análise da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios, 1998, 2003 e 2008. Epidemiologia dos 
Serviços de Saúde, Brasília, v. 21, n.1, p.7-19, jan/mar. 2012. Disponível 
em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v21n1/v21n1a02.pdf>. Acesso 
em: 02 out. 2015.

GOUVEIA, L. A. G. Envelhecimento populacional no contexto da Saúde 
Pública. Rev. Tempus Acta Saúde Coletiva, Brasília, v. 6, n. 4, p. 101-111, 
out./dez. 2012. Disponível em: <http://www.tempus.unb.br/index.php/
tempus/article/view/1208>. Acesso em: 06 out. 2015. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Atlas 
do Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. 

JARDIM, I. S.; IWAHASHI, J. H.; PAULA, V. C. Estudo do perfil audiológico 
de indivíduos atendidos em um serviço de diagnóstico brasileiro. Arq. 
Int. Otorrinolaringol, São Paulo, v. 1, n. 14, p. 32-37, jan./mar. 2010.

KÜCHEMANN, B. A.; Envelhecimento populacional, cuidado e cidada-
nia: velhos dilemas e novos desafios. Revista Sociedade e Estado, Bra-
sília, v. 27, n. 1, p. 165-180, jan./abr. 2012. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/se/v27n1/09.pdf>. Acesso em: 13 out. 2015.

LOURENÇÃO, D. C. A.; BENITO, G. A. V. Competências gerenciais na 
formação do enfermeiro. Rev Bras Enferm, Brasília, v.63, n.1, p. 91-97, 
jan./fev. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n1/
v63n1a15.pdf>. Acesso em: 10 set. 2015.

MATTOS, G. O. G.; COSTA, A. M; PEREIRA, J. Gestão e Classificação ABC 
dos Medicamentos Padronizados pela Prefeitura Municipal de Florianó-
polis. Coleção Gestão da Saúde Pública, Florianópolis, v. 5, n., p. 55-78, 
s/d. 2013. Disponível em:<http://gsp.cursoscad.ufsc.br/wp/wp-con-
tent/uploads/2013/03/Anais-GSP-Volume-5-Artigo-3.pdf>. Acesso em: 
04 abr. 2015.



· 177

OLIVEIRA, L. C. F.; ASSIS, M. M. A.; BARDONI, A. R. Assistência Farma-
cêutica no Sistema Único de Saúde: da Política Nacional de Medicamen-
tos à Atenção Básica à Saúde. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.15; 
n.3, p. 3561-3567, mai. 2010. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/
csc/v15s3/v15s3a31.pdf>. Acesso em 20 abr. 2015.

SCHMIDT, M. I. et al. Prevalência de diabetes e hipertensão no Brasil ba-
seada em inquérito de morbidade auto-referida Brasil-2006. Rev Saúde 
Pública, São Paulo, v. 43, n 2, p. 74-82, abr. 2009. Disponível em:<http://
www.scielo.br/pdf/rsp/v43s2/ao801.pdf>. Acesso em: 17 out. 2015.

VERAS, R. Envelhecimento populacional e as informações de saúde do 
PNAD: demandas e desafios contemporâneos. Cad Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, v. 23, n. 10, p. 2463-2466, out.  2007. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/rsp/v43n3/224.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2015.

VIEIRA, L. B.; CASSIANI, S. H. B. Avaliação da adesão medicamentosa 
de pacientes idosos hipertensos em uso de polifarmácia. Rev Bras Car-
diol., Rio de Janeiro, v. 27, n. 3, p. 195-202, mai./jun. 2014. Disponível 
em: <http://www.rbconline.org.br/wp-content/uploads/Art_181_Lilia-
na_Vieira_Artigo_Original.pdf>. Acesso em 09 abr. 2015.



178 ·



· 179

A DRENAGEM URBANA COMO FATOR DE 
PREVENÇÃO AOS AGRAVOS DE SAÚDE PÚBLICA: 

UMA REFLEXÃO COM BASE NA LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

Walter Dalla Rosa da Silva:  Especialista em Gestão de Organização Pública em Saúde pela Uni-
versidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS), Brasil. E-mail: marinafrosi@hotmail.com

Eveline Dischkaln Stolz: Doutora em Ciências Farmacêuticas, Professora substituta na 
 Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões (RS), Brasil. E-mail: 
 evestolz@yahoo.com.br

Monique Prestes:  Mestre em Ciências. Professor substituta na Universidade Federal de 
Santa Maria, campus Palmeira das Missões (RS), Brasil. E-mail: moniprestes@hotmail.com 

RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar a importância da drenagem urbana 
de um município como fator de prevenção à saúde da população, abor-
dando questões a respeito da atual estrutura institucional, da gestão, das 
medidas executadas, dos projetos a serem realizados, além dos elemen-
tos geográficos e dos orçamentos. A metodologia utilizada foi o relato de 
experiência baseado em artigos, livros e consulta a sites de órgãos públi-
cos municipais. A análise foi realizada através de levantamento de dados 
recolhidos em materiais do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefei-
tura Municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Os resultados 
obtidos apontam a relação da drenagem urbana e saúde, mostra a neces-
sidade de maior atenção e investimento nos trabalhos de vigilância em 
saúde no sentido de adoção de medidas que promovam a melhoria, ou a 
implantação de sistemas de drenagem urbana. Dessa forma, concluímos 
que é indispensável maior investimento, maior atenção e dedicação do 
poder público, de entidades privadas e da população como um todo nas 
questões ligadas à drenagem urbana como fator de prevenção aos agra-
vos de saúde pública. As obras de drenagem precisam ser mais eficazes 
para diminuir impactos negativos na saúde da população. É preciso re-
alizar uma revisão dos processos de drenagem urbana, criando projetos 
sustentáveis, assim como é capital elaborar um melhor planejamento no 
atendimento às populações em estado emergencial, garantindo a melhor 
atenção à saúde pública. 
Palavras-chave: Gestão em saúde; Saneamento urbano; Planejamento 
sanitário; Prevenção de doenças.

INTRODUÇÃO
O saneamento básico é essencial para o desenvolvimento das cida-
des. Conforme a Lei nº 11.445 (BrASil, 2007), ele é caracterizado pelo 
 conjunto de serviços, de infraestruturas e de instalações operacionais 
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de  abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpe-
za urbana e de manejo de resíduos sólidos, de drenagem e de manejo 
das águas pluviais urbanas. Outrossim, ele é um direito assegurado pela 
Constituição Federal (BrASil, 1988). Segundo Tucci (2008), as águas ur-
banas englobam o sistema de abastecimento de água e os esgotos sani-
tários, assim como a drenagem urbana e as inundações ribeirinhas. En-
volve, também, a gestão dos sólidos totais, tendo como metas a saúde da 
população e a conservação ambiental.

Como afirma Montes (2008), existe, atualmente, no século xxi, um 
aumento expressivo do escoamento das águas das chuvas nas grandes 
cidades, por conta, sobretudo, da impermeabilidade do solo ocasionada 
pela urbanização:

[...] com a redução da área permeável, uma deter-
minada bacia hidrográfica passa a ter um aumento 
expressivo do escoamento superficial das águas plu-
viais que se dão através das sarjetas das ruas, bocas 
de lobo, canalizações e galerias até serem lançadas 
em corpos hídricos. Todo este processo, quando 
não implantado e gerenciado de forma planejada e 
sustentável, acaba gerando vários problemas, tais 
como: enchentes, inundações, enxurradas e conse-
quente contaminação dos rios, resultando em diver-
sos impactos socioambientais (moNTES, 2008, p. 2).

De acordo com Marengo (2007), o Brasil é vulnerável às mudanças 
climáticas, como, por exemplo, a elevação da temperatura, e, na região 
sul do país, há um aumento sistemático das chuvas.

A posição geográfica de Porto Alegre1 é uma aliada às enchentes e 
aos alagamentos. Conforme Tucci (2003), o ciclo hidrológico sofre for-
tes alterações nas áreas urbanas devido às alterações da superfície, à 
canalização do escoamento, ao aumento da poluição com a contami-
nação do ar, às novas superfícies urbanas e ao material sólido disposto 
pela população.

Diante dessa problemática, o referido trabalho tem por objetivo ana-
lisar a importância da drenagem urbana na cidade de Porto Alegre em 
termos de investigação daquela como fator de prevenção aos agravos de 
saúde da população.

MÉTODO
Esse estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pelo autor 
desse trabalho no período de 2008 a 2011, no Departamento de Esgotos 
Pluviais (dEP) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Ele foi desenvolvi-
do com pesquisa em livros e artigos, e com pesquisa eletrônica de consul-
tas a documentos oficiais disponibilizados pelos órgãos públicos muni-
cipais de Porto Alegre em seus sites. Realizou-se um resgate,  destacando 
dados do dEP, investigando elementos históricos e  geográficos da cidade 

1 A cidade de Porto 
Alegre tem uma 
população estimada de 
1.476.867 habitantes 
e está localizada 
no Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil, 
ocupando uma área 
de 496,68 km² (IBGE, 
2015). É cercada pelo 
Rio Gravataí, pelo 
Lago Guaíba e pela 
Lagoa dos Patos, sendo 
formada por morros 
e por áreas planas 
baixas, contando com 
27 arroios e seus braços. 
Nas suas regiões mais 
baixas, no mesmo 
nível das águas dos 
rios, encontra-se a 
área urbanizada. O 
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de Porto Alegre, a sua estrutura e a sua gestão de redes de drenagem ur-
bana com base no Plano Diretor de Drenagem Urbana e no Plano Plu-
rianual de Governo (2014-2017), a fim de identificar a correlação desses 
corpora com os agravos de saúde pública, como, por exemplo, doenças 
que poderiam ter sua ocorrência relacionada com a precariedade dos 
serviços de drenagem urbana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Obter um melhor sistema de drenagem urbana é o caminho para di-
minuir impactos e agravos na saúde da população. Os setores públi-
cos devem ter eficiência nas suas administrações e a população precisa 
ter noção do seu papel proativo na fiscalização do processo de gestão 
comunitária desse tipo de serviço. Assim, em corresponsabilidade, a 
dimensão institucional da relação drenagem urbana e saúde pública 
é realizada pelo estado e pela sociedade civil, na medida em que am-
bos possam encontrar soluções para melhorar as condições de vida no 
 ambiente urbano.

 O atual sistema de drenagem urbana de Porto Alegre não permite um 
controle total de enchentes. Dessa forma, uma possível solução para tal 
problemática seria discutir a reformulação da legislação municipal (Pla-
no Diretor Urbano) da cidade supracitada, para que haja ampliação do 
tema “serviço de drenagem urbana”. Isso poderia trazer valorosos sub-
sídios positivos para a saúde, já que grandes alagamentos, e volumosas 
enchentes, engendram  muitas doenças, as quais estão intimamente liga-
das às falhas de gestão de serviços de drenagem urbana. 

Outra solução executável seria estabelecer novas maneiras de fiscali-
zação, de incentivo e de ampliação de linhas de créditos para entidades 
prestadoras de serviços de saneamento básico urbano, junto da partici-
pação da sociedade civil no processo de reestruturação. 

Tais ações teriam força capaz de auxiliar em tomadas de decisão na 
gestão, colaborando para a elaboração de projetos. 

O Departamento de Esgotos Pluviais
O dEP (Departamento de Esgotos Pluviais) é uma circunscrição se-

torial ligada à prefeitura municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
Na sua divisão administrativa, existe um comando principal alocado no 
Gabinete do Diretor, em que há uma Assessoria de Planejamento e Pro-
gramação e uma Assessoria Comunitária, as quais funcionam em code-
pendência. O órgão mencionado conta, também, com uma Unidade de 
Apoio Administrativo que tem como principais ramificações a Divisão de 
Obras e Projetos e a Divisão de Conservação, as quais absorvem o maior 
fluxo de demandas. Dentro da Divisão de Conservação estão as Zonas 
Sul, Leste, Norte e Centro, além da Seção de Fabricação de Pré-Moldados 
(PorTo AlEGrE, 2015).

desenvolvimento 
desordenado nessas 
áreas desencadeia 
problemas referentes 
à impermeabilização 
do solo, causando 
o desmatamento 
intensivo e, 
consequentemente, 
problemas na 
drenagem natural. 
Desde 1970, com o 
aumento da ocupação 
urbana, ampliaram-se 
as áreas impermeáveis 
e as áreas de obstrução 
das redes coletoras. 
Atualmente, o solo está 
mais exposto ao efeito 
das chuvas (PORTO 
ALEGRE, 2015).
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Levantamento histórico pluvial em Porto Alegre
Porto Alegre é a única capital brasileira a contar com um órgão es-

pecífico (dEP) para a conservação e o desenvolvimento de tecnologias 
de drenagem urbana. Esse é responsável, entre outras coisas, por fazer 
escoar as águas da chuva, a fim de evitar alagamentos na cidade. O dEP 
foi concebido em 1970 a partir do Grupo de Trabalhos Pluviais do De-
partamento Municipal de Água e Esgotos e da Secretaria Municipal de 
Obras e Viação (SmoV), sendo criado, oficialmente, em 17 de julho de 
1973 (PorTo AlEGrE, 1973), com o intuito de planejar, construir e conser-
var as redes de drenagem urbana. O dEP somente começou a controlar 
totalmente o sistema de proteção contra as cheias em 1990. Nesse ano, 
o governo federal extinguiu o dNoS (Departamento Nacional de Obras 
e Saneamento), agente responsável pelo combate às inundações causa-
das pelo avanço das águas do Lago Guaíba até aquele momento. Desde 
então, o dEP passou a superintender, além da rede de esgoto pluvial, a 
situação dos arroios, dos diques de proteção contra as cheias (como, por 
exemplo, o Muro da Mauá) e das casas de bombas. Em 1973, o dEP su-
pervisionava 510 quilômetros de rede de esgoto misto (esgoto pluvial e 
cloacal em uma só rede). Conforme Porto Alegre (2015), o dEP administra 
mais de 3.000 quilômetros de rede de esgoto misto, aproximadamente 75 
mil pontos de captação, 70 quilômetros de canais e condutos forçados, 
dezenas de arroios e córregos, 68 quilômetros de diques de proteção, 19 
casas de bombas e 2.647 metros de cortina de proteção (com 14 compor-
tas totalmente novas e com acionamento hidráulico) contra inundações. 

As cheias que ocorrem (quando há um excesso pluvial) no Lago Gua-
íba são decorrentes de vários fatores ambientais interrelacionados, prin-
cipalmente por conta das chuvas intensas que ocorrem nas cabeceiras 
dos seus rios afluentes, combinado ao efeito de represamento resultante 
do vento sul. A enchente de 1941, a maior registrada em Porto Alegre, dei-
xou 70 mil pessoas sem energia elétrica e sem água potável, alcançando 
a marca de 4,75 metros acima do nível do mar, com um tempo de recor-
rência de 370 anos. No entanto, outras grandes enchentes assolaram a 
capital gaúcha; as principais estão arroladas abaixo no Quadro 1:

Quadro 1 – Cronologia das maiores enchentes registradas nos últimos 200 anos em 
Porto Alegre
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Fonte: Porto Alegre, http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dep/default.php?p_se-
cao=65, DEP (2015).

Microdrenagem e macrodrenagem
Conforme o Plano Diretor de Drenagem Urbana – Manual de Drenagem 
Urbana de Porto Alegre (2005), a microdrenagem é definida pelo siste-
ma de condutos pluviais no loteamento, ou na rede primária urbana. O 
dimensionamento das redes pluviais é baseado nos seguintes elemen-
tos: 1) subdivisão da área e do traçado; 2) determinação das vazões que 
afluem à rede de condutos; 3) dimensionamento da rede de condutos; e 
4) aumento das medidas de controle. Já a macrodrenagem envolve bacias 
geralmente com área superior a 2 km², em que o escoamento é composto 
pela drenagem de áreas urbanizadas e não urbanizadas. O planejamento 
da drenagem urbana na macrodrenagem abrange a definição de cená-
rios, de medidas de planejamento do controle de macrodrenagem e de 
estudos de alternativas de projeto.

Serviços: conservação, limpeza, dragagem e fiscalização
Os serviços do dEP, como, por exemplo, os de limpeza e de reconstru-
ções, os de desobstrução de redes pluviais, os de higienização de valas, 
de arroios e de galerias, e os de dragagem de arroios são solicitados por 
meio de ligação para o número de telefone 156, o qual é o centraliza-
dor dos pedidos e/ou dos requerimentos realizados pelos contribuintes. 
A manutenção corretiva atende os serviços de reconstrução de redes, a 
qual corresponde aos préstimos de repavimentação. O hidro jateamento 
desobstrui as redes pluviais (PorTo AlEGrE, 2015). 
Porto Alegre tem cerca de 75.000 pontos entre bocas de lobo e poços de 
visita. A recuperação intensiva de bocas de lobo atende, ao longo do ano, 
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em torno de 30 mil por empresa contratada e 40 mil por equipes do dEP. 
A dragagem perfaz uma extensão de 60 km nos arroios da cidade. A pro-
teção das regiões inundáveis é feita pela formação de pôlderes (terreno 
baixo alagável protegido por diques), que são protegidos por diques, por 
comportas e por casas de bombas. O sistema abrange uma extensão de 
68 km de diques, de 19 casas de bombas (83 bombas), de um muro de 
concreto armado e de comportas em uma proporção de 2.647 metros. 
O dEP mantém um contrato de Serviços de Operação e outro de Manu-
tenção das Casas de Bombas. A operação é feita por empresa contratada, 
enquanto que a seção de fabricação de artefatos de concreto confecciona 
diversos tipos de materiais e de implementos para a manutenção do sis-
tema de drenagem (PorTo AlEGrE, 2005).

Proteção contra cheias
Porto Alegre está protegida contra inundações por um sistema de diques 
e de comportas. Ao mesmo tempo, possui mais de 3.000 km de redes, 
de canais, de valos e de arroios. No entanto, para que as águas pluviais 
consigam entrar nos rios, é necessário um sistema de bombeamento. As 
Casas de Bombas são capazes de movimentar 159.000 litros por segundo. 
Todo esse complexo evita o retorno das águas para as redes e impede o 
transbordamento de canais, especialmente em dias de chuvas intensas. 
Por exemplo, a Casa de Bombas 10, localizada na margem direita do Ar-
roio Sarandi – Zona Norte, teve sua capacidade de vazão, que era de 7.500 
litros por segundo, aumentada para 9.000 litros por segundo. Essa Casa, 
ainda, recebeu uma nova subestação de energia, novas chaves de parti-
da para os motores e uma reforma em suas instalações (PorTo AlEGrE, 
2015).

As bacias de amortecimento:
O princípio central do plano de drenagem é intitulado “controle na fon-
te”, o qual representa um conjunto de medidas aplicadas dentro de uma 
bacia hidrográfica urbana que promova a eliminação dos alagamentos. 
Pelo descrito no site oficial do dEP, dentre essas medidas destaca-se o uso 
de bacias de amortecimento, ou contenção para o controle das águas na 
macrodrenagem. As bacias de amortecimento, ou contenção são utiliza-
das desde a década de 1970 em países desenvolvidos, como, por exem-
plo, os Estados Unidos, o Japão e a França, e têm se  mostrado como uma 
eficiente forma de suprimir os alagamentos frequentes em grandes cen-
tros urbanos, sendo inseridas em espaços em que  não existem áreas para 
detenção em locais altamente urbanizados. Sua concepção geral baseia-
-se na construção de um reservatório para o armazenamento temporário 
das águas das chuvas (que escoam via telhados, pátios, ruas, calçadas e 
redes pluviais), liberando o acúmulo pluvial de forma gradativa, garan-
tindo, assim,  que o sistema de macrodrenagem local conduza eficiente-
mente os picos das enxurradas (PorTo AlEGrE, 2015).
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O Muro da Mauá:
O Muro da Mauá trata-se de um sistema de proteção contra cheias, situa-
do às margens do Lago Guaíba e responsável por proteger bens públicos 
da área central de Porto Alegre, como, por exemplo, o prédio da Prefeitu-
ra Municipal, o prédio dos Correios e Telégrafos, a Secretaria da Fazenda 
do Estado e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul.  Sem o Muro da Mauá, 
que representa 4% da extensão dos diques de proteção, em caso de en-
chente, as águas que chegam pelos afluentes retornariam ao Lago Gua-
íba pelo vão deixado pelo Muro, inundando a região central da cidade 
(PorTo AlEGrE, 2015).

O arroio que corta a cidade: Arroio Dilúvio
O Arroio Dilúvio tem sua nascente no bairro Lomba do Pinheiro, Zona 
Leste da cidade de Porto Alegre, na Represa chamada Lomba do Sabão, 
recebendo vários afluentes. Sua microbacia tem cerca de 80 km², dos 
quais 19% estão localizados no município de Viamão, e apresenta ex-
tensão canalizada de 12 km. Esse importante córrego da cidade recebe, 
anualmente, 50.000 metros cúbicos de terra e de lixo, incorporando, ain-
da, o esgoto cloacal de três bairros, e, por isso, necessita de limpeza e 
de dragagem periódicas. O trabalho de limpeza e de dragagem do Arroio 
Dilúvio está a cargo do dEP desde 1980. A obra que mudou o traçado do 
manancial iniciou em 1940, e demorou mais de 20 anos para ser conclu-
ída (PorTo AlEGrE, 2015).

Plano Diretor de Drenagem Urbana
Em 1999, o dEP elaborou o Plano Diretor de Drenagem Urbana, visando 
prescrever diretrizes técnicas e ambientais para a abordagem dos pro-
blemas de drenagem da cidade de Porto Alegre. A premissa básica desse 
plano é a não transferência dos efeitos da urbanização para a bacia hi-
drográfica. Conforme o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PorTo AlE-
GrE, 2005), os princípios de controle de enchentes que precisam ser ado-
tados consideram que não se deve transferir para jusante (fluxo normal 
da água, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo) o aumento de 
vazão das águas em função da urbanização. Deve-se, ao contrário, recu-
perar a infiltração natural da bacia hidrográfica, que, por sua vez, tem de 
ser o domínio físico de avaliação dos impactos causados por empreendi-
mentos, já que a água não respeita limites políticos. 

Uma visão maior de avaliação (em termos de domínio físico) deve 
contemplar futuras ocupações urbanas e deve considerar áreas ribeiri-
nhas no sentido de que elas somente poderão ser habitadas a partir de 
um zoneamento que equacione potencialidades de prováveis enchen-
tes. As medidas de controle devem ser, preferencialmente, não estru-
turais. Ainda, para a construção de padrões de controle e de desenvol-
vimento sustentável no e do ambiente urbano, é necessário que, nesse 
plano diretor, se tratem de assuntos, como, por exemplo, a otimização 
de um local, o planejamento da drenagem urbana em etapas, vazões e 
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volumes  máximos, a utilização de reservatórios para amortecimento de 
cheias, medidas para melhorar a qualidade da água e regulamentações 
pertinentes. Todos esses itens elencados acima devem ser elaborados e 
aperfeiçoados em consonância com os seguintes objetivos secundários: 
recreação pública, limpeza, proteção pública e recarga subterrânea.

Na construção do Plano Diretor de Drenagem Urbana do qual trata-
mos, foram analisadas três das 27 bacias hidrográficas da cidade de Porto 
Alegre. Os sistemas de macrodrenagem dessas bacias foram simulados, 
permitindo a detecção dos pontos críticos de alagamentos. Ainda foi 
analisado todo o sistema de proteção contra enchentes da cidade, ten-
do sido simulado o funcionamento das suas Casas de Bombas. As solu-
ções propostas tiveram como base o amortecimento das vazões de pico, 
através da implantação de reservatórios de detenção. Como produto fi-
nal, foi produzido um manual de drenagem contendo diretrizes a serem 
empregadas em projetos de drenagem urbana no município em questão 
 (PorTo AlEGrE, 2005).

Plano Plurianual 2014 – 2017
Esse plano foi elaborado de acordo com as prioridades promulgadas pelo 
Orçamento Participativo, pelas  disposições do § 1º do Art. 165 da Consti-
tuição Federal (BrASil, 1988), pelo  Art. 116 da Lei Orgânica do Município 
de Porto Alegre (PorTo AlEGrE, 1990), e pela  Lei Complementar Federal 
nº 101 (BrASil, 2000), as quais estabelecem normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O Plano Plurianual esta-
belece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública mu-
nicipal para as despesas de capital e para outras despesas correntes. 

O Plano Plurianual é uma ferramenta orçamentária em que se viabiliza 
o planejamento estratégico da administração pública municipal a médio 
e longo prazo. Ele estrutura-se sob Programas Estratégicos estabelecidos 
no Modelo de Gestão criado pela Prefeitura municipal de Porto Alegre 
em 2005, que tem como objetivo a melhoria contínua da eficiência, da 
qualidade e da continuidade dos serviços prestados aos porto-alegren-
ses. O Plano Plurianual foi apreciado pelo Legislativo Municipal e cum-
pre, além das previsões legais da elaboração da peça, o papel de ser um 
registro histórico sobre um momento de grandes transformações pelo 
qual passa Porto Alegre. Com avanços na gestão, progressos significati-
vos têm acontecido na forma de aplicar recursos financeiros, a partir de 
treze Programas Estratégicos e por meio de ampliação da transparência e 
da participação popular. Como resultado desses progressos, a cidade de 
Porto Alegre tem modernizando-se, construindo importantes obras para 
a qualidade de vida da população e para o seu desenvolvimento econô-
mico. No Modelo de Gestão (2005) exposto, estava previsto para o dEP:

Ampliar para 200.000 metros cúbicos o serviço de dragagem.
Concluir a elaboração dos Anteprojetos de Regime Diferenciado de 

Contratação do Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Fede-
ral/Prevenção.
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Cumprir 83% dos Projetos Executivos da Bacia Hidrográfica do Arroio 
Manecão e do Arroio Guabiroba. 

Concluir o dique e o canal do trecho Icaraí/Diário de Notícias.
Ampliar em mais 2.500 metros a rede de drenagem.

Investimentos nas áreas mais sensíveis
A cidade de Porto Alegre é uma referência quanto a democracia partici-
pativa. Ao resgatar demandas do Plano de Investimentos do Orçamento 
Participativo, a administração municipal da cidade mencionada faz valer 
a vontade (os interesses práticos) das comunidades que a compõe em 
termos de obras e de serviços a serem realizadas/prestados, ao mesmo 
tempo em que reafirma seu compromisso com o processo que mobiliza 
os cidadãos na aplicação dos recursos públicos. 

Por sua vez, o Plano Plurianual 2014 – 2017 expõe o trabalho da gestão 
pública para garantir a aplicação de recursos financeiros nas áreas mais 
sensíveis, como, por exemplo, a saúde, o saneamento básico, a educação 
e a assistência social. Obras e serviços tais como drenagem urbana estão 
sendo realizados com recursos próprios e, também, somam-se às parce-
rias que a Prefeitura municipal de Porto Alegre vem fortalecendo com a 
iniciativa privada e com demais instâncias do governo. As metas relacio-
nadas ao projeto e à implantação de redes de drenagem pluvial são, para 
2015, um total de 82 obras e, para 2016, um total de 100 obras nessa área. 
As despesas correntes e as despesas de capital no plano exposto, che-
gam, em 2015, a R$ 67.301.560,00. Em 2016, estão estimados investimen-
tos de R$ 70.666.638,00 e, em 2017, estão conjecturadas aplicações de R$ 
74.199.970,00. Esses investimentos, somados ao Plano de 2014, somam 
um montante de  de R$ 276.264.892,00 (PorTo AlEGrE, 2013). 

O Programa Integrado Socioambiental (PiSA) da Prefeitura municipal de 
Porto Alegre, resultado de discussões ocorridas no 3° Congresso da Cidade, 
em 2000, tem como principal objetivo ampliar a capacidade de tratamento 
de esgotos da capital gaúcha de 27% para 77%. Ao todo, serão investidos 
R$ 586.700.000,00, com financiamento de R$ 203.400.000,00 do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (Bid) e de R$ 316.200.000,00 da Caixa 
Econômica Federal, com contrapartida de R$ 67.100.000,00 da referida 
prefeitura. A implantação do PiSA contribuirá com a retomada da balne-
abilidade das águas do Lago Guaíba. Na reforma das Casas de Bombas, a 
prefeitura investiu, no início de 2006, cerca de R$ 1.000.000,00. Depois, em 
2007, foram reformadas algumas delas, no caso, as de número 5 e de núme-
ro10, com investimento de cerca de R$ 2.100.000,00. Os recursos destinados 
à drenagem urbana, segundo o Plano Diretor de Drenagem Urbana, são de 
95% do PAC – Plano de Aceleração do Crescimento e são de 5% de fundos 
municipais. A execução do maior conjunto de obras de drenagem em vo-
lume de recursos (na cidade de Porto Alegre) tem previsão para 2015/2016. 
Serão R$ 190.000.000,00 investidos  (PorTo AlEGrE, 2013). 

O Mapa Estratégico enfatiza três eixos: Ambiência, Social e Gestão. 
Deles derivam os objetivos que são os norteadores para a composição 
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dos programas, bem como para a definição das suas ações. São esses pro-
gramas que formatam o Plano Plurianual 2014 – 2017.

Impactos na saúde pública
A falta de drenagem, em cidades tanto de pequeno quanto de grande 
porte, tem grande relação com os agravos de saúde da população. Até 
então, são poucos os estudos sobre impactos da área “drenagem urbana” 
na saúde pública. A maioria das investigações científicas acerca desse 
assunto focalizam o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. 
Após enchentes, a população fica exposta à contaminação por inúmeras 
doenças, ao aumento da incidência de acidentes por afogamentos, a le-
sões corporais, a choques elétricos, a proliferação de vetores, como, por 
exemplo, ratos e mosquitos, e à picadas de animais peçonhentos, como, 
por exemplo, aranhas, escorpiões e cobras. As áreas mais vulneráveis 
são as várzeas dos rios e as conglomeradas por populações ribeirinhas 
(BrASil, 2014). A retenção da água na superfície do solo pode propiciar a 
proliferação dos mosquitos responsáveis pela disseminação da malária 
e da dengue. A maioria dessas doenças ocorre devido à ingestão de água 
contaminada, ou pelo simples contato com essa água. Esse consumo e 
esse toque com água contaminada podem causar doenças como a cóle-
ra, a diarreia, a febre tifoide, a hepatite tipo A, a giardíase, a amebíase, a 
leptospirose e algumas verminoses (BrASil, 2014). 

A água escoa sobre as superfícies contaminando-se por conteúdos de 
latrinas, de tanques sépticos e de redes coletoras de águas com resídu-
os, elementos com os quais se mistura. Uma vez contaminada, segundo 
Souza (2001), leva à ocorrência de doenças por meio de:  1) infiltração na 
rede de abastecimento de água; 2) contaminação do ambiente domésti-
co seguida da ingestão de patogênicos de origem fecal; 3) contaminação 
do corpo e de vestimentas de indivíduos que atravessam áreas alagadas, 
com subsequente condução de patogênicos para o ambiente doméstico; 
4) dispersão de ovos de helmintos; e 5) criadouros de mosquitos vetores 
e de caramujos hospedeiros de agentes causadores de doenças.

Conforme a Organização Mundial de Saúde (2009), muitas doenças 
estão relacionadas com o saneamento básico insuficiente e inadequado. 
O Quadro 2, que segue abaixo, evidencia essa constatação da omS:

Quadro 2 – Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado
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Fonte: OMS (1997) http://www.paho.org/bra/index.php

Quando desastres de origem natural acontecem, como, por exemplo, 
enchentes, é necessário tomar cuidados especiais para evitar a transmis-
são de doenças e para preservar a saúde, particularmente: 1) filtrar e fer-
ver (por cinco minutos) a água antes de beber; 2) limpar todo e qualquer 
recipiente utilizado para guardar água; e 3) não usar água sanitária que 
contenha alvejante e perfume para desinfetar água, alimentos (frutas, 
verduras e legumes) e recipientes que armazenam água para consumo 
humano. Durante e depois de uma enchente, é possível que certos ali-
mentos não estejam em condições adequadas para serem consumidos, 
assim, por poderem estar contaminados, são capazes de causar diarreias, 
vômitos, febre e, em casos mais graves, podem levar à morte. Alimen-
tos perecíveis, como, por exemplo: carnes (boi, frango, peixes e frutos do 
mar), leite e ovos, que não sejam mantidos adequadamente refrigerados, 
também, podem causar doenças se forem consumidos, mesmo que bem 
cozidos (BrASil, 2014). 

A leptospirose é uma doença intimamente relacionada à ocorrên-
cia de inundações. Ela é provocada  por uma bactéria presente na urina 
do rato, a qual, normalmente, se espalha pela água suja de enchentes e 
pela lama e esgoto decorrentes dessa dispersão.  A bactéria causadora da 
doença em questão entra na pele, com, ou sem ferimentos, dos sujeitos 
quando em contato com águas contaminadas. Para  prevenir-se dessa 
doença deve-se impedir que crianças nadem, ou que brinquem em lo-
cais potenciais de infecção por urina de ratos. Pessoas que trabalham 
na limpeza de ambientes que contenham lama, entulho e esgoto devem 
usar botas e luvas de borracha para evitar o contato direto com elemen-
tos de risco de contágio da leptospirose (BrASil, 2014). 

Conforme o Boletim Epidemiológico da Equipe de Vigilância das Do-
enças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre 
(2008), a maioria dos casos de leptospirose investigados é resultado da 
busca realizada (coleta de dados) pela equipe na rede hospitalar da ci-
dade. No ano de 2007, 87,7% dos casos necessitaram de internação, e 
64,9% apresentaram a forma ictérica, sugerindo que os casos leves não 
são identificados pelo sistema de saúde. As variações na incidência da 
doença, nos últimos doze anos, podem ser explicadas por um conjunto 
de fatores, como, por exemplo,  variações climáticas, elementos sociais e 
a diversidade geográfica. O coeficiente de cetalidade  mantém-se  em ní-
veis inferiores à média nacional (22%), sendo que, na maioria dos casos, 
o paciente responde bem ao tratamento iniciado precocemente, mas a 
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doença pode  apresentar-se de forma grave, evoluindo para o óbito em 
menos de 48 horas. A leptospirose é bastante resistente em ambiente 
aquoso, permanecendo muito tempo operante (em estado de pró ativi-
dade) em água e em lama, após períodos de chuvas, ou de enchentes.

Também, em período de enchentes, é primordial que a população es-
teja atenta aos riscos e à prevenção de acidentes acarretados por animais 
peçonhentos (serpentes, aranhas, escorpiões, etc.), principalmente em 
áreas verdes, ou próximas a matagais. Esses animais tendem a ser trazi-
dos pelas águas das enchentes e a alocarem-se em residências, permane-
cendo, sobremaneira, em lugares escuros (BrASil, 2014).

De acordo com estudo de Neri (2004), doenças como diarreia, hepa-
tite viral e febre tifoide são identificadas como a causa de algumas epi-
demias relativas à contaminação do abastecimento de água por águas 
residuais presentes, normalmente, em locais desprovidos de esgotamen-
to sanitário.

Projetos, programas e demandas
Com relação à drenagem urbana, pode-se afirmar que existem duas con-
dutas que tendem a agravar a situação: Os projetos idealizam o escoamen-
to das águas das chuvas o mais rapidamente possível para jusante (fluxo 
normal de água, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo). Esse 
critério aumenta a vazão máxima, a frequência e o nível de inundação. As 
áreas ribeirinhas têm sido ocupadas pela população com construções e 
com aterros, reduzindo a capacidade de escoamento das águas.

Para alterar essa tendência é imperativo adotar princípios, de controle 
de enchentes, que considerem o seguinte:

a) O aumento de vazão devido à urbanização não deve ser transferido 
para jusante;

b) Deve-se priorizar a recuperação da infiltração natural da bacia, vi-
sando à redução dos impactos ambientais;

c) A bacia hidrográfica deve ser o domínio físico de avaliação dos im-
pactos resultantes de novos empreendimentos, visto que a água não res-
peita limites políticos;

d) O horizonte de avaliação deve contemplar futuras ocupações 
 urbanas;

e) As áreas ribeirinhas somente poderão ser ocupadas a partir de um 
zoneamento que contemple as condições de enchentes;

f) As medidas de controle devem ser preferencialmente não estruturais.
Entre alguns projetos, segundo Porto Alegre (2015), tem-se o “Amigos 

do Arroio”, o qual traz a iniciativa da limpeza de riachos e da retirada de 
resíduos na Zona Sul de Porto Alegre, além de promover debates e ações 
de sensibilização das comunidades à questão da drenagem urbana. Ain-
da, tem-se o programa “dEP em Ação”, que executa serviços preventivos 
contra alagamentos, sendo realizado semanalmente (todos os sábados) 
através de visitas para realizar limpezas preventivas. Outro exemplo é o 
projeto para recuperação das nascentes e das matas ciliares do Arroio 
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Dilúvio, que é uma parceria entre SmAm, dEP, dmAE e FNmA (Fundo Na-
cional de Meio Ambiente).

Medidas Adotadas
Diante do cenário existente e exposto ao longo desse trabalho acerca da 
drenagem urbana e seus desdobramentos, em face da responsabilidade 
que o poder público tem em encontrar meios para diminuir impactos na 
saúde e na vida estrutural das pessoas, medidas emergentes são adotadas 
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de forma geral, mas prin-
cipalmente pelo dEP, como, por exemplo, a busca de recursos financeiros 
do Governo Federal, a implementação de projetos na área de saneamen-
to/drenagem urbana, a execução de obras de melhoria de infraestrutura 
urbana, a efetivação de ações de informação à comunidade civil (a dis-
tribuição de folhetos informativos, por exemplo), a instalação do uso 
de barricadas de contenção das águas; o fechamento das comportas do 
Muro da Mauá; o aperfeiçoamento  e a reforma nas Casas de Bombas da 
capital gaúcha, a intensificação dos atendimentos; a operacionalização 
de trabalhos em conjunto com a Defesa Civil do município e a utilização 
dos meios de comunicação (jornais, rádio, televisão, internet, etc.) para 
divulgar os problemas causados pelo grande fluxo de materiais plásticos 
em ambiente urbano, como, por exemplo,  garrafas pet e sacolas, os quais 
são elementos catalisadores de alagamentos (PorTo AlEGrE, 2015).

Somente essas medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre não são suficientes para amenizar e/ou para acabar com alaga-
mentos urbanos, uma vez que é preciso, também, uma participação ativa 
e alguns cuidados por parte da comunidade que compõe a população 
da cidade. Nesse sentido, a população pode ajudar, de acordo com Porto 
Alegre (2015), entre outras coisas: a) cuidando das encostas dos arroios 
para evitar erosões; b) não jogando lixo nas ruas; c) condicionando de 
maneira adequada o lixo; d) não construindo edificações em zonas ribei-
rinhas; e) mantendo distância de 200 metros das margens dos arroios e 
dos rios; f ) mantendo limpas as bocas de lobo; g) conservando as áreas 
verdes; h) não construindo no topo de morros; e i) evitando assoreamen-
to das redes de drenagem e, também, a erosão do solo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo buscou apresentar os principais aspectos a respeito da dre-
nagem urbana e sua importância frente aos problemas causados pelo 
crescimento exagerado dos centros urbanos na atualidade (século xxi). 
Tal crescimento leva a sociedade a ter de viver, e de conviver, com proble-
mas diversos, principalmente aqueles advindos da natureza, como, por 
exemplo, as fortes chuvas. 

A política de controle de impactos quantitativos na drenagem está gra-
dualmente sendo abandonada. Projetos na área deveriam atender à ex-
pectativa da sociedade, mas a sua ineficiência e a sua falta de  valorização 
por parte da máquina pública e do corpo social acabam elevando os seus 
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custos, os quais ficam insustentáveis. Obras de drenagem têm um valor 
alto. Infelizmente, “aquilo que não é visto não é lembrado”, e as redes de 
drenagem, por estarem instaladas abaixo do nível do solo, não são lem-
bradas (uma analogia metafórica para a não valorização da questão da 
drenagem em termos de trabalhos científicos, de políticas públicas de 
saúde e, em resumo, de assunto de grande importância social).

Para transportar grandes volumes, é necessário ampliar a capacidade 
de canais dentro da cidade até um local onde o seu efeito de alargamento 
não atinja a população. Os prejuízos devidos às inundações em épocas 
de maior volume de chuvas estão reduzindo a qualidade de vida e o valor 
das propriedades, assim como estão causando problemas de saúde pú-
blica. Isso se dá em função da urbanização e da consequente impermea-
bilização do solo, a qual evita o escoamento pluvial. 

Os órgãos financiadores continuam defasados, não aceitando investi-
mentos sustentáveis, e muitas escolas de Engenharia Civil e Sanitária ain-
da ensinam soluções inadequadas; fatos que causam prejuízos para a po-
pulação. Para mudar esse contexto/panorama, acredita-se no surgimento 
de uma nova geração de engenheiros, de arquitetos e de projetistas para 
planejar o espaço urbano de forma mais sustentável (TUCCi, 2003).

Os impactos na saúde por deficiências na drenagem urbana são, sem 
dúvida, um assunto que necessita de maior aprofundamento. Essas re-
percussões negativas na área da saúde ocorrem, sobremodo, pela falta 
de um sistema moderno de drenagem urbana (adequado ao tamanho de 
Porto Alegre), o qual poderia minimizar os casos de doenças e de aciden-
tes em razão de enchentes. 

Por outro lado, cabe salientar que obras de grande e de médio porte 
realizadas pelo dEP tiveram impactos positivos quanto à prevenção de 
agravos de saúde, já que essas novas e maiores redes previnem enchen-
tes e alagamentos em pontos fundamentais da cidade de Porto Alegre, 
diminuindo transtornos, casos de acidentes e de doenças que poderiam 
atingir a população local. Porto Alegre, hoje, mesmo tendo um quadro 
de dificuldades no setor de drenagem, ainda se destaca entre as capitais 
brasileiras que melhor desenvolvem a demanda “redes pluviais”. Muitas 
cidades grandes (em extensão e em urbanização) não possuem uma se-
cretaria e/ou um departamento que administre os assuntos de drenagem 
urbana.

Mesmo com o trabalho de limpeza urbana, torna-se difícil o controle 
de locais, ou de redes obstruídas pelo lixo dispensado inadequadamente 
pela população em geral. É preciso que cresça a transversalidade entre 
órgãos públicos na ajuda e no atendimento às populações afetadas por 
problemas de enchentes, já que a drenagem das águas pluviais urbanas 
continua sendo um desafio nos municípios onde não ocorre o manejo 
adequado. Para que haja melhoras no atendimento há a necessidade de 
ampliação do dEP.

O tema da drenagem urbana é de fundamental importância em ter-
mos de saúde pública (sobretudo no sentido de prevenção de doenças), 
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no entanto ele é centrado em questões mais complexas. Um governo 
precisa ter um excelente planejamento estratégico funcionando como 
linha de frente. A saúde da população depende disso, pois é necessário 
maior investimento nesse setor. Os orçamentos dos municípios devem 
ser incrementados para atender às demandas. O PPA 2014–2017 mostra 
que são insuficientes os recursos, o que, crê-se, só pode ser amenizado 
por meio de obras e através da educação da sociedade, garantindo uma 
melhor atenção à saúde pública. 

O serviço de drenagem urbana adequado contribui diretamente para 
a melhoria da saúde da população, trazendo qualidade de vida às pes-
soas.  A real conclusão do nosso estudo centra-se no aspecto financeiro, 
haja vista que não se pode programar projetos de drenagem urbana, a 
fim de diminuir impactos e agravos de saúde na população sem recursos 
e/ou investimentos balizados por fundos (capital de bens).
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RESUMO 
O trabalho objetiva conhecer o que vem sendo publicado na literatura 
científica sobre a gestão de resíduos na Atenção Básica de Saúde. O mé-
todo utilizado foi a Revisão integrativa, cuja coleta de dados se deu nas 
bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e no Portal de Periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 
Ministério da Educação, tendo como descritores “Resíduos de Serviços 
de Saúde”, “Atenção Primária à Saúde” e “Gerenciamento de resíduos”. 
Apontamos como resultados, os Profissionais da rede básica de saúde e 
população despreparados quanto ao manejo e à conduta de gestão de 
resíduos; desconhecimento de políticas públicas voltadas a essas ações; 
necessidade de educação permanente, ou continuada nos serviços da 
rede básica de saúde referente à temática da gestão de resíduos; e identi-
ficação de fragilidades e de potencialidades da gestão de resíduos frente 
ao cuidado em saúde. Assim, concluímos que é necessário buscar estra-
tégias para o desenvolvimento da gestão de resíduos nos serviços de saú-
de de forma efetiva, a fim de qualificar o processo de trabalho e de modo 
a proteger as ações em saúde desenvolvidas pelos profissionais.
Palavras-chave: Resíduos de serviços de saúde; Saúde Ocupacional; Ge-
renciamento de resíduos; Saúde Pública; Atenção Primária à Saúde.

INTRODUÇÃO
A gestão de resíduos tornou-se um fator preocupante para governantes 
de todas as nações, para a sociedade como um todo e, principalmente, 
para o meio ambiente, devido à contínua e inesgotável geração de efluen-
tes (substratos, rejeitos, despejos, etc.) e, também, por conta do destino 
dado para o seu montante produzido. Com isso, houve a necessidade da 
formulação de políticas específicas sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. 
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Nesse sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está cada 
vez mais presente em discussões relacionadas à saúde da coletivida-
de, promovendo, entre outras ações, a divulgação do conhecimento 
sobre a importância do destino correto de resíduos gerados pelas co-
munidades, no intuito de evitar a proliferação de doenças e de agra-
vos. O gerenciamento de resíduos sólidos consiste em adotar um 
conjunto de procedimentos de gestão, o qual tem de ser planejado e 
implementado a partir de bases científicas e técnicas e de normativas 
legais, visando encaminhar, de modo seguro, os detritos produzidos 
com vistas a salvaguardar a saúde pública, a proteger a saúde dos tra-
balhadores, a conservar os recursos naturais e o meio ambiente como 
um todo. 

Além disso, segundo Ramos (2013), essa administração de resíduos 
sólidos deve incluir todas as etapas do planejamento de recursos físicos 
e de materiais, bem como, deve prescrever uma capacitação em termos 
de recursos humanos.

Para tanto, de acordo com Nunes, Gutemberg, Armando et al. (2012), 
os profissionais envolvidos diretamente com o gerenciamento de resídu-
os sólidos devem ser capacitados na ocasião das suas admissões empre-
gatícias e, outrossim, deve haver uma educação permanente e continu-
ada, dos mesmos, para as atividades de manejo de resíduos, incluindo 
responsabilidades sobre materiais e ambientes. 

Os chamados Resíduos de Serviços de Saúde (rSS) são gerados em 
ambientes hospitalares, em unidades básicas de saúde, em consultórios 
odontológicos, em farmácias, em laboratórios e em clínicas médicas e 
veterinárias. Os rSS são classificados em grupos: A (resíduos potencial-
mente infectantes); B (resíduos químicos); C (resíduos radioativos); d (re-
síduos comuns); e E (resíduos perfurocortantes). O gerenciamento desses 
tipos de resíduos deve seguir as seguintes etapas: segregação, acondicio-
namento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, 
tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externos e dis-
posição final (BrASil, 2004).

Cabe destacar que as instituições hospitalares possuem, em sua 
maioria, pessoas responsáveis pela execução da logística dos RSS, e que 
a maior parte das publicações científicas relaciona a gestão de resíduos 
com as instituições hospitalares. Por esse ângulo, parece haver uma la-
cuna a ser preenchida, tanto no âmbito científico quanto no dos serviços 
da Atenção Básica à Saúde (ABS), já que nessa não existe um seguimen-
to normativo, nem padronizado quanto ao manejo dos RSS (apesar da 
existência de pessoas que realizam esse tipo de função) e naquela existe 
apenas um foco de pesquisa (relação rSS e hospitais).

Com isso, a questão de pesquisa que subsidiou a construção desse 
estudo é: O que vem sendo publicado sobre gestão de resíduos sólidos 
em serviços da Atenção Básica à Saúde?

Diante dessa problemática, teve-se como objetivo de pesquisa verifi-
car, conhecer e analisar publicações da, e na, literatura científica sobre a 



200 ·

gestão de resíduos na ABS, a fim de promover o compilamento científico 
referente a esse assunto (temática). 

MÉTODO
A metodologia utilizada é um estudo descritivo caracterizado como revi-
são de literatura do tipo integrativa. A revisão integrativa é a compilação da 
literatura, em que há uma síntese do conhecimento do assunto explorado 
(pesquisado) de maneira a possibilitar, ao leitor, a aproximação formativa 
frente a um determinado tema. Esse tipo de pesquisa não tem o propósito 
de esgotar a discussão sobre dado assunto, mas sim apresentar o maior 
número de referências encontradas, permitindo o entendimento sobre 
uma temática específica. Assim, a pesquisa desse trabalho seguiu os cri-
térios pré-estabelecidos (CooPEr, 1982) do método mencionado, a saber: 
formulação da questão de investigação, coleta de dados, análise e interpre-
tação das informações do corpora e apresentação dos resultados obtidos.

A busca das informações foi realizada nas bases de dados da Biblio-
teca Virtual em Saúde (BVS) e no Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Ministério da Educação 
(CAPES/mEC).

Foram incluídos, no estudo, artigos científicos, pesquisas originais e 
relatos de experiência dos serviços de saúde, publicados na íntegra, dis-
poníveis online de forma gratuita, redigidos em Língua Portuguesa, em 
Língua Espanhola e em Língua Inglesa, divulgados no período de 2009 
a 2014 e relacionados à temática de gestão de resíduos. Optou-se como 
corpus basilar da pesquisa, artigos científicos publicados no recorte tem-
poral destacado acima por intuir (hipotetizar) que a compilação, de um 
maior número deles sobre a temática em questão, esteve alocada em um 
período mais recente. A busca de artigos científicos ocorreu no mês de 
maio de 2014 (segundo elemento dos critérios da revisão integrativa den-
tro do cronograma da coleta de dados de pesquisa).

Os descritores utilizados para a busca foram: Resíduos de Serviços de 
Saúde, Atenção Primária à Saúde e Gerenciamento de resíduos. 

Com o intuito de analisar as informações coletadas dos estudos se-
lecionados (os do corpus da pesquisa) e com o fito de proporcionar 
qualidade à discussão dos resultados alcançados, foi elaborado o qua-
dro sinóptico (Quadro 2), o qual traz os derivativos indiciários (registros 
globais de informação): título, ano de publicação, autor(es), objetivo e 
aspectos sobre a gestão de resíduos.

Foram encontrados 734 artigos, sendo 725 na base de dados BVS e 09 
no Portal de Periódicos da CAPES/mEC. Após a leitura criteriosa dos títulos 
e dos resumos deles, identificaram-se 15 artigos que se adequavam ao 
objetivo proposto e aos critérios estabelecidos para essa pesquisa. Dessa 
forma, quatro estudos constituíram a amostra definitiva para análise da 
revisão. É importante destacar que os aspectos éticos foram respeitados 
no que se refere à citação dos autores dos estudos selecionados. 
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RESULTADOS
Com o intuito de responder ao objetivo proposto nesse estudo, foram uti-
lizadas estratégias de busca de artigos científicos (Quadro 1), atentando 
aos descritores e às bases de dados pré-selecionados dentro da metodo-
logia empregada (revisão integrativa), de modo a construir e a estruturar 
o primeiro corpora da pesquisa.

Quadro 1 – Estratégia de busca dos artigos científicos

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras desse artigo (2014).

A partir dos artigos científicos seletados dentro da estratégia de busca 
exposta no Quadro 1, foram realizadas as suas leituras aprofundadas, a 
fim de identificar, em seus conteúdos teórico-práticos, informações que 
contribuíssem para o alcance do objetivo do estudo realizado pelas au-
toras desse trabalho. Com isso, desse total, foram selecionados quatro 
artigos científicos, os quais fizeram parte do corpus definitivo desse tra-
balho. O quadro sinóptico (Quadro 2) apresenta a codificação e a descri-
ção das informações relevantes desse estudo.
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Quadro 2 – Quadro Sinóptico

Fonte: Quadro elaborado pelas autoras desse artigo (2014).

DISCUSSÃO
A geração de rSS vem aumentando na medida em que há uma progressão 
do desenvolvimento tecnológico e do assistencial e em que há o aumento 
do número de instituições de saúde. Mesmo que haja a  potencialidade de 
atendimentos e de resoluções dos problemas de saúde em função desse 
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este crescimento, a condição da gestão de resíduos sólidos incide, dire-
tamente, no cuidado ao usuário1 e ao profissional de saúde que a ele se 
dedica, sendo que ainda existem fragilidades ness processo (AlVES; SoU-
zA; TiPPlE, 2012). 

Uma das questões em evidência refere-se à gestão de resíduos na as-
sistência domiciliar. Essa forma de cuidado está vinculada tanto à rede 
privada, na perspectiva do Home Care quanto na rede pública, mais es-
pecificamente nas Estratégias de Saúde da Família (ESF). 

O estudo de Alves; Souza; Tipple (2012) foi realizado com o objetivo de 
fundamentar a discussão sobre a gestão de resíduos na assistência domi-
ciliar desenvolvida pela ABS, e para tanto, analisou o manejo (segregação, 
acondicionamento, identificação e transporte) dos resíduos gerados por 
essa forma de cuidado em um Distrito Sanitário do Município de Goiâ-
nia. Para esse fim, participaram do estudo, sete equipes de saúde da fa-
mília. Como resultado, considerou-se a realização de 63 procedimentos 
executados por profissionais de saúde e por usuários/cuidadores, sen-
do que o maior número de intervenções em domicílio foi praticado pelo 
próprio usuário e/ou cuidador quando administrado insulina 21 (42,8 
%), hemoglicoteste 17 (34,7%) e curativos 9 (18,3 %).

Os autores (AlVES; SoUzA; TiPPlE, 2012), ainda, identificaram, no es-
tudo em questão, que a maioria dos resíduos perfurocortantes quando 
produzidos em procedimentos realizados pelos usuários e/ou cuidado-
res, são encaminhados manualmente por esses sujeitos até a unidade 
de saúde. Já os resíduos infectantes, gerados pelos profissionais, apre-
sentam quatro estratégias de acondicionamento: o resíduo é deixado no 
domicílio (1) e é acondicionado junto ao lixo domiciliar (2); o resíduo 
é levado para a unidade de saúde da pesquisa, encaminhado via trans-
porte particular/privado (3), ou em carro disponibilizado pelo Distrito 
Sanitário da pesquisa (4).

Pode-se afirmar que as condições apresentadas nos resultados desse 
mesmo estudo mostram o despreparo e a desorientação quanto à gestão 
de resíduos dos serviços de saúde. Além disso, conforme Alves; Souza; 
Tipple (2012), esses sujeitos estão fortemente envolvidos em situações 
de risco de saúde provocadas por esses resíduos específicos (perfurocor-
tantes e contaminados). 

Segundo o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde do Ministério da Saúde, há a responsabilidade dos pro-
fissionais quanto ao manejo dos resíduos produzidos pelos serviços de 
saúde. Nele, é afirmado que o manejo desses resíduos é responsabilidade 
da sua unidade geradora, mesmo que tenha sido produzido em domicí-
lios de pacientes a partir da assistência domiciliar de saúde. Dessa forma, 
é possível constatar que o estudo de Alves; Souza; Tipple (2012) compro-
vou a não efetividade do regulamento aqui citado. Além dos riscos para 
os trabalhadores e para os usuários, essa segregação inadequada desen-
cadeia prejuízos tais como os decorrentes do aumento no custo para o 
descarte dos resíduos, e os decorrentes da não reciclagem que aumenta 

1 Compreende-se 
por usuário todo e 
qualquer sujeito que 
é paciente de um 
procedimento de 
saúde realizado por um 
agente. 
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a demanda por espaço em aterros sanitários e que interfere nos recursos 
naturais (BrASil, 2004). 

O estudo desenvolvido por Gessner; Piosiadlo; Fonseca et al. (2013), 
cujo objetivo foi identificar as fragilidades do processo de gerenciamen-
to de rSS (da geração ao destino final) junto aos trabalhadores de saúde 
que atuam em ambientes de alta e de baixa complexidade tecnológica, 
destaca, em seus resultados, que os trabalhadores da ABS não possuem 
treinamento, ou capacitação acerca da temática (administração proce-
dimental de rSS), embora sejam responsáveis pelo manejo dos mesmos. 
Além disso, os serviços de ABS não possuem e, portanto, não seguem ne-
nhum regulamento de gestão de resíduos. 

Esse mesmo estudo enfocou o conhecimento dos trabalhadores da 
ABS sobre o transporte externo dos resíduos, tendo como produto a con-
clusão de que nenhum entrevistado soube informar como a condução 
residual se realiza (afirmaram apenas que é ela é empreendida por uma 
empresa terceirizada). Ademais, muitos desses profissionais também 
não souberam descrever a realização da coleta de cada tipo de rSS gera-
do. Sobre as condições de armazenamento interno de rSS, o estudo (GES-
SNEr; PioSiAdlo; FoNSECA ET Al., 2013) apontou que a maioria dos en-
trevistados realiza o condicionamento de forma correta entre os resíduos 
infectantes, os comuns e os perfurocortantes. Já o condicionamento de 
resíduos químicos mostrou-se fragilizado.

Assim, observa-se a necessidade de educação permanente dos profis-
sionais nos serviços por meio de capacitações e de treinamentos, a fim de 
qualificar as ações em saúde e o processo de trabalho, possibilitando, des-
sa forma, uma maior segurança aos trabalhadores quando desenvolvem 
suas atividades e também aos usuários que necessitam de atendimento.

Os riscos podem ser evitados quando há o esclarecimento das ações. 
Repassar a ideia de fazer o condicionamento de resíduos de forma me-
cânica (sem reflexão), não compreendendo o porquê de realizá-lo de tal 
forma e o processo a que ele se destina, torna-se um assunto a ser discu-
tido nos serviços de saúde.

Em pesquisa desenvolvida por Sales; Spolti; Lopes et al. (2009), bus-
cou-se verificar o gerenciamento de rSS e os seus aspectos do manejo 
interno no município paraense de Marituba, esse estudo teve em seus 
resultados, a comprovação de que todos os estabelecimentos do muni-
cípio, incluindo as unidades de saúde, realizavam segregação de resídu-
os comuns. Porém, constatou-se, no estudo supracitado, que nem todas 
as instituições eliminavam corretamente os resíduos perfurocortantes e 
que a maioria delas realizava outros tipos de separação de RSSs, mistu-
rando os de grupos diferentes (geralmente resíduos infectantes e perfu-
rocortantes). 

Quanto à lavagem dos lixeiros em Marituba, essa prática ocorria, dia-
riamente, em 23% das instituições pesquisadas, mais de uma vez por se-
mana em 38% dos estabelecimentos pesquisados, uma vez por semana 
em 23%, menos de uma vez por semana em 8% e não havia frequência 
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definida em 8%. Em todas essas porcentagens, as unidades de saúde es-
tavam incluídas (SAlES; SPolTi; loPES ET Al., 2009). 

Outro dado importante do estudo de Sales; Spolti; Lopes et al. (2009) 
refere-se ao armazenamento interno e ao armazenamento externo de 
RSSs, sendo que a maioria dos estabelecimentos de saúde pesquisados 
apresentou deficiência quanto ao armazenamento interno desses resí-
duos, principalmente em relação às condições físicas das áreas utiliza-
das. Já o armazenamento externo ocorria em três unidades de saúde da 
cidade pesquisada, sendo realizado de maneira precária, sem identifi-
cação e sem iluminação. Constatou-se que apenas um estabelecimento, 
mais especificamente uma unidade de saúde, realizava tratamento in-
terno dos rSSS, sendo que as sobras de vacinas eram levadas à estufa e, 
posteriormente, desprezadas no “descartex”, sem muito conhecimento 
do processo ao qual estavam desenvolvendo.

As constatações do estudo de Sales; Spolti; Lopes et al. (2009) instigam 
a refletir e a problematizar a existência de um processo de gestão de resí-
duos que se apresenta débil, atingindo desde gestores municipais até tra-
balhadores dos serviços de saúde. Esses dados salientados pelos autores 
supracitados levam a compreender que os investimentos na gestão de 
resíduos, tanto de forma estrutural/material quanto de forma profissio-
nal apresentam-se precarizados, refletindo nos resultados, aqui apresen-
tados, e também no cuidado realizado com os usuários. 

Um estudo desenvolvido por Santos; Souza (2012), cujo objetivo foi 
analisar o conhecimento das enfermeiras atuantes na Estratégia de Saú-
de da Família nos municípios de Araputanga, Mirassol D’Oeste e São José 
dos Quatro Marcos, localizados noroeste do estado de Mato Grosso, so-
bre a problemática do manejo incorreto de rSS, investigou a necessidade 
de conhecer adequadamente as normas pertinentes, e a necessidade de 
capacitação dos profissionais envolvidos no processo de gerenciamen-
to de resíduos de saúde. Os autores descrevem, em seus resultados de 
pesquisa, que a maioria das enfermeiras atuantes nesses municípios 
possuem o conhecimento sobre a rdC no 306 (ANViSA, 2004), a qual re-
gulamenta o gerenciamento dos rSS. Já sobre o acondicionamento dos 
resíduos gerados nas unidades de saúde dos municípios pesquisados, 
das dez enfermeiras entrevistadas, cinco declararam como correta a for-
ma de acondicionamento de resíduos em sua unidade; quatro afirmaram 
a existência de um processo inadequado; e uma alegou desconhecer a 
existência, ou não de irregularidades.

Quanto às etapas do manejo e da disposição final dos resíduos gera-
dos nas unidades de saúde pesquisadas, as participantes (informantes 
do estudo de caso), em sua maioria, afirmaram não possuir tal conhe-
cimento. Além disso, para verificar alguma evidência de irregularidade 
do processo de gestão de resíduos, primeiramente necessita-se conhecer 
esse processo (em suas etapas), a fim de identificar tal fragilidade. Sem 
esse conhecimento, torna-se limitado apontar a existência, ou não, de 
falhas nas etapas de manejo. Diante disso, das dez entrevistadas, cinco 
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disseram desconhecer a existência, ou não, de falhas nas etapas de ma-
nejo; quatro apontaram a existência de irregularidades; e uma disse não 
existir tal problemática. Os pesquisadores (SANToS; SoUzA, 2012), ainda 
apresentaram, em seus resultados, que a maioria das profissionais entre-
vistadas, nega ter realizado capacitações, treinamentos, ou outro tipo de 
estratégia educativa sobre o gerenciamento de rSS.

Esses dados (os da pesquisa de Santos e Souza) são relevantes quando 
se reflete sobre o conhecimento dos profissionais de saúde, visto que são 
sujeitos atuantes nas etapas de manejo de rSS. Sob essa perspectiva, existe 
a necessidade de educação permanente e de capacitações que versem so-
bre essa temática junto a esses profissionais, a fim de esclarecer e de pro-
porcionar maior conhecimento sobre ela, intentando qualificar o exercício 
profissional e tornando-se uma evidência real nos serviços de saúde.

CONCLUSÃO
Destaca-se a dificuldade enfrentada na busca de artigos científicos so-
bre gestão de resíduos relacionada à Atenção Básica de Saúde, o que pa-
rece transparecer certa precariedade de estudos acerca da temática no 
meio científico. Além disso, ela apresenta-se, segundo os dados obtidos 
no corpus de pesquisa desse trabalho, como incipiente nos serviços de 
saúde, mesmo sendo regulamentada há mais de dez anos, o que se reflete 
na falta de conhecimento e de esclarecimento dos profissionais de saúde 
que lidam com rSS.  

A preocupação é relevante, pois o manejo adequado de rSS visa prote-
ger os usuários, os trabalhadores, a coletividade (a população como um 
todo) e o meio ambiente, além de proporcionar qualidade às ações em 
saúde. Apresentando tal irregularidade, confirma um modelo de cuidado 
inseguro e despreparado. 

Para tanto, ao findar essa pesquisa sugerem-se estratégias formativas, 
como por exemplo, educação permanente, ou educação continuada e 
capacitações, ou treinamentos, a fim de provocar, nos sujeitos envolvi-
dos, a pró-atividade junto ao manejo adequado dos resíduos de saúde. 
Cabe destacar a importância de envolver não só os profissionais nessa 
perspectiva educacional, mas também a comunidade (a sociedade civil), 
a qual pode ser sensibilizada de modo a produzir ações positivas a sua 
própria saúde a partir das informações sobre a gestão de resíduos. 

Além disso, ratifica-se a necessidade de estudos sobre a elaboração e, 
principalmente, sobre a gestão de planos de gerenciamento de resíduos 
em serviços de saúde, visando a discussão da temática e a sua importân-
cia no cenário da Saúde Pública. Há necessidade de estudos originais, 
que identifiquem o manejo dos resíduos junto aos serviços de saúde e 
principalmente a percepção dos profissionais sobre a sua separação, 
processamento e descarte. Evidencia-se a importância em conhecer a 
realidade dos serviços para então propor estudos intervencionistas aos 
serviços. Precisamos compreender as fragilidades e potencialidades para 
então saber o que de fato é importante considerar a esta temática. 
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RESUMO
O artigo a seguir analisa o contexto da Promoção à Saúde e Prevenção de 
Riscos, Agravos e Doenças como uma estratégia de gestão na Saúde Su-
plementar. A abordagem proposta é uma reflexão teórica-histórica-con-
ceitual da legislação vigente no Brasil, realizada por meio de pesquisa 
documental, a fim de obter informações importantes no avanço histó-
rico e relevantes diante dos desafios contemporâneos no setor privado. 
Nesse cenário, a Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS), em seu 
papel normatizador, tem um importante e grande desafio para regular o 
mercado privado de forma a garantir a sustentabilidade e a consolidação 
dessa relevante atividade econômica. Os resultados do presente estudo 
sinalizam para uma era de mudança no modelo assistencial vigente, em 
oposição ao atual modelo, porém, sem anulá-lo, como forma de inova-
ção e de estratégia de sustentabilidade do setor. A ANS induz a Promoção 
e Prevenção em Saúde para nortear novas práticas assistenciais cujo ob-
jetivo é padronizar a forma de tratar a saúde em uma nova perspectiva, 
vislumbrando maiores resultados em saúde. Visa contribuir com novas 
modelagens/formas de construção de serviços em saúde e com novas 
formas de relacionamento entre os diversos atores do segmento que im-
pactam positivamente frente ao cenário do setor.
Palavras-chave: Gestão em Saúde; Promoção e Prevenção em Saúde; 
Saúde Suplementar; Agência Nacional de Saúde Suplementar.

INTRODUÇÃO
Com o advento do século xxi, trazido ao atual cenário do sistema de saú-
de brasileiro, tanto público quanto privado, apresenta-se um panorama 
de discussão sobre o modelo de sistema de saúde vigente, do qual desta-
ca-se diversos fatores preocupantes: a evolução populacional/envelheci-
mento/expectativa de vida, a epidemiologia, em especial, o avanço das 
doenças crônicas não transmissíveis e os altos custos do setor, a urgência 
de mudanças e de inovações na gestão e na estrutura de atendimento 
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do setor, bem como uma mudança cultural tanto da população em geral 
quanto dos profissionais e das organizações de saúde diante da forma de 
prestar assistência em saúde (mAlTA ET Al., 2004).

Nesse sentido, para a transformação desse, e nesse cenário  acredita-se 
no olhar estratégico de gestão em saúde, uma vez que, ele permite co-
nhecer as ameaças e possibilita explorar os diferenciais competitivos 
que podem fazer a grande diferença entre o sucesso e o fracasso do setor 
(KAPlAN; NorToN, 2008).

O setor privado, em particular a Saúde Suplementar, composto por 
serviços financiados por planos e por seguros de saúde particulares, ten-
do regulação específica pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), representa um importante e significativo segmento do sistema de 
saúde brasileiro, já que  se configura como um aparato de grande atua-
ção na prestação assistencial por intermédio de ações de promoção, de 
prevenção, de proteção e de recuperação da saúde, com ações integradas 
e com atividades preventivas comuns aos objetivos do SUS, as quais são 
fornecidas  de forma suplementar (ANS, 2009).

Sob esse aspecto, visando o modelo assistencial, o principal objetivo 
desse artigo é analisar informações e conhecimentos sobre o contexto da 
Promoção à Saúde e Prevenção de Riscos, Agravos e Doenças em uma vi-
são estratégica de gestão do setor privado da Saúde Suplementar diante 
da sua relevância no avanço dos desafios futuros na regulação desse setor.

MÉTODO
O presente estudo trata-se de uma pesquisa documental, exploratória, 
longitudinal, de cunho qualitativa, através do método de análise de con-
teúdo do tipo temática e estrutural, não sistêmica, extraída em diversas 
fontes que permitissem abordar a trajetória da Promoção e Prevenção 
do Sistema de Saúde Suplementar, nos últimos quinze anos, como, por 
exemplo: 

Portais da ANS (http://www.ans.gov.br/);
Portais do Ministério da Saúde (http://goo.gl/fWyCcA);
Portais do Laboratório de Inovações Assistenciais em Promoção da 

Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar  (http://
apsredes.org/site2013/saudesuplementar/); Livros e artigos científicos.

A delimitação do assunto ocorreu pela definição das categorias temá-
ticas que propôs analisar as práticas de gestão estratégica na Saúde Su-
plementar, tendo como enfoque a sua promoção e prevenção, conside-
rando: Saúde Suplementar; e Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos, 
Agravos e Doenças na Saúde Suplementar. A próxima etapa metodológi-
ca estruturou-se na leitura exploratória dos estudos (fontes), objetivando 
o contato com os textos em sua totalidade, seguida de classificação sele-
tiva para a averiguação da finalidade pertinente à pesquisa (Gil, 2002).

Após realizar leitura analítica e crítica, procedeu-se à sintetização das 
ideias e à ordenação do referencial selecionado no corpo do artigo, seguido 
da discussão de resultados e considerações finais de conclusão do estudo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. Saúde Suplementar
A Saúde Suplementar, no Brasil, que surge como proposta alternativa 
 suplementar ao SUS, é composta pelas ações e pelos serviços de saúde 
prestados pela iniciativa privada. Pode ser definida como todo atendi-
mento privado de saúde, realizado, ou não por meio de um convênio com 
um plano de saúde. Estão presentes dentro do cenário da Saúde Suple-
mentar no Brasil, o governo representado pelo Ministério da Saúde (mS), 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANViSA) – além de operadoras de planos privados, de 
seguradoras e de prestadores de serviço de assistência à saúde (FEdErA-
ção BrASilEirA dE hoSPiTAiS, 2015).

Os serviços privados de assistência à saúde no Brasil surgem no final 
da década de 1960, sob a forma de planos de assistência médica, e na dé-
cada de 1970 emergem e consolidam-se os chamados “seguros” de saúde, 
regulados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) (ANS, 2009).

Com o crescimento acelerado, a partir de então, começam a aparecer 
outras diversas modalidades de prestação assistencial de saúde, como, por 
exemplo, as Medicinas de Grupo, a Autogestão, as Cooperativas Médicas, 
etc., tornando-se uma relevante atividade econômica na área da saúde, 
atingindo, na época, mais de 30 milhões de brasileiros. Porém, com um 
crescimento sem regras, com total ausência de regulamentação, apresen-
tava uma série de problemas relacionados à cobertura assistencial, às con-
dições de acesso, suporte, entre outros, gerando descontentamento dos 
usuários no que tange aos serviços recebidos. Com a identificação desses 
problemas, fez-se necessária a regulação desse mercado, a fim de raciona-
lizar e de reordenar o setor, até que, no final da década de 1990, foi conclu-
ído o processo de regulamentação desse segmento (ANS, 2009).

A formalização do marco legal da regulação da atividade ocorreu por 
meio de um conjunto de leis a partir de 1998.  A  Lei nº 9.656/98 e  a 
Medida Provisória (mP) 2.177-44 (originalmente mP 1665, de 5/6/98)  dis-
puseram sobre a regulamentação dos planos e dos seguros privados de 
assistência à saúde (BrASil, 1998), e a Lei nº 9.961/00 criou a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), uma autarquia vinculada ao Mi-
nistério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro (rJ) e que 
atua como órgão de regulação, de normatização, de controle e de fisca-
lização das atividades que garantem a assistência suplementar à saúde 
(BrASil, 2011).

De acordo com o Art. 3º da Lei Nº 9.961/00, a finalidade institucional 
da ANS é de promover a defesa do interesse público na assistência suple-
mentar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às 
relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desen-
volvimento das ações de saúde no país, cabendo, portanto, à ANS desen-
volver mecanismos regulatórios capazes de promover garantias assisten-
ciais de saúde no setor privado.
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A regulação pública, praticada pela ANS, tem ocorrido, em geral, a 
partir da premissa da regulação da saúde financeira das operadoras de 
planos privados de assistência à saúde, ou seja, da capacidade de uma 
operadora de se estabelecer no mercado, “honrando” compromissos na 
prestação da assistência à saúde de seus beneficiários, conforme o que 
foi contratado, sob a perspectiva do direito do consumidor, definindo, 
assim, relações entre operadoras, produtos e beneficiários. Da mesma 
forma, também, tem o entendimento que deverá intervir na regulação 
do cuidado à saúde praticado no setor (mAlTA ET Al., 2004). 

Pela Resolução da Diretoria Colegiada (rdC) nº 41, de 14 de dezembro 
de 2000, a ANS emite o Rol de Cobertura Assistencial, contemplando os 
procedimentos de diagnóstico e de tratamento das doenças que com-
põem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (Cid-10), para garantir e para tornar público o di-
reito assistencial dos beneficiários dos planos de saúde privados. O Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente é o anexo da Resolução 
Normativa (rN) nº 167, publicado em 9 de janeiro de 2008, e de atualiza-
ções posteriores (ANS, 2009). 

Com a publicação da rN Nº 167/2008, surge a concepção da cobertura 
mínima, abrangendo praticamente tudo na saúde (todas as doenças e 
todos os tratamentos). Desse modo, a ANS fixou uma série de medidas e 
de alterações na dimensão da cobertura e da qualidade assistencial, en-
tre elas, a instituição de práticas e de ações voltadas para a promoção da 
saúde e prevenção de riscos, agravos e doenças (ANS, 2009).

Assim, observa-se que o processo regulatório desdobrou-se , também, 
para uma regulação do cuidado à saúde, com foco na reorganização da 
atenção à saúde e na remodelagem do modelo assistencial dominante, 
instituindo, às operadoras de planos de saúde, políticas indutoras, como, 
por exemplo, o Programa de Qualificação da Saúde Suplementar e o Pro-
grama de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças, com di-
retrizes que adotam intervenções em todos os aspectos: promoção, pre-
venção, diagnóstico, tratamento e reabilitação (ANS, 2009).

A ANS (BrASil, 2015A), em sua gestão, promove consultas públicas, 
publicadas no Diário Oficial da União (doU), para dispor a sua  Agenda 
Regulatória, com o objetivo de estabelecer um cronograma de atividades 
prioritárias para o próximo período, garantindo transparência na atua-
ção do órgão e possibilitando o acompanhamento pela sociedade. En-
tidades representativas ligadas à saúde e todos os cidadãos interessados 
em contribuir podem participar da consulta através do portal da ANS no 
seguinte link: www.ans.gov.br.

A última consulta pública da ANS foi lançada em 30 de abril de2015, 
recebendo o número 57. A Consulta Pública número 57 fixou a Agenda 
Regulatória triênio 2015/2017, sendo composta por três eixos temáticos 
e por sete macroprojetos, os quais giram em torno da garantia de acesso 
e de qualidade assistencial, da sustentabilidade do setor, da integração 
do setor com o Sistema Único de Saúde (SUS), de maneira a sistematizar 

1 Operadora de plano 
privado de assistência 
à saúde é uma Pessoa 
Jurídica constituída 
sob a modalidade 
empresarial, 
associação, fundação, 
cooperativa, 
ou entidade 
de autogestão, 
obrigatoriamente 
registrada na ANS, 
que opera, ou que 
comercializa planos 
privados de assistência 
à saúde.

2 Agenda regulatória 
é um instrumento de 
planejamento que 
agrega o conjunto de 
temas estratégicos e 
prioritários, necessários 
para o equilíbrio do 
setor, e que serão 
objeto de atuação da 
Agência nos próximos 
períodos.
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os principais fatores que atuam sobre a oferta e sobre a demanda por 
serviços de saúde suplementar (ANS, 2015A).

De acordo com os atuais dados do setor suplementar (ANS, 2015B), 
registrados pela ANS, encontram-se ativas 1.390 operadoras de planos 
de saúde, responsáveis por movimentar cerca de 120 bilhões de investi-
mento no mercado privado, atendendo cerca de 50 milhões de usuários, 
o que representava uma cobertura de 26,3% da população brasileira na 
saúde suplementar.

Entre a segmentação assistencial, distribui-se na combinação de as-
sistência médica, ambulatorial e hospitalar (84%), com, ou sem odon-
tologia, assistência referenciada (10%), ou só ambulatorial (4%), ou só 
hospitalar (2%), com a maior concentração em planos coletivos/empre-
sariais (67%), seguido dos individuais/familiares (19%), e contratos por 
adesão (14%) (ANS, 2015B).

Os gastos governamentais na saúde não correspondem à maioria dos 
investimentos na área, sendo os privados em saúde os que possuem a 
maior representatividade no financiamento do setor. Dessa forma, a saú-
de suplementar consolida-se como uma relevante atividade econômica 
do setor de saúde, com a maior parcela de gastos em saúde, ultrapassan-
do os investimentos públicos, posicionando-se como um grande alavan-
cador no desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro (BrASil, 2011).

No entanto, a Saúde Suplementar, em seu contingente promissor, 
enfrenta problemas que replicam em todos os seus participantes. Cam-
pos (2008) destaca que a Saúde Suplementar, a qual nasceu como uma 
alternativa aos serviços públicos, estruturou-se em torno de uma lógica 
inapropriada, na qual os clientes de um plano de saúde compram o di-
reito de uso em uma rede própria, ou credenciada, de livre escolha, re-
munerada por procedimento realizado e com um processo fragmentado 
e descoordenado de atenção à saúde.

Sob essa lógica, o objetivo primordial do sistema de saúde, que deve-
ria ser cuidar da saúde das pessoas, se perdeu em meio a uma competi-
ção acirrada em repassar custos de um participante para outro, distor-
cendo seu foco, derivando um processo de cuidado fragmentado, em que 
cada integrante  tenta aumentar a sua participação em um ciclo vicioso 
capaz de desvirtuar a atividade e seus benefícios, em uma  disputa incoe-
rente, em e que para um ganhar o outro necessariamente precisa perder 
(CAmPoS, 2008).

Nesse sentido, a ANS, com o propósito institucional de promover a de-
fesa do interesse público na assistência privada à saúde, vem gerindo a 
grande demanda não assistida pela saúde pública, a qual acaba abrindo 
grandes oportunidades ao setor privado, mas também traz muitos riscos, 
o que requer uma atuação com planejamento estratégico, com foco na 
melhoria dos resultados organizacionais e assistenciais (ANS, 2015c).

No caso da Saúde Suplementar, para a otimização da gestão em saú-
de, as informações em saúde são essenciais, entretanto elas precisam 
ser sistematizadas e analisadas para que possibilitem, adequadamente, 
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 planejamento, implementação e avaliação dos resultados esperados, 
subsidiando, quando necessário, o ajuste das estratégias programadas 
(ANS, 2015d). 

Dessa forma, impactar na reorientação da forma de prestar a atenção 
à saúde e de fazer a coordenação do setor frente a sua sustentabilidade 
(ANS, 2009).

Assim, a ANS vem, por meio de condução do processo regulatório e in-
dutora, incorporar propostas inovadoras no campo das práticas assisten-
ciais e da gestão dos serviços de saúde suplementar, com especial ênfase 
para a promoção à saúde e a prevenção de riscos, agravos e doenças e o 
gerenciamento de riscos e doenças crônicas (mAlTA, ET Al, 2004).

Nessa perspectiva, a ANS induz uma mudança no papel dos atores 
desse setor, no qual as operadoras de planos privados de saúde acabem 
tornando-se gestoras de saúde (com assistência integral à saúde) e pres-
tadoras de serviços em produtores do cuidado (com  clientes e  usuários 
com consciência sanitária e autônoma). Outrossim, a ANS converte-se 
em uma agência reguladora cada vez mais qualificada e eficiente para 
regular um setor que objetiva produzir saúde (ANS, 2015C).

2. Promoção da saúde e prevenção de riscos, agravos e doenças na Saúde 
Suplementar (ANS)
Em consonância com a Política Nacional da Promoção da Saúde (PNPS), 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu, em sua agenda, 
a adoção de programas de promoção e de prevenção em saúde, especi-
ficamente para as operadoras de planos privados. No artigo 4º da lei que 
cria a ANS (lEi 9.961/00), estabelece-se que uma das suas competências 
é “[...] fixar as normas para a constituição, organização, funcionamento 
e fiscalização das operadoras de planos de saúde, incluindo os modelos 
assistenciais” (BrASil, 2000).

Ações de promoção, de prevenção e de proteção da saúde são, nessa 
concepção, fundamentais para a reorientação dos modelos assistenciais, 
haja vista que assume uma estratégia de articulação transversal que ob-
jetiva a melhoria na qualidade de vida e a redução dos riscos à saúde por 
meio da construção de políticas públicas saudáveis que proporcionem 
beneficiamentos no modo de viver e de pensar a saúde de forma integral. 
Isso significa, também, vincular diretrizes da ANS acerca dessas ações de 
saúde às políticas públicas estruturadas pelo Ministério da Saúde (mS), 
respeitando as peculiaridades do setor suplementar, como forma de for-
talecimento de parcerias e de discussões a respeito das necessidades de 
saúde apresentadas pela população brasileira (ANS, 2011).

Malta (2008) define que o modo de operar a assistência na saúde suple-
mentar passa a se tornar centrado na produção de atos desconexos e não 
articulados, trabalhando não com a produção da saúde, mas com a ideia 
de “evento-sinistralidade”. Nessa concepção, a saúde, no setor privado, tor-
na-se, para o mercado, um produto e não um bem, de maneira a ser consi-
derado em um sentido valorativo, no qual as atividades de  promoção e de 

3 A sinistralidade 
significa a relação 
entre sinistros 
realizados e prêmio, 
ou seja, expressa 
em porcentagem, a 
relação entre despesa 
assistencial e a receita 
de contraprestação das 
operadoras (ANS, 2015).
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prevenção em saúde são vistas sob um aspecto mercadológico, ou como 
uma estratégia de marketing em vez de diretrizes de um modelo assisten-
cial integral de atenção visando, de fato, o cuidado à saúde.

O autor sobredito, ainda, considera que a grande heterogeneidade 
nos padrões de qualidade do setor privado e que a fragmentação e a des-
continuidade da atenção comprometem a efetividade e a eficiência do 
sistema como um todo, atingindo também, as redes de cuidados básicos, 
de cuidados especializados e de cuidados hospitalares que atendem a 
clientela de planos de saúde.

Esse modelo tradicional, com ações desintegrada, de pouca prática 
em promoção e em prevenção, com o cuidado fragmentado  hegemo-
nicamente curativista, centrado no procedimento, “hospitalocêntrico”, 
medicalizado), com custos extremamente elevados e com foco na aten-
ção centrada na doença do indivíduo (cura), como uma prática de me-
dicina altamente especializada com o tangenciamento do cuidado con-
tínuo, manifesta uma crítica quanto à urgência de repensar o modelo de 
atenção à saúde e, fundamentalmente, também na maneira de prestar 
assistência de saúde, para que seja possível obter uma maior resoluti-
vidade e uma crescente integralidade com vistas a aliar eficiência nos 
cuidados efetivos a custos adequados dentro de um padrão desejado de 
eficácia e com mensuração de resultado em saúde (CAmPoS, 2008).

O atual modelo de atenção à saúde do, e no, Brasil, fomentado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem suas origens no setor 
público, ou seja, nas experiências e nas modelagens de ações focadas na 
promoção e na prevenção da saúde e encontra-se aglutinado em práticas 
de cuidados fragmentados, em produção de atos (procedimentos médi-
cos/hospitalares) desarticulados, o que gera insatisfação dos usuários e 
desperdícios dos recursos (mAlTA, 2008).

Segundo Who (1986), a Promoção da Saúde, de acordo com a Primeira 
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, de 1986, em seu cará-
ter universal (que vai além dos cuidados de saúde, do enfoque biológico e 
social do processo saúde-doença) contempla a importância do estilo de 
vida (comportamentos e hábitos saudáveis) dos sujeitos e dos fatores am-
bientais. A ANS, atendendo aos princípios gerais norteadores da Primeira 
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, considera, então, im-
portante abordar a assistência à saúde de forma integrada (ANS, 2015C).

Com esse objetivo, a ANS vem incentivar as ações de promoção da 
saúde e de prevenção de doenças na assistência privada, assumindo um 
papel importante para a produção de saúde (incorporar a concepção do 
cuidar e não apenas tratar as doenças em si, ou seja, curá-las).

Para a ANS, a definição de modelo assistencial consiste “[...] na organi-
zação das ações para intervenção no processo saúde-doença, articulan-
do os recursos físicos, tecnológicos e humanos para enfrentar os proble-
mas de saúde existentes na coletividade” (ANS, 2007).

O esforço que a ANS vem realizando, no sentido de as operadoras de 
planos privados implantarem ações de promoção da saúde e prevenção 
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de riscos e doenças, busca criar um modelo de atenção baseado na pro-
dução do cuidado, tornando o setor suplementar um ambiente de produ-
ção de valor em saúde, fomentando o vínculo entre profissional de saúde 
e usuário e tornando a operadora gestora do cuidado em relação aos seus 
usuários. Um modelo que envolva a adoção de práticas cuidadoras e inte-
grais, podendo ser desenvolvido por diferentes intervenções, mantendo-
-se a natureza médico-curativa, desde que tenham como premissa-base: 
ações de promoção e prevenção de saúde que simplesmente atendem às 
demandas, ou as que atuem ativamente sobre os usuários (ANS, 2007).

Em linhas gerais, os objetivos da ANS, de acordo com Rangel (2010), 
ao propor diretrizes para o incentivo à adoção, à implementação e à qua-
lificação de  programas para promoção da saúde e prevenção de riscos e 
doenças pelas operadoras de planos de saúde foram: 1) contribuir para o 
desenvolvimento de ações para promoção da saúde e prevenção de ris-
cos e doenças no setor de saúde suplementar; 2) induzir a reorientação 
dos modelos assistenciais vigentes; 3) contribuir para a qualificação da 
gestão em saúde no setor de saúde suplementar, incentivando as ope-
radoras a atuarem conforme o perfil de saúde e de doença da sua po-
pulação de beneficiários; 4) estimular a integração das ações da atenção 
primária com a atenção de maior complexidade; e 5) contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida dos usuários de planos privados de saúde. 

Inicialmente, o foco das operadoras de planos privados estava vol-
tado apenas para resultados de questões econômicas (financeiras) dos 
planos de saúde, não sendo realizadas ações de promoção e de preven-
ção em saúde.  Através de discussões (debates) da ANS sobre a indução 
do desenvolvimento de ações e de estratégias de promoção da saúde e 
de prevenção de riscos e de doenças no setor suplementar foram imple-
mentadas, a partir de dezembro de 2004, com a realização do I Seminá-
rio Nacional de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na 
Saúde Suplementar, as primeiras normatizações acerca da temática em 
questão (ANS/oPAS/omS, 2013).

A primeira iniciativa da ANS no sentido de estimular que as operado-
ras de planos de assistência à saúde implantassem ações de Promoção 
da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças para seus beneficiários teve os 
incentivos financeiros como cerne. Foi com a publicação da Resolução 
Normativa (rN) n° 94, em 23 de março de 2005, em uma ação conjunta 
entre a dioPE (Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras) e a 
diPro (Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos), que se estabe-
leceram  os critérios para a prorrogação dos prazos para a integralização 
da cobertura com ativos garantidores das provisões de risco, definidas 
na Resolução da Diretoria Colegiada (rdC) nº 77, de 17 de julho de 2001, 
por parte das  operadoras de planos privados de assistência à saúde que 
realizassem programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e 
Doenças para seus beneficiários (ANS/oPAS/omS, 2013).

No mesmo ano, em decorrência do II Seminário Nacional de Promoção 
da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar, realiza-

4 O ativo garantidor é 
a efetivação financeira 
real da garantia 
escritural refletida pela 
provisão técnica. O 
registro das provisões 
técnicas no passivo 
(balanço patrimonial) 
representa o cálculo 
dos riscos inerentes 
às operações de 
assistência à saúde. E os 
ativos garantidores são 
recursos financeiros 
destinados a cobrir 
esses riscos, caso 
eles traduzam-se em 
despesas. Os recursos 
aplicados nesses 
ativos devem obedecer 
a determinados 
limites percentuais, 
de aceitação e de 
diversificação, de 
acordo com a sua 
natureza e com os seus 
riscos inerentes, além 
do porte da operadora, 
conforme estabelece a 
Resolução Normativa 
RN nº 159, de 04 de 
julho de 2007.
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do em dezembro de 2005, foi levado para discussão a construção e a pre-
paração de suporte técnico (constituição de um grupo técnico específico), 
sustentado em evidências científicas e que objetivaram auxiliar as opera-
doras na estruturação e no desenho dos programas (ANS/oPAS/omS, 2013).

A ANS, desde 2004, vem estimulando as operadoras de planos priva-
dos de assistência à saúde a repensarem a gestão com vistas a contribuir 
para mudanças no tradicional modelo de atenção para um modelo de 
atenção integral à saúde, no qual haja incorporação progressiva de ações 
de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (ANS, 2015). 

O resultado desse estímulo pode ser verificado pelos inúmeros incen-
tivos para a implementação de programas de promoção e de prevenção 
à saúde desde então, e que estão na sequência desse referencial (ANS/
oPAS/omS, 2013).

Assim, em dezembro de 2006, no iii Seminário Nacional de Promo-
ção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar, é 
lançado a primeira edição do Manual Técnico para Promoção da Saúde 
e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar (ANS/oPAS/omS, 
2013), que abordou as principais ações organizadas por áreas de atenção 
à saúde (saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto e do 
idoso, saúde da mulher, saúde do homem, saúde bucal e saúde mental).

Já a segunda edição desse manual, lançada no iV Seminário Nacional 
de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Su-
plementar, realizado em dezembro de 2007, deu ênfase à prevenção e ao 
controle dos fatores de risco como uma abordagem relevante, indepen-
dentemente da área de atenção à saúde na qual a operadora estrutura 
seus programas, além de que acrescentou a saúde do trabalhador na área 
de atenção. Nesse evento, a avaliação dos programas recebeu um desta-
que especial, sendo reconhecida como uma ótima ferramenta de plane-
jamento que viabiliza a tomada de decisões e a definição de estratégias 
de intervenções com a indicação de incorporação da inovação tecnoló-
gica. Nessa oportunidade, a dinâmica do evento permitiu a realização 
de oficinas dirigidas nas áreas de atenção, com apresentação de práticas 
exitosas (ANS/oPAS/omS, 2013).

Nessa perspectiva, a ANS, ao observar a necessidade de um maior apri-
moramento das informações e da qualificação dos programas existentes, 
elaborou por meio de uma pesquisa (enviada a 1.842 operadoras), um 
diagnóstico do setor, a fim de traçar o perfil dos programas e das ações 
realizadas pelas operadoras. O resultado da pesquisa foi publicado no 
Panorama das Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Do-
enças no Setor Suplementar de Saúde, em 2008 (ANS/oPAS/omS, 2013).

Posteriormente, em dezembro de 2008, a ANS publicou a Instrução 
Normativa (iN) conjunta no 01 diPro/dioPE, que lança outra estratégia 
de estímulo econômico-financeiro ao desenvolvimento de Programas de 
Promoção da Saúde e Prevenção e Controle de Riscos e Doenças, definin-
do que os valores aplicados neles passariam a ser tratados como ativos 
intangíveis no Plano de Contas Padrão da ANS (ANS, 2015F).
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As operadoras interessadas devem realizar cadastro do programa, 
preenchendo as exigências mínimas, no sítio da ANS (www.ans.gov.br/
portal/site/perfil_operadoras/promocao_prevencao.asp), e aguardar a 
aprovação da agência, a qual, após avaliar as propostas, as aprova me-
diante o cumprimento de pré-requisitos básicos para a realização de pro-
gramas com qualidade (ANS, 2015F).

Ainda em 2008, outra iniciativa que merece destaque é a participação 
da ANS no Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde do 
Ministério da Saúde, facilitando a integração das ações entre os setores 
público e privado. Atualmente, a ANS é membro do grupo técnico refe-
rente ao Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das doenças 
crônicas não transmissíveis (dCNT) no Brasil para o período compreendi-
do entre 2011/2022 (ANS/oPAS/omS, 2013).

O Plano de Ações Estratégicas Para o Enfrentamento das Doenças Crô-
nicas Não Transmissíveis, 2011/2022 (BrASil, 2011; mAlTA ET Al., 2013) 
aborda quatro principais grupos de doenças (cardiovasculares, câncer, res-
piratórias crônicas e diabetes) e seus fatores de risco em comum modificá-
veis (tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação inadequada e obe-
sidade) e define três diretrizes estratégicas, ou eixos de atuação: Vigilância, 
Informação, Avaliação e Monitoramento; Promoção da Saúde; e Cuidado 
Integral de Doenças Crônicas Não transmissíveis (ANS/oPAS/omS, 2013).

Cabe ressaltar que uma das estratégias definidas pelo comitê gestor 
da PNPS/mS foi a inclusão de perguntas sobre planos de saúde na pesqui-
sa denominada Vigilância dos Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico - “Vigitel”, realizada pelo Ministério da 
Saúde (ANS/oPAS/omS, 2013). Essa permitiu o conhecimento dos fatores 
de risco e de proteção para doenças crônicas, conforme segue no gráfico 
1 que segue abaixo:

Gráfico 1 - Fatores de risco e proteção na população masculina e feminina de beneficiários 
de planos de saúde e na população brasileira em geral.

Fonte: ANS/Vigitel (2008)

5 Vigitel é uma pesquisa 
telefônica realizada 
pelo Ministério da 
Saúde que visa avaliar 
a prevalência de fatores 
de risco e de proteção 
para diversas doenças 
crônicas no Brasil. 
Aborda questões 
relacionadas ao excesso 
de peso, à obesidade, 
à inatividade física, 
ao consumo regular 
de frutas e hortaliças, 
ao tabagismo, ao 
consumo de álcool, ao 
diabetes mellitus e à 
hipertensão arterial 
sistêmica na população 
brasileira adulta. Serve 
para subsidiar ações de 
promoção da saúde e 
prevenção de doenças.
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Com a adesão das operadoras na implantação de programas de pro-
moção e de prevenção à saúde, a ANS (ANS/oPAS/omS, 2013) sinaliza para 
uma nova abordagem do modelo de promoção da saúde e prevenção de 
riscos e doenças, que deve apresentar características tais como: a) Fa-
tores de Risco e Doenças já instaladas como, por exemplo,  Diabetes e 
Hipertensão; b) Detecção precoce e tratamento de doenças; c) Ações 
educativas; d) Estímulo a mudanças no estilo de vida; e) Adesão ao tra-
tamento medicamentoso; f ) Equipe multiprofissional; g) Capacitação do 
indivíduo para o autogerenciamento das doenças e dos riscos; h) Utiliza-
ção de protocolos e de diretrizes; e i) Monitoramento e avaliação como 
ferramenta de gestão.

Com um olhar voltado para a qualificação dos programas cadastrados 
sob critérios da qualidade, a ANS lançou, em dezembro de 2009, a Instru-
ção Normativa nº 24, que dispõe sobre o cadastramento de programas de 
promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplemen-
tar certificados por Instituições Acreditadoras e que tem  como objetivo  
simplificar o processo de aprovação dos formulários de cadastramento 
de programas e estimular as operadoras a utilizarem o Manual de Pro-
moção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar 
(ANS/oPAS/omS, 2013).

Assim, a terceira edição do manual mencionado, publicada em 2009, 
focou em uma revisão conteudística com fins de ampliação do provimen-
to de informações que estabelecessem indicadores em saúde voltados 
para melhorar a qualidade do cuidado ao paciente, baseada na utilização 
de ferramentas da qualidade, reconhecidamente eficazes em termos de 
metodologia (conferindo a esse método credibilidade e transparência) 
(ANS/oPAS/omS, 2013).

Em dezembro de 2010, a ANS publicou a Instrução Normativa nº10, 
que somada à Instrução Normativa nº11, de dezembro de 2011, abordam 
o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (idSS), o qual atribuiu 
uma pontuação bônus à Dimensão de Atenção à Saúde do Programa de 
Qualificação das Operadoras, pelo Índice de Desempenho da Atenção à 
Saúde – idAS, para as operadoras com programas aprovados junto à ANS. 
Além disso, essas duas normativas destacam-se por subsidiarem uma 
nova etapa da regulação: o compromisso com o eixo da Atenção ao Idoso 
(ANS/oPAS/omS, 2013).

Na continuidade à política de regulação por incentivos, a ANS pu-
blicou, em 2011, as Resoluções Normativas nº264 e nº265, ambas de 19 
de agosto de 2011, que definiram conceitos e que estabeleceram mo-
delagens para programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos 
e Doenças na Saúde Suplementar. Esses conceitos e essas modelagens 
têm por função guiar as operadoras e dispor sobre formas facultati-
vas de incentivos à participação de operadoras e beneficiários, bem 
como introduzir a possibilidade de bonificação3 e de premiações aos 
 beneficiários na adesão aos programas validados pela ANS (ANS/oPAS/
omS, 2013).

6 Instituição 
Acreditadora é uma 
organização de direito 
privado, com, ou sem 
fins econômicos, 
credenciada pela 
Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), 
com a responsabilidade 
de proceder à avaliação 
e à certificação 
da qualidade das 
organizações, 
dos serviços e dos 
programas de saúde, 
dentro do processo de 
acreditação, em nível 
nacional.

7 A avaliação de 
desempenho das 
operadoras é realizada 
através do Índice 
de Desempenho da 
Saúde Suplementar 
– IDSS, calculado a 
partir de indicadores 
definidos pela própria 
ANS, agregados em 
quatro dimensões, 
sendo que cada 
uma possui um peso 
diferente na formação 
do IDSS: 40% para a 
dimensão Atenção 
à Saúde, 20% para a 
dimensão Econômico-
financeira, 20% para a 
dimensão Estrutura e 
Operação e 20% para a 
dimensão Satisfação do 
Beneficiário.

8 Bonificação: 
vantagem pecuniária, 
representada pela 
aplicação de desconto 
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Pela Resolução Normativa nº 264 (ANS/oPAS/omS, 2013), é facultado 
às operadoras oferecerem programas definidos pelas seguintes mode-
lagens de programas para promoção da saúde e prevenção de riscos e 
doenças:

Programa para Gerenciamento de Crônicos: conjunto de estratégias 
orientadas para um grupo de indivíduos portadores de doenças crônicas 
e com risco assistencial, incorporando ações para prevenção secundária 
e terciária, compressão da morbidade e redução dos anos perdidos por 
incapacidade.

Programa para População-Alvo Específica: conjunto de estratégias 
orientadas para um grupo de indivíduos com características específicas, 
incorporando ações para a promoção da saúde e a prevenção de riscos e 
doenças em determinada faixa etária, ciclo de vida, ou condição de risco 
determinada.

Programa para Promoção do Envelhecimento Ativo ao Longo do Cur-
so da Vida: conjunto de estratégias orientadas para a manutenção da ca-
pacidade funcional e da autonomia dos indivíduos, incorporando ações 
para a promoção da saúde em todas as faixas etárias, desde o pré-natal 
até as idades mais avançadas.

Já as Instruções Normativas nº 35 e nº 36, de 19 de agosto de 2011 
(ANS/oPAS/omS, 2013), respectivamente, vem regulamentar a rN nº 264, 
dispondo sobre o acompanhamento de programas pela ANS, em que as 
operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão informá-la 
sobre todos os programas desenvolvidos, independente da obtenção de 
bonificações; e a rN nº 265, dispondo sobre a concessão (não obrigatória) 
de bonificações aos beneficiários participantes dos programas ( para os 
procedimentos de cumprimento dessa última resolução é lançada a Ins-
trução Normativa nº 36, de 19 de agosto de 2011). .

Paralelamente à padronização das modelagens de programas, a ANS 
lançou a Resolução Normativa nº277, de 4 de novembro de 2011, que ins-
titui o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de As-
sistência à Saúde, com o objetivo de aumentar a qualidade da prestação 
dos serviços por meio de critérios de avaliação que possibilitam a identi-
ficação e a solução de problemas por parte das operadoras de planos de 
saúde com mais consistência, segurança e agilidade (ANS, 2015g).

Para os programas de Promoção e Prevenção, o processo de acre-
ditação verifica e define parâmetros de qualidade, a fim de estimular a 
adoção das melhores práticas por parte das operadoras, que poderão, 
voluntariamente, se submeter ao processo de acreditação, total, ou par-
cial (apenas serviços próprios, ou programas de promoção e prevenção 
específicos), executado por uma entidade acreditadora de sua escolha 
(ANS, 2015G).

O programa de acreditação, por sua vez, consiste em uma série de 
itens, distribuídos em sete dimensões, no qual a quinta trata especifi-
camente sobre 51 itens de avaliação de Programas de Gerenciamento 
de Doenças e Promoção da Saúde desenvolvidas por operadoras, cujo 

no pagamento da 
contraprestação 
pecuniária, concedida 
pela operadora 
ao beneficiário do 
plano de saúde 
como incentivo à 
sua participação em 
programa de Promoção 
do Envelhecimento 
Ativo ao Longo 
do Curso da Vida. 
Premiação: vantagem, 
representada pela 
oferta de prêmio, 
concedido pela 
operadora ao 
beneficiário do 
plano de saúde 
como incentivo à 
sua participação 
em programa de 
População-Alvo 
Específico e Programa 
de Gerenciamento de 
Crônicos.
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 objetivo é avaliar o grau de conformidade de cada item quando confron-
tado com as práticas adotadas pela operadora. Para tanto, a operadora 
será aferida in loco pelo comitê de uma entidade acreditadora homolo-
gada pela ANS que fará a análise e a avaliação de indicadores, emitindo 
um parecer sobre o grau de conformidade encontrado (ANS, 2015G).

Ainda, em novembro de 2011, é lançada a quarta edição do Manual 
de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suple-
mentar, durante o 1º Seminário para Construção de Modelos Assisten-
ciais, que abordou os temas Promoção de Saúde e Prevenção de Riscos e 
Doenças, Envelhecimento Ativo e Diretrizes Clínicas (ANS, 2011).

Essa, última edição do Manual de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar (2011) objetivou trazer, para 
a Agenda Regulatória, a reflexão sobre o envelhecimento populacional e 
sobre o aumento na prevalência das doenças crônicas e seus impactos na 
sustentabilidade futura do setor. Dessa forma, estima-se que o manual 
em questão seja um instrumento importante de consulta e de orientação 
na formulação dos programas para promoção de saúde e prevenção de 
doenças e que ele contribua para a construção de uma nova forma de se 
organizar a saúde no sistema suplementar brasileiro (ANS, 2011).

De acordo com os dados, a ANS registra um aumento importante do 
número de beneficiários participantes de programas de promoção da 
saúde e prevenção de doenças e agravos. Antes da vigência das rNs nº 
264 e 265, de 2011, 127 programas foram informados à ANS, com estima-
tiva de participação de 198 mil beneficiários. Após doze meses de vigên-
cia das resoluções acima citas, já eram 760 programas, com a participa-
ção de 1,2 milhão de beneficiários. Os números (a margem de aumento 
de programas e de beneficiários de saúde suplementar) demonstraram o 
sucesso da iniciativa, a adesão das operadoras e o grande interesse que os 
beneficiários têm por esses programas. (ANS, 2011).

Em 2012, houve uma alteração na forma do estímulo econômico-fi-
nanceiro oferecido às operadoras para o desenvolvimento de programas. 
A Instrução Normativa Conjunta (iNC) dioPE E diPro nº07, de novembro 
de 2012, revogou a norma anterior que permitia o lançamento dos gastos 
com programas como ativo intangível e dispôs sobre o cadastramento, 
o monitoramento e os investimentos em programas para promoção da 
saúde e prevenção de riscos e doenças. As operadoras de planos privados 
de assistência à saúde que desenvolvem programas de promoção e pre-
venção de riscos e doenças e que desejam a aprovação da ANS, atualmen-
te, deverão cadastrá-las de acordo com as exigências da regulamentação 
da normativa referida acima, e aquelas que tiverem programas aprova-
dos pela ANS deverão registrar contabilmente as despesas com progra-
mas para promoção a saúde e prevenção de riscos e doenças em conta 
específica do Plano de Contas Padrão da ANS (conforme rN nº 290/2012). 
O total de despesas com esses programas reduzirá a exigência mensal 
de margem de solvência do exercício corrente, desde que observados os 
requisitos da referida norma (ANS, 2015C).
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No final do mesmo ano, surgiu o Laboratório de Inovações  Assistenciais 
em Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Su-
plementar, que tem por intuito identificar e valorizar experiências bem-
-sucedidas e inovadoras dentro do escopo da saúde suplementar de-
senvolvidas em parceria entre a oPAS (Organização Pan-Americana de 
Saúde)/omS BrASil (Organização Mundial da Saúde) e a ANS para tratar 
de assuntos relevantes no campo assistencial da saúde suplementar em 
termos de âmbito da cooperação técnica (ANS/oPAS/omS, 2013).

O foco central desse Laboratório de Inovações foi o monitoramento 
e a avaliação dos programas para promoção, prevenção e qualidade do 
cuidado aos portadores de condições crônicas; a coordenação e a inte-
gração da rede assistencial de saúde, visando mais qualidade; a sustenta-
bilidade econômico-financeira do setor de saúde suplementar; e a intro-
dução de ferramenta do modelo de cuidados de crônicos, contribuindo 
com o lançamento das seguintes publicações: Plano de Cuidado para 
Idosos na Saúde Suplementar; Cartão Plano de Melhoria da Saúde; Plano 
de Melhoria da Saúde: Um Guia para pacientes e público em geral; Di-
retrizes Clínicas na Saúde Suplementar-2012 e Vigitel Brasil-2011-Saúde 
Suplementar (ANS/oPAS/omS, 2013).

Um outro produto desse Laboratório de Inovação que merece ser 
mencionado é o portal eletrônico denominado Você Saudável (http://
apsredes.org/site2013/vocesaudavel/) que tem alvo elementar a de fa-
cilitação do acesso a informações pelo público em geral. O “Você Saudá-
vel” traz informações em linguagem acessível (de caráter informal e com 
características linguísticas da popularização da ciência) sobre fatores de 
risco, sobre alimentação saudável, sobre envelhecimento ativo, sobre ati-
vidades físicas, sobre autocuidado e sobre ações de promoção e de pre-
venção (ANS/oPAS/omS, 2013).

Esse Laboratório de Inovações obteve grande desenvolvimento a 
partir da construção de uma metodologia de avaliação e de monitora-
mento dos programas de promoção e prevenção da saúde suplementar 
no Brasil; da avaliação dos programas ativos de promoção da saúde e 
prevenção de riscos e doenças, aprovados pela ANS; da integração e da 
divulgação de informações importantes de várias fontes de dados que 
sirvam como base para o incremento e para o aprimoramento de pro-
gramas de saúde suplementar já existentes; e do incentivo à elaboração 
de programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças 
(inclusive as ações de envelhecimento ativo) baseados em evidências 
(ANS/oPAS/omS, 2013).

Dessa forma, ele cooperou para fomentar a ANS, no sentido de apoiar 
a disseminação dessas práticas na esfera da saúde suplementar, orien-
tando para a mudança no modelo de atenção e, consequentemente, tra-
zer mais saúde e benefícios para a população (ANS/oPAS/omS, 2013).

Portanto, a política de regulação indutora da ANS para a mudança 
no modelo assistencial de saúde suplementar está, sobretudo, orienta-
da na elaboração e na expansão de programas de Promoção da Saúde e 

9 O conceito utilizado 
nos Laboratórios de 
Inovação (LI) para 
inovação em saúde 
é o de introdução 
e adoção de novos 
processos, produtos, 
práticas, programas, ou 
políticas criadas para 
atender um problema 
real e que se destina 
a trazer benefícios 
significativos 
para indivíduos, 
grupos, sociedades, 
ou organizações.
Beneficiário.

10 Popularização da 
ciência (PC): “o acesso 
da sociedade mais 
ampla à experiência 
científica é feito 
por meio de textos 
de PC: textos sobre 
ciência, publicados por 
cientistas ou jornalistas 
científicos em revistas, 
jornais ou redes de 
TV aberta ou a cabo, 
tendo em mente uma 
audiência formada 
por não-especialistas” 
(ROTH, 2009, p. 135-
136).
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 Prevenção de Riscos e Doenças, como atesta Katia Audi, gerente da Gerên-
cia de Monitoramento Assistencial da ANS (ANS, 2015h):

Esse marco regulatório acrescenta novos parâmetros 
para o modelo de saúde no setor privado, introduzindo 
ações para a promoção da saúde e prevenção de riscos 
e doenças, que são fundamentais para a reorientação 
da forma de atenção à saúde, sendo uma estratégia 
que objetiva a melhoria na qualidade de vida, a redu-
ção dos riscos à saúde e as melhorias no modo de viver. 
Sob esse prisma, a implementação de um programa de 
promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças 
crônicas é considerado uma tarefa complexa que passa 
por diferentes etapas de um processo gradual e con-
tínuo, que exige metodologia adequada e gerenciada 
por uma equipe profissional capacitada e devidamente 
treinada para a execução efetiva das ações propostas 
(ANS/OPAS/OMS, 2013).

Nesse sentido, a ANS define um programa para Promoção da Saúde e 
Prevenção de Riscos e Doenças como um conjunto orientado de estraté-
gias e de ações programáticas integradas e transversais que objetivam: 1) a 
promoção da saúde; 2) a prevenção de riscos, agravos e doenças; 3) a com-
pressão da morbidade; 4) a redução dos anos perdidos por incapacidade; 
e 5) o aumento da qualidade de vida dos indivíduos e populações sob sua 
abrangência (ANS, 2015E).

No entanto, a proposta metodológica para a Promoção à Saúde, feita 
pela ANS, para que possa ser continuamente aprimorada, para que possa 
buscar práticas inovadoras e efetivas e, para que as operadoras de saúde 
sejam habilitadas a receberem os incentivos da ANS para os programas 
aprovados, encontra-se detalhada no Manual Técnico para Promoção da 
Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar e na Carti-
lha para Modelagem de Programa para Promoção da Saúde e Prevenção de 
Riscos e Doenças,  publicados em 2011(ANS, 2011).

Uma avaliação criteriosa sobre as metodologias utilizadas na Promo-
ção e na Prevenção, assumem um papel cada vez mais fulcral, visto que o 
sistema de saúde brasileiro tem demandas crescentes, tem recursos finan-
ceiros e humanos limitados e tem gestores que precisam tomar decisões e 
que necessitam planejar ações para obter os melhores resultados possíveis, 
de modo que impactem positivamente as pessoas e as organizações (ANS, 
2011).

As iniciativas desenvolvidas pela ANS, em consonância com as políti-
cas empreendidas pelo Ministério da Saúde, têm levado as operadoras de 
saúde suplementar à discussão do tema, à organização de seminários, à 
capacitação de equipes multidisciplinares, à apropriação de conceitos 
epidemiológicos, à adoção de protocolos clínicos e ao planejamento dos 
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 programas de saúde. Embora ainda existam limitações nesse setor, mui-
tos avanços já podem ser observados, em especial o crescimento de pro-
gramas de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças pelo país 
todo, em diferentes estágios de implementação, em busca de um plano 
de cuidado integrado ao paciente. (ANS,2015h).

Atualmente, o modelo assistencial na saúde suplementar é tema cen-
tral de debates nacionais. Com o objetivo de trocar informações e experi-
ências sobre a temática e com o fito de divulgar as ações e as estratégias 
desenvolvidas, a ANS vem realizando seminários e workshops regionais 
para discussão do desenvolvimento e para a avaliação de programas de 
promoção da saúde e prevenção de doenças na Saúde Suplementar (ANS, 
2015h).

Ao longo desse último ano, apresentou os avanços e os desafios na 
regulação do setor, bem como o lançou o novo inquérito Vigitel da Saúde 
Suplementar (2014; fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e 
a ANS; dá seguimento às duas edições anteriores publicadas em 2008 e 
2011), o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2016 e a introdução 
da Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) como ferramenta para toma-
da de decisões (ANS, 2015h).

Sobretudo, o grande desafio da Saúde Suplementar consiste, ainda,  
em reestabelecer uma nova prática assistencial de saúde suplementar, 
em promover a saúde e não apenas tratar as doenças (quer seja pelo es-
tímulo à promoção e prevenção, sem o enfoque  do marketing, ou quer 
seja através de uma clínica referenciada no vínculo e na responsabilida-
de) e em aprimorar um modelo de Atenção Integral à Saúde por meio 
de novas redes assistenciais, contemplando, assim: Acesso humanizado; 
Acolhimento; Vínculo; Responsabilização (nova relação profissional de 
saúde-usuário); Equipe multidisciplinar; Prática clínica cuidadora; Ges-
tão de linha de cuidado; Aumento da qualidade da atenção (ações co-
ordenadas e continuadas); e Visão a satisfação e autonomia do usuário 
(ANS, 2015h).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A evolução histórica da Promoção e Prevenção da Saúde evidenciada por 
esse estudo denota uma constante crítica ao modelo assistencial de saú-
de (médico centrado/hospitalar/curativista) baseado no tratamento da 
doença – como forma de solucionar os problemas de saúde. 

Nessa linha, a saúde abordada com o foco na promoção da saúde pas-
sa a ser compreendida como resultado multidimensional relacionado à 
qualidade de vida, ultrapassando o enfoque na doença e incluindo ques-
tões sociais e ambientais, como, por exemplo, habitação, alimentação, 
educação, trabalho e lazer, o que acarretam ações com abordagem holís-
tica e integral. 

Observa-se que a Agência Nacional de Saúde (ANS), em seu papel re-
gulador do setor privado de saúde, induz a promoção e a prevenção, mais 
do que uma política legisladora, mas como uma estratégia de  articulação 
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transversal que se interpõe  entre as diversas perspectivas do sistema 
para o alcance do objetivo final (a produção de saúde para a população 
em um  conjunto estruturado pela  sustentabilidade  ao longo do tempo), 
contemplando assim, novas formas de gestão da saúde, especialmente, 
na sua prestação assistencial.

Os diversos referenciais teóricos acerca do tema (os apresentados ao 
longo desse artigo) possibilitaram alinhar o assunto às diretrizes da saúde 
suplementar, regulamentada há quinze anos no Brasil. Observando-se se 
que a ANS vem abordando esse tema, que vem adotando novas práticas 
assistenciais em saúde, que vem inovando e interferindo na produção 
do cuidado e na qualidade dos serviços prestados, fazendo com que as 
operadoras de planos de saúde privado se adequem às diretrizes por ela 
preconizadas, constatou-se que esses empreendimentos interventivos 
incentivam a criação de serviços, ou de programas específicos voltados 
para a Promoção e Prevenção da Saúde.

Visto que as ações de promoção e prevenção em saúde prestadas na 
assistência suplementar pela iniciativa privada, não perdem a sua natu-
reza pública diante da regulamentação do setor.  

Esse, acompanha os mesmos desafios e as mesmas necessidades de 
reestruturação organizacional e assistencial em saúde (mas sem restri-
ção legal) desde que sejam observados os aspectos regulatórios que tra-
tam dos os limites legais e contratuais estabelecidos entre as operadoras 
de planos privados e seus beneficiários. O setor privado de saúde suple-
mentar, inclusive, vem sinalizando para uma nova forma de regulação, 
uma vez que tem trazido à tona produtos diferenciados e diferentes en-
tregas (coberturas) à população, abordando uma saúde gerenciada-coor-
denada, com integralidade e preservando o livre arbítrio.

Os referenciais (nosso corpus de pesquisa), ainda, apontam para um 
novo modelo assistencial de saúde, sem eliminar o atual, por meio da 
promoção à saúde e prevenção de riscos, agravos e doenças, baseado em 
uma fórmula padronizada de tratar a saúde e uma maneira diferenciada 
de relação entre os diversos atores do sistema de saúde, o que ocasiona 
um grande impacto cultural.

Assim, a Promoção e Prevenção da Saúde, utilizada como estratégia 
de gestão, contribui para abordar a saúde em termos de atenção integral 
que transcende a mera disponibilização de rede de prestadores e de ser-
viços de saúde. 

Enquanto estratégia de gestão, a Promoção e Prevenção da Saúde 
abrange o conhecimento epidemiológico da população para a definição 
de solução de problemas, irrompendo novas formas de atenção à saúde e 
serviços criativos, em um compromisso com o desenvolvimento e com a 
sustentabilidade do sistema e, por meio de uma visão integrada da saúde, 
alcançar resultados de mais saúde (maior bem-estar e com menos custos).

Nesse sentido, as iniciativas das ações de promoção e prevenção da 
saúde mostram sua natureza bastante complexa, visto que envolvem 
processos de transformação coletiva com impacto a médio e longo prazo, 
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por isso, considera-se que devam ser alicerçados sob princípios de de-
senvolvimento sustentáveis para garantir processos duradouros e fortes 
ao longo do tempo.

O presente estudo verificou que a promoção e prevenção em saúde, 
em um contexto de atenção integral, introduziu no sistema brasileiro de 
saúde, tanto público quanto privado, uma atitude de mudança no mode-
lo assistencial vigente, rumo a uma transformação em oposição ao atual 
modelo. Transformação essa que já se encontra aberta através de debates 
sobre o tema e de aperfeiçoamento profissional no setor, traduzindo-se 
em fundamentos e em diretrizes que nortearão a tomada de decisões fu-
turas, em direção ao novo modelo de saúde assistencial, o qual é entendi-
do como forma de inovação e de estratégia de sustentabilidade do setor.

Não obstante, conclui-se que a abordagem da promoção da saúde e a 
prevenção de riscos, agravos e doenças como estratégia de gestão na saú-
de suplementar vem contemplar um rumo novo para o sistema mediante 
as suas contribuições na mudança do modelo assistencial e a partir do 
forte impacto positivo frente ao cenário do setor.

Porém, o tema não se esgota nessa abordagem teórica, visto que o sis-
tema de saúde, em sua alta complexidade, não é muito suscetível a gran-
des mudanças, e suas transformações ocorrem lentamente (tem muito a 
ser desenvolvido ainda nesse aspecto).

Assim sendo, esse trabalho visou alcançar contribuições fundamen-
tais na seara da promoção e prevenção em saúde do setor suplementar, 
considerando-se esse como uma etapa preliminar que, posteriormente, 
terá a sua aprovação como  de extrema importância conceitual, em face 
de tratar de elementos de compreensão da abordagem contemporânea 
do tema, das relações entre os diversos atores do segmento, e da forma de 
abordagem da saúde na construção de serviços e modelagens diferencia-
das, contribuindo na inovação do sistema de saúde brasileiro.
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RESUMO
O trabalho objetiva analisar os dados disponíveis na base do Sistema 
Único de Saúde sobre estratégias de prevenção primária e secundária 
para o câncer cervical. O presente trabalho é uma análise histórica de 
dados sobre o câncer cervical no Brasil (de 2006 a 2014), provenientes 
de indicadores disponíveis no dATASUS-SiSColo com base em programas 
de rastreamento e é uma análise de dados da cobertura da campanha 
nacional de vacinação para hPV na região sul do Brasil, configurando-se 
como um estudo retrospectivo e descritivo. Ao analisar os dados obti-
dos (corpus de pesquisa), observou-se que 88,15% dos exames realizados 
correspondem à faixa etária de 25 a 64 anos de idade, conforme preco-
nizado pelo Ministério da Saúde. A prevalência de alterações no exame 
citopatológico predomina nas idades entre 20 e 29 anos (27,8%) no sul 
do Brasil. Assim, concluímos que a realização do exame citopatológico 
é uma ferramenta imprescindível na detecção precoce de alterações que 
possam levar ao desenvolvimento do câncer cervical. 
Palavras-chave: Câncer Cervical; Citologia; hPV; Prevenção; Vacinação.

INTRODUÇÃO
O útero é um órgão do aparelho reprodutor feminino que está situado 
no abdome inferior, sendo dividido em corpo e colo. O colo do útero 
apresenta uma parte interna que constitui o chamado canal cervical, ou 
endocérvice, o qual é revestido por uma camada única de células cilín-
dricas produtoras de muco e de epitélio colunar simples. A parte exter-
na, que mantém contato com a vagina, é chamada de ectocérvice e é re-
vestida por um tecido de várias camadas de células planas e por epitélio 
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 escamoso e estratificado. Entre esses dois epitélios, encontra-se a junção 
escamocolunar (JEC), a qual é uma linha que pode estar tanto na ecto 
como na endocérvice, dependendo da situação hormonal da mulher.

O câncer do colo do útero (CCU) é caracterizado pela replicação 
 desordenada do epitélio de revestimento do órgão, o que compromete 
o tecido subjacente e pode invadir estruturas e órgãos adjacentes, ou à 
distância. Há dois principais grupos de carcinomas invasores do colo do 
útero, dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma 
epidermóide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso 
 (representa cerca de 80% dos casos) e o adenocarcinoma, tipo mais raro 
e que acomete o epitélio glandular.

O CCU, também conhecido como câncer cervical, é o segundo câncer 
mais comum em mulheres em todo o mundo. Para o ano de 2014, no Bra-
sil, eram esperados 15.590 novos casos de CCU, com um risco estimado 
de 15,33 casos a cada 100 mil mulheres, sendo que na região sul do país 
esse é o quinto tipo de câncer mais frequente (15,87/100 mil).

O CCU é causado pelo Papiloma Vírus Humano (hPV), sendo esse um 
agente infeccioso transmitido principalmente por via sexual (sua vincu-
lação com o desenvolvimento do câncer cervical já é bem conhecida). 
Sabe-se que existe uma estreita relação entre o surgimento do câncer do 
colo do útero e a presença de infecção pelo hPV. Em cerca de 90% a 99,7% 
dos casos de câncer cervical invasivo são detectados o dNA do hPV onco-
gênico, sendo os tipos mais comuns o hPV16 e o hPV18. Praticamente to-
das as pessoas com vida sexual ativa serão infectadas pelo hPV em algum 
momento da vida e algumas delas serão contaminadas repetidas vezes. O 
ponto máximo para essa infecção é logo após o início da vida sexual. 

A maioria das infecções pelo hPV resolve-se espontaneamente e não 
causa sintomas, nem doença. Porém, a infecção por alguns tipos espe-
cíficos de hPV (os de alto risco oncogênico, como, por exemplo...) pode 
trazer como consequências lesões pré-cancerosas. Se não forem trata-
das, essas lesões podem evoluir para câncer do colo do útero. Entretanto, 
existem outros fatores que contribuem para o desenvolvimento desse tu-
mor (o câncer do colo do útero), como, por exemplo, o tabagismo, a mul-
tiplicidade de parceiros sexuais, a iniciação sexual precoce, o uso de con-
traceptivos orais e a infecção por doenças sexualmente transmissíveis. 

As manifestações clínicas das lesões precursoras do câncer do colo do 
útero são assintomáticas, podendo ser detectadas por meio da realiza-
ção periódica do exame citopatológico e confirmadas pela colposcopia e 
pelo exame histopatológico. Quando do estágio inicial de acometimento 
da doença, os principais sintomas são sangramento vaginal (ou espon-
tâneo, ou pós coito, ou por esforço), leucorréia e dor pélvica, que podem 
estar associados com queixas urinárias, ou intestinais nos casos mais 
avançados. Através do exame especular (...) podem ser evidenciados san-
gramento, tumoração (formação de tumores), ulceração (formação de 
lesões no tecido mucoso) e necrose (degradação de células e de tecidos) 
no colo do útero. O toque vaginal pode mostrar alterações na forma, no 
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tamanho, na consistência e na mobilidade do colo do útero e de estrutu-
ras subjacentes.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as estratégias para a 
prevenção de CCU são o rastreamento (aplicação de um teste, ou exame 
em uma população assintomática, aparentemente saudável, com obje-
tivo de identificar lesões precursoras, ou sugestivas de câncer e enca-
minhá-las para investigação e para tratamento) e o diagnóstico precoce 
(abordagem de indivíduos com sinais e/ou sintomas da doença). 

O rastreamento é realizado através da citologia oncótica, a qual é ca-
racterizada como estratégia de prevenção secundária para detecção pre-
coce e para tratamento de lesões pré-cancerosas. Esse rastreamento é, 
tradicionalmente, utilizado como estratégia de prevenção e de detecção 
precoce do CCU há mais de 60 anos no Brasil. O exame citopatológico 
cérvico-uterino (também conhecido como Exame Preventivo do Colo do 
Útero, Exame de Papanicolaou, ou Citologia Oncótica) é capaz de detec-
tar o CCU (por meio da coleta de material vaginal) em fase pré-maligna, 
ou incipiente (quando é curável com medidas relativamente simples, 
como, por exemplo, ...). 

Ainda que seja um exame rápido, de baixo custo e efetivo para a de-
tecção precoce da doença, sua técnica de realização possui limitações e 
vulnerabilidades tais como erros de coleta do material, erros de prepa-
ração da lâmina, e a subjetividade do profissional de saúde na interpre-
tação dos resultados. O Exame de Papanicolaou é realizado de acordo 
com a nomenclatura mundialmente estabelecida e revisada de Bethesda 
(2014) no sentido de objetivar a padronização da terminologia dos lau-
dos citológicos. O Ministério da Saúde do Brasil, por intermédio do Insti-
tuto Nacional de Câncer (iNCA) e em parceria com diversos segmentos da 
sociedade científica, publicou, em 2006, a Nomenclatura Brasileira para 
Laudos Cervicais. A aplicação dessa nomenclatura é obrigatória em todo 
o país, devendo-se utilizar o seu formulário padronizado (gerenciamento 
dos laudos citológicos) para disponibilização no Sistema de Informação 
do Câncer do Colo do Útero (SiSColo). Os resultados dos exames citopa-
tológicos, então, por conta dessa nomenclatura, devem ser expressos em 
formulários apropriados e expedidos de acordo com a procedência.

A Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais permite a identifica-
ção de um conjunto de alterações classificadas de acordo com a presença 
e com o grau das atipias celulares. Dessa forma, as alterações dividem-se 
em alterações com critérios citológicos definidos (inflamatórias, lesão 
intra-epitelial de baixo grau, lesão intra-epitelial de alto grau, carcinoma 
invasor) e em alterações indeterminadas, que são aquelas que não apre-
sentam critérios morfológicos para serem classificadas definitivamente 
como reativas, ou como neoplásicas, denominadas atipias escamosas de 
significado indeterminado (ASCUS).

A qualidade do Exame de Papanicolaou depende de fatores ligados à 
execução e à interpretação do esfregaço citopatológico. Por conseguinte, 
muitos pesquisadores foram instigados a buscar técnicas alternativas, 
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ou suplementares para atrelar ao arsenal diagnóstico disponível, com o 
intuito de melhorar o desempenho e/ou a eficácia na detecção preco-
ce desse tipo de neoplasia. Entre essas principais técnicas moleculares 
empregadas estão: 1) a Captura Híbrida (Ch); 2) a Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCr); e 3) a elaboração de vacinas contra os genótipos mais 
carcinogênicos do hPV.  Esses testes para detecção do hPV têm sido pro-
postos como estratégias complementares, ou substitutiva da citologia 
oncótica (Exame de Papanicolaou, por exemplo) na detecção precoce do 
CCU e de suas lesões precursoras, na triagem mais imediata de pacientes 
com alterações indeterminadas, ou em mulheres de mais de 35 anos com 
neoplasia intra-epitelial escamosa de baixo grau, porém um elevado va-
lor está associado à sua implementação. 

No Brasil, o programa de rastreamento através da citologia oncótica 
está estabelecido/alicerçado/consolidado no Sistema Único de Saúde 
(SUS) desde os anos 1990, com atendimento prioritário para mulheres 
com idade de 25 a 64 anos, contudo não se verificou, desde a sua im-
plementação, uma redução significativa na mortalidade por esse tipo 
de câncer (o CCU). O prognóstico do CCU depende muito da extensão da 
doença (dimensão, proporção, amplitude manifesta) no momento do 
diagnóstico, estando sua mortalidade fortemente associada ao diagnós-
tico tardio e/ou em fases avançadas de estágio da patologia. Assim, atu-
almente no Brasil, o princípio básico para prevenção e para controle do 
CCU é atuar ao longo do curso de vida da mulher, baseando-se na história 
natural da doença, para identificar as oportunidades de se realizarem in-
tervenções eficazes nas respectivas faixas etárias, podendo ser elas pre-
venções primárias, secundárias ou terciárias.

Todavia, o Exame de Papanicolaou não é apontado como um teste 
diagnóstico, mas sim é considerado como um teste de rastreamento que 
filtra os casos que necessitam de avaliação posterior. Um Exame de Papa-
nicolaou anormal deve ser seguido, ou confirmado por outros métodos 
diagnósticos, como, por exemplo, colposcopia, biópsia e análise histoló-
gica. Para o tratamento precoce de lesões pré-cancerígenas em termos de 
CCU, o procedimento de escolha é a cirurgia de alta frequência (CAF). Não 
obstante, em locais com poucos recursos, ou quando a CAF não puder 
ser realizada, recomenda-se a realização de crioterapia como tratamento 
alternativo, indicado para lesões positivas na inspeção visual com ácido 
acético. Em locais com recursos, técnicas como a conização a frio podem 
ser utilizadas. Por fim, a prevenção terciária diz respeito ao diagnóstico 
e ao tratamento do câncer invasivo. O tratamento consiste na cirurgia 
ablativa, na radioterapia e, por vezes, na quimioterapia. Em mulheres 
com câncer avançado, os cuidados paliativos podem ser prestados, a fim 
de aliviar tanto quanto possível os sintomas.

A estratégia de prevenção primária está relacionada à diminuição 
do risco de contágio pelo hPV através da vacinação, pois sabe-se que é 
um método eficaz e de relevante custo-benefício para se combater uma 
 doença de etiologia infecciosa. Assim, em 2006, a Food and Drug Admi-
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nistration (FdA), aprovou a vacina quadrivalente como agente imuniza-
dor contra o hPV. Nesse mesmo ano, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Brasil (ANViSA) regulamentou a comercialização dessa va-
cina, e em 2008, a vacina bivalente também foi aprovada. O Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunizações (Si-PNi) possibilita, 
aos gestores envolvidos no programa, uma avaliação dinâmica do risco 
quanto à ocorrência de surtos, ou epidemias, a partir do registro das vaci-
nas aplicadas e do quantitativo populacional atingido, que são agregados 
por faixa etária em determinado período de tempo, em uma área geográ-
fica. Por meio desse registro1, é possível avaliar o programa vacinal, pois 
ele ali está, por faixa etária, as doses de imunobiológicos aplicadas e cal-
cula a cobertura vacinal por unidade básica, por município, por regional 
da Secretaria Estadual de Saúde, por estado e por país.

Já a prevenção terciária é caracterizada pelo tratamento do câncer in-
vasivo do colo do útero através de cirurgia e/ou de radioterapia. Pode-se 
complementar o esquema de tratamento da doença com quimioterapia 
nos estágios mais avançados. Diversos países não têm infraestrutura su-
ficiente para prestar serviços, ou a maioria das mulheres afetadas não 
tem acesso, ou não tem condições financeiras para usar esses serviços. 
Os principais desafios para instituir sistemas de tratamento de CCU que 
funcionam bem (em termos de rastreabilidade e manutenção da saúde) 
são: criar e manter uma rede de referência de tratamento da doença; es-
tabelecer estratégias de adesão ao tratamento da doença; instaurar práti-
cas de cuidados paliativos em relação à doença.

O desenvolvimento do SiSColo2, baseado em uma parceria entre o 
Ministério da Saúde, o dATASUS e o iNCA, decorreu da importância dessa 
ferramenta como componente fundamental para a organização de ações 
de rastreamento. O SiSColo foi implantado em 1999, por meio da Por-
taria SAS n° 408/99, como subsistema do SiA/SUS. Para fornecimento de 
informações gerenciais sobre o rastreamento e sobre o faturamento do 
exame citopatológico. O sistema do SiSColo aprimorou-se ao longo dos 
anos, sendo que a partir da Portaria mS/SAS nº 287, de 24/04/2006, houve 
modificações nas nomenclaturas utilizadas e, atualmente, ele consiste 
em uma ferramenta fulcral para a organização de ações de rastreamento, 
para informações gerenciais e para faturamento dos exames.  

O sistema SiSColo, ainda, permite avaliar, por meio de indicadores, 
se a população-alvo está sendo atingida e qual a prevalência das lesões 
precursoras de CCU entre as mulheres diagnosticadas como tal. Também, 
ele armazena dados sobre a qualidade da coleta de material em exames 
para os diagnósticos laboratoriais, além de apontar qual o percentual 
de mulheres que estão sendo tratadas após a realização do diagnóstico, 
sendo assim, é possível coletar dados para construção de indicadores. 
Porém, o banco de dados SiSColo inclui apenas as mulheres atendidas 
pelo SUS e, portanto, as estimativas de cobertura do exame citopatológi-
co estão subestimadas, pois uma parcela das mulheres não realiza esse 
exame pelo SUS. Além disso, as diferenças observadas nas coberturas dos 

1  Esse sistema está 
disponível ao público 
no seguinte link:  

http://pni.datasus.gov.
br/consulta_hpv_14_
selecao.php.

2  Esse sistema pode ser 
acesso pela população 
como um todo através 
do seguinte link 
público: 
http://www2.datasus.
gov.br/DATASUS/index.
php.
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exames citopatológicos podem ser, em parte, decorrentes de eventuais 
diferenças na proporção da população que utiliza o SUS para a realização 
desse exame.

O presente trabalho configura-se como uma análise histórica de da-
dos sobre o câncer cervical provenientes de indicadores disponíveis no 
dATASUS-SiSColo, com base em programas de rastreamento (do e no 
Brasil) de 2006 a 2014 (recorte de pesquisa). Além de configurar-se como 
uma análise de dados da cobertura da campanha nacional de vacinação 
para hPV na região sul do Brasil, que é composta pelos estados do Rio 
Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

MÉTODO
Estudo retrospectivo e descritivo, baseado em dados do SiSColo, no pe-
ríodo de janeiro de 2006 a junho de 2014, na região sul do Brasil. Os três 
eixos de análise foram: ano de competência, faixa etária, quantidade de 
exames totais e alterados. Os dados foram prioritariamente analisados 
na faixa etária do programa de saúde pública que abrange mulheres de 
25 a 64 anos. Foram analisados dados no Sistema de Informação do Pro-
grama Nacional de Imunizações, a fim de avaliar a cobertura da campa-
nha nacional de vacinação.

RESULTADOS
Ao aferir dados sobre a demanda por prevenção do câncer de colo de 
útero das mulheres brasileiras, verificou-se que 12.825,859 testes de Pa-
panicolaou foram realizados no sul do Brasil, no período de 2006 a 2014. 
Sendo que desse montante, 88,15% dos exames foram efetuados por mu-
lheres pertencentes à faixa etária de 25 a 64 anos de idade, de acordo com 
o Ministério da Saúde.

A Tabela 1 demonstrará a razão de exames cérvico-vaginais e a popu-
lação em mulheres de 25 a 59 anos na região sul do Brasil (e no país como 
um todo), no período de 2006 a 2012, em que a razão de exames dos esta-
dos que compreendem tal região (0,16) se mantém próxima da razão do 
país (0,16), exceto pelo estado do Paraná (0,18). 

A Tabela 2 evidenciará a quantidade de exames por ano de competên-
cia e por faixa etária na região sul do Brasil, no período de 2006 a 2014, 
em que é possível observar que 11,6% daqueles foram realizados em mu-
lheres com faixa etária entre 40 a 44 anos em todos os estados sulistas. 
Sendo que desse total o estado do Paraná forneceu em torno de 41,78%, 
o estado do Rio Grande do Sul forneceu 37,05% e o estado de Santa Cata-
rina forneceu 21,17% dos exames através de citologia oncótica.

Já a Tabela 3 apresentará o número de exames alterados na região sul 
do Brasil, nos anos de 2006 a 2014, classificados de acordo com a faixa 
etária, em que a prevalência de alterações predomina nas mulheres entre 
20 e 29 anos (27,8%). Dessa forma, o estado do Paraná gerou 41%, o esta-
do do Rio Grande do Sul gerou 36,12% e o estado de Santa Catarina gerou 
22,88% dos exames alterados nesse período (2006 a 2014). 



· 237

A Tabela 4 trará a relação da quantidade de exames por citopatolo-
gia anterior e escolaridade no período de 2006 a 2014, revelando que a 
maioria das mulheres que efetuaram exame citopatológico anterior tem 
como nível de escolaridade mínima o Ensino Fundamental Incompleto 
(82,1%). 

Sobre as estratégias de prevenção, será demonstrada, na Tabela 5, a 
avaliação do Programa de Imunizações para hPV no Brasil, no ano de 
2014, na 1ª, 2ª e 3ª doses.

TABElA 1 - Razão de exames cérvico-vaginais e população em mulheres de 25 a 59 anos 
nos estados das regiões sul do Brasil e no país como um todo (Brasil, 2006 a 2012)

FoNTE: Ministério da Saúde, dATASUS–iNCA/SiSColo (dados tabulados pelos autores). 
Dados atualizados em 28/05/2015.

TABElA 2 – Razão de exames cérvico-vaginais e população em mulheres de 25 a 59 anos 
nos estados das regiões sul do Brasil e no país como um todo (Brasil, 2006 a 2012)

73757

79005 79433

85069

31986 668053

38360

67499

36897
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48202

57794

20566

1959

FoNTE: Ministério da Saúde, DATASUS–INCA/SISCOLO (dados tabulados pelos 
 autores, 2016)

Tabela 3 – Exames alterados por ano de competência e por faixa etária na região sul 
do Brasil (Brasil, 2006 a 2014)

1541

1261

1007

1000

870

18 722 11751 15663 15938 14357 12499 11367 9388 6613

592

607

4434 2906

29
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2012
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Entre
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FoNTE: Ministério da Saúde, dATASUS–iNCA/SiSColo (dados tabulados pelos  autores, 2016)

TABElA 4 – Quantidade de exames por citopatologia anterior e escolaridade na região 
sul do Brasil (Brasil, 2006 a 2014)

FoNTE: Ministério da Saúde, dATASUS–iNCA/SiSColo (dados tabulados pelos autores, 2016).
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TABElA 5 - Avaliação do Programa de Imunizações para hPV no Brasil

FoNTE: Ministério da Saúde, dATASUS/Si-PNi (dados tabulados pelos autores, 2016)

DISCUSSÃO
Esse estudo procura evidenciar a importância e a necessidade da exis-
tência de uma base de dados sobre o exame citopatológico do câncer de 
colo uterino. A disponibilidade de dados de boa qualidade nessa base 
torna possível a avaliação da tendência na cobertura do exame supra-
citado, como também contribui para a análise de aspectos relacionados 
aos seus resultados e a sua qualidade, facilitando, assim, o monitoramen-
to de ações programáticas, a fim de implementar sistemas padronizados 
de avaliação de estratégias de intervenção. Porém, identificaram-se algu-
mas limitações na base de dados, as quais prejudicam a sua ampla uti-
lização no acompanhamento de indicadores ligados aos programas de 
saúde da mulher.

Nos dados obtidos, 88,15% dos exames realizados estão incluídos na 
faixa etária de 25 a 64 anos de idade (mulheres), conforme indicado pelo 
Ministério da Saúde. De acordo com a Tabela 1, que demonstra a razão 
de exames cérvico-vaginais e população em mulheres de 25 a 59 anos nos 
estados da região sul do Brasil e no país como um todo, no período de 
2006 a 2012, a razão de exames desses estados (0,16) mantém-se próxima 
à razão do país (0,16), exceto pelo estado do Paraná (0,18). Em 2012, essa 
razão, no país, foi de 0,16 exame/mulher/ano; valor tendencialmente es-
tável nos últimos anos e abaixo da razão mínima esperada (de 0,3).

A quantidade de exames citopatológicos do câncer de colo uterino 
por ano de competência e por faixa etária na região sul do Brasil, no pe-
ríodo de 2006 a 2014, de acordo com a Tabela 2, é atesta que 11,6% deles 
foram realizados na faixa etária de 40 a 44 anos em toda a abrangência 
territorial em questão. O estado do Paraná forneceu em torno de 41,78%, 
o estado do Rio Grande do Sul forneceu em torno de 37,05% e o estado 
de Santa Catarina forneceu em torno de 21,17% dos exames por meio de 
citologia oncótica realizados na região sul do Brasil. Considerando que o 
CCU, para tornar-se invasivo, apresenta uma evolução estimada de três a 
trinta anos, com uma média de progressão subclínica de 18,2 anos, pode 
se perceber que a doença invasiva está ocorrendo em decorrência de fa-
lha dos e nos serviços de saúde em identificar e em examinar as mulheres 
com atraso na realização do exame citopatológico. Como tal, para corro-
borar a afirmação acima, verificou-se, através do corpus dessa pesquisa, 
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que poucos exames de rastreamento são realizados na região sul do Bra-
sil, entretanto, cabe ressaltar que para que um programa de rastreamen-
to populacional tenha um bom desempenho é necessário considerar as 
disparidades entre os grupos sociais, de forma a garantir o acesso a mé-
todos de diagnóstico e de tratamento adequados às comunidades com 
piores condições de vida. Bem como da população que é atendida atra-
vés do SUS, no intuito de esses fatores sejam registrados no SiSColo como 
maneira de rastrear para compor estratégias de atendimento pautadas 
na aderência da população feminina e na integralidade.

O número de exames citopatológicos do câncer de colo uterino alte-
rados na região sul do Brasil, nos anos de 2006 a 2014, classificados de 
acordo com a faixa etária, revela que a prevalência de alterações predo-
mina em mulheres entre 20 e 29 anos (27,8%). Ademais, o estado do Pa-
raná possui 41%, o estado do Rio Grande do Sul possui 36,12% e o esta-
do de Santa Catarina possui 22,88% dos exames alterados nesse período 
temporal. A Tabela 4 traz a relação da quantidade de exames por cito-
patologia anterior e escolaridade no período de 2006 a 2014, sendo que 
a maioria das mulheres que já fizeram o exame citopatológico cursou o 
Ensino Fundamental Incompleto (82,1%). Ao examinar-se a cobertura do 
Papanicolaou de acordo com a escolaridade, encontrou-se a prevalência 
elevada de realização do exame citopatológico durante a vida, inclusive 
entre as mulheres com menos anos de estudo. Contudo, essas mulheres 
(com menor nível de escolaridade) apresentaram a maior proporção de 
exames citopatológicos em atraso, mesmo após o ajuste para as demais 
variáveis. Achados semelhantes foram descritos em estudos nacionais e 
internacionais.

O número de mulheres que realizaram um exame citopatológico para 
CCU aumentou nos últimos três anos, de acordo com a Tabela 4, o que de-
monstra uma tendência que pode trazer benefícios para no futuro, como, 
por exemplo, a redução da incidência da doença invasiva. Para que isso 
ocorra, é essencial que a cobertura seja universalizada, atingindo as mu-
lheres com maior risco de desenvolver a doença.

Embora a diversidade interestadual seja uma marca do Brasil, o que 
torna imprescindível a avaliação com foco nos sistemas locais de saúde, 
a análise nacional possibilita uma visão panorâmica e uma sinalização 
de questões a serem compreendidas e a serem enfrentadas por todos os 
níveis de gestão em saúde. Na região sul do Brasil, no município de Pelo-
tas (RS), um estudo de base populacional realizado em 2002, com amos-
tra de 1.198 mulheres entre 25 a 59 anos, evidenciou que 78,7% das en-
trevistadas haviam realizado o exame Papanicolaou alguma vez na vida 
e 68,8% nos últimos três anos. Em 2006, em Londrina (Pr), um estudo 
transversal realizado em micro áreas de cinco Unidades Básicas de Saú-
de, incluindo 513 mulheres entre 20 a 59 anos, mostrou uma cobertura 
geral de 80,7% do Papanicolaou, variando de 71,5% a 88,4% nas cinco 
áreas pesquisadas. No município de Maringá (PR), foi realizado um es-
tudo em 2006, no qual foi constatada uma cobertura de 87,6% do exame 
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de Papanicolaou efetuado nos três anos anteriores à pesquisa. Em Flo-
rianópolis (SC), um estudo transversal de base populacional conduzido 
em 2009 com mulheres entre 20 a 59 anos constatou cobertura de 93% do 
exame de Papanicolaou realizado pelo menos uma vez na vida e 86% nos 
últimos três anos.

Em São Leopoldo (RS), um estudo de base populacional realizado 
com 867 mulheres na faixa etária de 20 a 60 anos, executado entre março 
e novembro de 2003, comprovou que 85,5% das mulheres pesquisados 
tinham realizado o exame de Papanicolaou nos três anos anteriores ao 
estudo. Apesar das diferenças na faixa etária avaliada pelos estudos su-
pracitados, as quais podem dificultar comparações com maior teor de 
nivelamento científico de dados, evidências sugerem que a cobertura 
no Brasil é heterogênea. Estudos realizados têm mostrado que mulhe-
res mais vulneráveis socialmente têm menor chance de acesso e de exe-
cução do exame de Papanicolaou, enquanto que mulheres socialmente 
privilegiadas apresentam maiores chances de acesso e de execução ao 
mesmo, levando a uma inversão do foco de atenção. Por exemplo, um es-
tudo realizado na cidade de Pelotas (RS), no ano de 2002, mostrou que a 
proporção de mulheres que não tinham feito o exame citopatológico nos 
últimos três anos, era cerca de cinco vezes maior entre as mulheres de ní-
vel socioeconômico E (até 2 salários mínimos mensais) em comparação 
com as da classe A (acima de 20 salários mínimos mensais).

Ao incluir todas as mulheres na faixa etária de 20 a 59 anos, a cober-
tura estimada pelos dados do SiSColo para a região sul, para a população 
feminina no estrato etário de risco é baixa, é heterogênea, e é muito abai-
xo do recomendado pelo Programa Viva Mulher3, onde o percentual de 
exames citopatológicos realizados deveria ser de 80%. Apenas três muni-
cípios (do rS) aproximaram-se dessa meta no final do período estudado. 
São eles: Osório, Santa Cruz do Sul e Santa Rosa. Municípios (do rS) com 
populações maiores, como, por exemplo, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pe-
lotas, Porto Alegre e Santa Maria estão muito aquém dessa meta. 

Estudos de base populacional, conduzidos em diferentes momentos, 
em uma cidade de médio porte do Rio Grande do Sul, encontraram pre-
valências de exames de Papanicolaou em atraso, variando de 35% para 
mulheres com idade de 20 a 69 anos em 1992 a 19% para uma amostra de 
mulheres na faixa etária de 20 a 59 anos em 2003. 

Também, em 2003, em outra cidade desse estado, uma pesquisa reali-
zada com uma amostra de mulheres sexualmente ativas na faixa de 20 a 
60 anos de idade registrou 14,5% de exames nunca realizados, ou realiza-
dos há mais de três anos.

Sobre as estratégias de prevenção, foi demonstrada, na Tabela 5, a 
avaliação do Programa de Imunizações para hPV no Brasil no ano de 
2014, na 1ª, na 2ª e na 3ª dose da vacina contra o vírus do hPV. A vaci-
nação contra o hPV está relacionada à diminuição do risco de contágio 
e não substituirá a detecção precoce do câncer do colo do útero, pois, 
de acordo com Murta (2007) e com Villa et al. (2007), é muito prematuro 

3 Em 1995, o Governo 
Brasileiro, por meio 
do INCA/MS, decidiu 
desenvolver um 
Programa Nacional 
de Rastreamento 
do Câncer do Colo 
Uterino, chamado de 
Programa Viva Mulher. 
Este apresenta cinco 
etapas fundamentais: 
o recrutamento da 
população-alvo, a 
coleta do material 
para o exame de 
Papanicolaou, o 
processamento desse 
material no laboratório 
de citopatologia, o 
tratamento dos casos 
diagnosticados e a 
avaliação. Sendo a 
população-alvo a ser 
recrutada, mulheres 
entre 35 a 49 anos 
de idade, já que elas 
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associar esta vacina a prevenção do câncer do colo uterino no estágio em 
que se encontra.

CONCLUSÃO
A realização do exame citopatológico (Papanicolaou) é uma ferramenta 
elementar e imprescindível na detecção precoce de alterações que pos-
sam levar ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. Ela é uma me-
dida simples, rápida, eficaz e de baixo custo, que deve, a cada dia, ser 
mais estimulada tanto pela gestão quanto pelos profissionais das equi-
pes de Estratégias de Saúde da Família (ESF). Se realizados exames de 
diagnóstico e de tratamento precoce do CCU, os riscos de a lesão evoluir 
para uma neoplasia serão raros e a qualidade de vida dessas usuárias me-
lhora de forma acentuada. 

Desta forma, seria de extrema importância que os municípios, estado 
e país realizassem campanhas de estímulo a realização do exame citopa-
tológico, enfocando o rastreio em mulheres que nunca realizaram o exa-
me, naquelas da faixa etária de risco, levando-se em conta a longa evolu-
ção das lesões. Através de um controle de presença nas ESFs, identificar 
as mulheres em atraso na realização do exame citopatológico, quando 
do seu comparecimento aos serviços de saúde, evitando assim a perda 
de oportunidades de prevenção. Finalmente, capacitar equipes de saúde 
quanto à prevenção do câncer do colo do útero e como deve ser feita a 
coleta correta do exame, assim como a retroalimentação dos indicadores 
com os dados das pacientes.
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RESUMO
Este é o relato da experiência referente ao funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde, instrumento de Controle Social, garantido pela Lei 
Federal 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade (socieda-
de civil) na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) da região norte do 
Rio Grande do Sul, no período de janeiro a junho de 2014. Fizemos nos-
sas observações na condição de conselheiros, registrando-as em diário 
de campo. Como resultado principal, observamos o aparelhamento do 
Conselho de Saúde, de modo que se constatou a sua insuficiente instru-
mentalização; os seus processos de trocas e de rotatividades; as passi-
vidades de posicionamento dos conselheiros e a pouca participação no 
Controle Social, ocorrendo principalmente preocupação sobre o cum-
primento de prazos. Concluímos que configura-se como um espaço de 
apatia e de inércia, fatores que acreditamos estarem atrelados à relação e 
à disputa de poder dos seus membros.
Palavras-chave: Saúde Pública; Controle Social; Política Pública.

INTRODUÇÃO

Para assegurar o funcionamento e para certificar a democracia foram 
criados mecanismos que realizam métodos e formas de controle, e foram 
disponibilizados espaços de participação social para garantir os direitos 
previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988. Esses mecanismos 
têm por finalidade aferir exatidão e credibilidade aos dados e promover a 
eficiência das políticas públicas, no intuito de aumentar a probabilidade 
de que os objetivos e metas sejam alcançadas. Entre esses mecanismos 
existem os regulatórios, os quais são conhecidos como Controle Interno, 
Controle Externo e o Controle Social. 

O Controle Interno é caracterizado como um plano de coordenação 
composicional, sendo considerado como um conjunto de métodos e me-
didas, estruturado e utilizado dentro do próprio sistema organizacional, 
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como, por exemplo, na administração pública. No entanto, em situações 
nas quais esse conjunto de organização seja realizado por entidades e/
ou por pessoas externas à instituição, ele passa a denominar-se Controle 
Externo. O Controle Social é conceituado como aquele em que há uma 
integração da sociedade civil com a administração pública, de modo a 
funcionar como fator avaliativo de metas a serem alcançadas. 

O tema Controle Social no Brasil está relacionado a questões do prota-
gonismo social e ao advento da democracia no país. Esse protagonismo 
direciona-se ao marco de conquistas de direitos dos cidadãos, oportu-
nizando a discussão sobre as demandas realizadas pela sociedade e in-
cluindo a participação social nas decisões sobre políticas públicas. Ou 
seja, a organização de um conjunto de planos e/ou programas governa-
mentais direcionados para a social. Oportunizando assim a definição de 
metas e diretrizes, que serão utilizadas pelo Estado, buscando atender a 
um pedido ou demanda da sociedade, principalmente na busca de al-
cançar objetivos e garantir direitos referidos na Constituição Brasileira 
de 1988, tendo como exemplo o programa de combate e enfrentamento 
a dengue, programa Mais Médicos, diminuição de criminalidades. Uti-
lizando, desse modo, o espaço participativo, através dos Controles So-
ciais, Conselhos Municipais, entre outros meios em que é apresentada 
a demanda da sociedade através de seus representantes, sindicatos, as-
sociações, entre outros grupos, para os órgãos governamentais, os quais 
utilizam estes dados para construir os programas, diretrizes e um novo 
sistema, a exemplo o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que 
responder às demandas apontadas. 

O Sistema Único de Saúde, foi regulamentado pelas legislações do 
SUS através das Leis nº 8.080/90 e 8.142/901 (BRASIL, 2003), também re-
ferem como um conjunto de serviços prestados de ações e serviços de 
saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estadu-
ais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de in-
sumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equi-
pamentos para saúde. Já os Conselhos Municipais de Saúde são espaços 
de formulação, de ação e de controle da gestão pública em Saúde que se 
fundamentam na atuação como uma instância de construção de polí-
ticas públicas adequadas aos interesses da sociedade civil (por meio da 
participação popular). 

O Conselho Municipal de Saúde criado por lei em 1991, é de uma ins-
tância local, com caráter deliberativo, de estabelecimento, acompanha-
mento, avaliação e normatização, das políticas de Saúde e do Sistema 
Único de Saúde no âmbito Municipal, composto por vinte conselheiros, 
com a finalidade de acompanhamento e com ampla participação popu-
lar de forma paritária.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Ao tratar do assunto Controle Social em políticas públicas, são percebidos 
três métodos importantes para tal, os quais possuem a finalidade de so-
lucionar deficiências e problemas sociais com maior eficácia. Esses mé-
todos, conforme Aguiar, Figueiredo e Sales (2010), são denominados por 
Controle Interno, Controle Externo e Controle Social, os quais avaliam 
um conjunto de regras aplicáveis de acordo com legislações  específicas.

O Controle Social foi afiançado como um direito básico civil na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, em 1986, alicerçando-se como uma for-
ma democrática de controle e definindo-se como um instrumento e/ou 
como um mecanismo de intervenção da sociedade na construção, fisca-
lização e avaliação da gestão de políticas públicas (BRASIL, 2010). 

A importância desse mecanismo decorre da sua funcionalidade, pois 
a participação da sociedade por meio do Controle Social visa garantir 
que dadas políticas públicas sejam efetivas no atendimento das necessi-
dades da população (BRASIL, 2010).

As formas que representam e que amparam o Controle Social, previs-
tas, constitucionalmente (BRASIL, 1988), são definidas nos três poderes 
do Estado brasileiro (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executi-
vo). Cada um deles possui maneiras diferenciadas de acesso e de funcio-
namento participativo (AGUIAR; FIGUEIREDO; SALES, 2010).

No Poder Legislativo, segundo os autores supracitados, a participação 
social ocorre através do voto em eleições e em plebiscitos, de forma a 
escolher representantes para “lutar” pelos direitos dos cidadãos. No âm-
bito do Poder Judiciário, de acordo com os mesmos autores, esse tipo 
de controle se dá por júri popular, o qual visa julgar crimes de atentado 
à vida. No Poder Executivo, Aguiar, Figueiredo e Sales (2010) asseveram 
que o Controle Social acontece por meio de conferências, de conselhos e 
de comitês de políticas públicas, se tornando uma espécie de canal direto 
de comunicação entre os cidadãos com o Poder Público no sentido de   
formalizar, encaminhar e fiscalizar questões pertinentes aos interesses 
básicos da população (Saúde, Educação, Alimentação, Assistência Social, 
etc.).

Esses três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) estabelecem di-
retrizes administrativas de um mecanismo denominado como Controle 
Interno. Mecanismo esse que é exercido dentro do poder Executivo sob 
a forma de administração pública, como, por exemplo, sobre servidores 
públicos, auditores fiscais, auditor de patrimônio. Assim, designando os 
cuidados de investimentos do dinheiro coletivo (franqueado a todo ci-
dadão) e objetivando a criação de condições indispensáveis à eficácia do 
controle externo, com o intuito de assegurar a regularidade e a avaliação 
dos funcionamentos das gestões públicas (AGUIAR; FIGUEIREDO; SA-
LES, 2010).

Além do controle interno, que aponta irregularidades na gestão pú-
blica, outra instância que realiza a fiscalização de atividades financeiras 
desse tipo de administração, e que faz a verificação do exercício regular 
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das competências atribuídas pela lei, é denominada como Controle Ex-
terno, o qual, segundo Aguiar, Figueiredo e Sales (2010), é uma função 
exercida pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional no âmbito federal; 
Assembleias Legislativas no âmbito estadual; Câmara Legislativa no âm-
bito do Distrito Federal; Câmaras Municipais de Vereadores no âmbito 
municipal) com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas. De acordo 
com Aguiar, Figueiredo e Sales (2010), uma integração entre as três for-
mas de controle atingiria os objetivos de forma mais eficaz.

Essa integração, além de ocorrer entre as instituições que exercem o 
controle estatal dos gastos públicos deve, também, fomentar o aumento 
da interação com a sociedade como um todo, no intento de fortalecer o 
Controle Social através da participação.

Com esse tipo de participação o cidadão passaria a exercer o que se 
chama de Controle Social (SILVA et al., 2012), pois aquele atuaria fiscali-
zando, articulando espaços e utilizando os Conselhos como um impor-
tante meio de fortalecimento de cidadania. 

O Controle Social (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2008) pode ser definido, su-
mariamente, como a participação da sociedade na gestão pública, visan-
do garantir aos cidadãos espaços de acesso a discussões e as interações 
possibilitadoras de uma espécie de poder decisório em políticas públicas. 
Além disso, o Controle Social (participação sociodemocrática dos cida-
dãos em questões de políticas públicas) oportuniza o acompanhamento, 
a avaliação e a fiscalização das instituições governamentais, assegurando 
certa gerência popular desses mecanismos por parte da população (sal-
vaguardando os interesses da sociedade). Sendo, então, um espaço de 
articulação entre governo e sociedade, o Controle Social baliza-se sobre 
preceitos de transparência e de uso adequado de recursos públicos.

Para Arantes, Mesquita e Machado (2009), o Controle Social em Saú-
de ratifica as diretrizes básicas do conceito de Controle Social, uma vez 
que se configura como um instrumento baseado em princípios sócio or-
ganizativos do Sistema Único de Saúde, visa endossar a participação da 
comunidade sociocultural no processo de formulação e de controle de 
políticas públicas de Saúde. Assim como os autores acima citados refe-
rem, o Controle Social é uma ferramenta indispensável para auxiliar no 
trabalho de planejamento, de implantação, de execução e de avaliação 
dos programas e dos projetos.

Conselhos de Saúde
O Conselho de Saúde representa um espaço de atuação e de legitimi-

dade do Controle Social, o que para Arantes, Mesquita e Machado (2008), 
muitas vezes, é considerado como uma zona conflituosa e de disputa de 
poder. Pois os interesses pessoais prevalecem sobre os interesses cole-
tivos, por conta da interação e da integração entre representantes com 
diversos e com diferentes projetos ou posicionamentos políticos.

De acordo com Oliveira e Pinheiro (2008), esses Conselhos possuem a 
atribuição de fiscalização e de apontamento das demandas da sociedade 
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e são mais burocráticos do que resolutivos. Porém, o Ministério da Saú-
de define os Conselhos de Saúde como a forma estruturada do Controle 
Social que tem como função fiscalizar, formular e deliberar sobre as po-
líticas de Saúde. Diferentemente de outros Conselhos, os Conselhos de 
Saúde possuem a capacidade de gerir e de implantar políticas de Saúde. 
Esta capacidade deliberativa é descrita por Mattos (2001, p.173) como o 
ato de “discutir para resolver alguma coisa: analisar”. 

Dentre as atribuições dos Conselhos de Saúde, apontadas pelo Mi-
nistério de Saúde (2006), estabelecem-se duas atuações centrais: a for-
mulação de estratégias de operacionalização de políticas de Saúde e o 
Controle Social da execução de políticas de Saúde.  Esses dois fatores 
atitudinais, exigem que os conselheiros sejam capazes de intervirem, de 
apontarem, de questionarem e de, principalmente, serem ativos ao atuar 
em conselhos.

A falta de participação ativa desses conselheiros poderá ter como con-
sequência o desvio dos interesses gerais da comunidade, afetando assim 
o exercício da cidadania.

O que se tem como hipótese é que a conduta do gestor poderá vir 
a influenciar os comportamentos dos integrantes do conselho, sendo, 
aquele, capaz de dissociar a participação, ou, em certos momentos, afas-
tar-se do seu compromisso ético, o que poderá produzir seu descrédito 
em relação à população. 

A falta de orientação e de capacitação dos conselheiros dos Conse-
lhos de Saúde, por vezes, poderá gerar conflitos e confusões frente ao seu 
papel social, uma vez que se modifica a funcionalidade do conselheiro 
e o direciona, em certos momentos, para o angariamento de vantagens 
pessoais. Conforme Arantes, Mesquita e Machado (2009), o mau uso da 
máquina pública por parte dos conselheiros de saúde erige-se, sobrema-
neira, na busca por vantagens particulares, por exemplo, por melhores 
atendimentos médicos e consultas médicas antecipadas, entre outras. 

Outra inferência dessa pesquisa é que a falta de esclarecimento e de 
definição das funções de conselheiro gera a desmotivação de suas par-
ticipações em conselhos, elevando o número de desistência e/ou a ro-
tatividade desses atores do Controle Social. Arantes, Mesquita e Macha-
do (2008) identificam a desistência da participação dos conselheiros em 
conselhos de Controle Social como a “cultura de não participação” devi-
do à falta de consciência política. 

O Ministério da Saúde (MS) contempla, em suas normativas, a ga-
rantia de educação permanente, no intuito de promover e de difundir 
o conhecimento em relação ao funcionamento do conselho (BRASIL, 
2006). Da mesma forma que fica estabelecida, pela normativa do MS, a 
garantia de funcionamento do conselho, fica a critério da lei orgânica do 
município (Lei Municipal nº 1577) os parâmetros de funcionamento dos 
conselhos de Controle Social, ao passo que devem (a normativa do MS e 
a lei orgânica municipal) estar de acordo com a legislação federal, a qual 
estabelece questões de paridade na representação. 
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Os Conselhos Municipais de Saúde estão amparados pela Lei 8.142/90, 
pela Resolução nº 453/03, do Conselho Nacional de Saúde e por leis mu-
nicipais, por exemplo, a Lei Municipal nº 1577, de 08 de julho de 1991 
(que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde). O Decreto nº 3.441, 
de 27 de novembro de 2009, aprovou o Regimento Interno do Colegiado 
do Conselho Municipal de Saúde.

A Lei Federal nº 8.142/90, a qual dispõe sobre a participação da comu-
nidade civil na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferên-
cias intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde, con-
sidera que o SUS contará, em cada esfera de governo, com as seguintes 
instâncias: Conferência de Saúde; Conselho de Saúde.

O Conselho de Saúde, conforme a Lei Federal nº 8.142/90, é de ca-
ráter permanente e deliberativo. É um órgão colegiado composto por 
representantes de governo, por prestadores de serviços de saúde, por 
profissionais de saúde e por usuários do setor. Atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução de políticas de saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas 
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.

O funcionamento dos Conselhos de Saúde segue diretrizes, entre 
elas, está a organização de reuniões ordinárias, as quais devem aconte-
cer conforme calendário aprovado no primeiro encontro do ano, com 
acontecimento mínimo mensal. Essas reuniões são abertas ao público 
(à sociedade como um todo), a qual pode se manifestar frente a cada as-
sunto em pauta, mas sem ter direito a voto, o que poderá desestimular a 
participação popular. 

O Conselho Municipal de Saúde deverá ter comissões permanentes, 
as quais têm a responsabilidade de examinar, de orientar e de apresentar 
pareceres técnicos sobre os assuntos (inclusive processos e projetos) en-
caminhados à apreciação do conselho, além de sugerir planos pertinen-
tes à política municipal de Saúde. 

A função de conselheiro (NEDER, 1996), no âmbito dos Conselhos 
de Saúde, é de relevância pública, e, em vista disso, seu cargo não pode 
ser remunerado e a sua dispensa do trabalho (emprego/profissão) não 
pode acarretar prejuízo (pessoal, financeiro, etc.) a ele. Isso pelo fato de 
que seu encargo é de interesse sócio-político e humanitário durante o 
período das reuniões, das capacitações e das ações englobadas dentro 
do Controle Social. 

Benelli e Costa-Rosa (2012) atestam que os Conselhos devem funcio-
nar com configuração democrática e representativa, considerando tam-
bém um formato de poder, principalmente no que se refere às questões 
de tomadas de decisões. 

A democracia está relacionada à conquista de direitos e acaba sendo 
um fator determinante de como as pessoas conviverão coletivamente. 
Essa configuração pela garantia e pela ampliação dos direitos está inter-
ligada pela conquista de maior dignidade, pela qualidade de vida e pela 
melhor resolução dos problemas que surgirem.
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Para os autores mencionados, o Estado também tem como tarefa a 
consolidação, ou a realização concreta da democracia, haja vista que, 
através de políticas públicas ele procura organizar ações com o intuito 
de fazer valer direitos civis fundamentais e busca firmar o cumprimento 
de leis que supram demandas sociais.

O governo é colocado diante de situações problemáticas e acredi-
ta-se que seja capaz de apresentar resoluções materiais (práticas) para 
as demandas apresentadas. Com o advento da democracia, através dos 
controles sociais, em específico os conselhos de Controle Social, modifi-
caram-se os espaços de acesso e de participação da sociedade nas toma-
das de decisões de políticas públicas, as quais não mais ficam somente a 
cargo do Estado (BENELLI; COSTA–ROSA, 2012).

Controle e Conselho, aparelhado e com funcionalidade.
Os aspectos políticos que estão envolvidos nas construções das políti-

cas públicas se referem ao significado da dualidade do que é público e do 
que é privado, assim como as condicionalidades das políticas partidárias 
e das políticas públicas. Uma vez, que o Estado democrático no Brasil é 
relativamente recente e ainda possuí resquícios de uma lógica de interes-
ses partidários.  

Nessa dualidade e também ambivalência, parte-se para questão do 
que se é funcional e do que se é aparelhado nos sistemas de Conselhos 
Municipais de Saúde.

Ao tentar transpor essa questão, tenta-se configurar os usos das pala-
vras que denominam, ou que nomeiam os instrumentos utilizados pelo 
Estado, que é restrito ao seu uso Institucional, que se impõem aos diver-
sos atores e os vários agentes que se constituem como representantes 
dessas políticas. 

Conforme Baremblitt (1992), as instituições são um conjunto comple-
xo de normas, de leis e de regras que regulamentam a atividade huma-
na. Mas para vigorar essa regulamentação, são necessários dispositivos 
concretos denominados de organizações, os quais são responsáveis pela 
efetivação das instituições (normas, leis e etc).

Essas organizações são compostas por unidades menores que são 
os estabelecimentos. Assim, podemos compreender que existe a Saúde 
como uma instituição, que necessita para sua efetivação uma organiza-
ção, composta por Ministério da Saúde e, consequentemente, pelo Con-
selho Nacional de Saúde. Estes são instâncias máximas de deliberação 
do Sistema Único de Saúde e, por consequência, o Conselho Estadual de 
Saúde, os quais são compostos de unidades menores, que nesse caso são 
os Conselhos Municipais de Saúde.

Para o funcionamento dessas instituições, faz-se necessário significar 
as palavras no intuito de compreender e de saber determinar cientifica-
mente os limites de cada uma delas e as suas funções institucionais. Des-
se modo, visou-se, significar as palavras de maior predominância nesse 
relato de experiência: controle, social, aparelhado e funcionalidade.



· 255

A palavra “controle”, segundo Mattos (2001), refere-se ao “ato de con-
trolar, um instrumento em que se comanda uma máquina ou aparelho” e 
diz respeito a “fazer com que a pessoa ou coisa tenha o comportamento 
que se espera”.

Ao se observar o significado da palavra “social” no dicionário, men-
ciona Mattos (2001), como se vê que ela está para o sentido de ordem da 
sociedade, designando um conjunto que tem uma vida organizada e que 
aceita regulamentos que possuam afinidades em comum.

Para tais mecanismos, o Conselho Municipal de Saúde serviria de 
ponte para a interligação do Estado com a comunidade, sendo que o sig-
nificado do vocábulo “conselho”, conforme Mattos (2001), descreve um 
“conjunto de pessoas que têm como função dar opiniões sobre assuntos 
de uma organização”. 

O Conselho de Saúde, então, deveria referir-se a um conjunto de pes-
soas que tem por função opinar e pensar (refletir) sobre determinados 
assuntos condizentes com as demandas de Saúde da sua comunidade. 
Conforme Castro (2012), os Conselhos de Saúde ainda não atingiram 
uma maturidade que permitiria efetivamente assumir todas as suas atri-
buições. 

A definição de aparelhamento restringe-se à existência de equipa-
mentos necessários para alcançar determinada finalidade, diferente-
mente da funcionalidade, a qual está ligada ao exercício de certa função 
(estar em atividade). Conforme Landerdhal et al. (2010), os Conselhos de 
Saúde, em sua estrutura, acabam operacionalizando somente de forma 
burocrática e aparelhada, com o objetivo de dar conta das questões que 
são de necessidade para o funcionamento de conselhos de Controle So-
cial e de políticas públicas, sem espaço para discussão e para construção 
de um pensar. 

Conforme Borges (2010), a expressão "aparelhar o Estado" visa “atin-
gir especificamente metas do instrumental proporcionado pela adminis-
tração pública com objetivo de atingir determinados materiais políticos 
e econômico-sociais, servindo-se da máquina administrativa do Estado”.

Os cuidados nessas questões referem-se ao uso do aparelhamento 
pois, em políticas públicas, pode-se observar que o aparelhamento do 
Estado pode vir a atender um projeto de poder e não um projeto de país. 

MÉTODO
A metodologia utilizada é o relato de experiência (TAFNER, 1999), o 

qual é um método de descrição menos formal dos fatos e sem a rigidez 
exigida da exposição de resultados de pesquisa, que são incorporados ao 
longo do texto científico o que dá,  muitas  vezes, dinamismo  e definição 
para a leitura.

O relato de experiência desse trabalho foi construído e desenvolvido 
na participação em um Conselho Municipal de Saúde (com encontros 
mensais), em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, pertencente 
a 6ª Coordenadoria Estadual de Saúde. A participação dá-se na condição 
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de conselheiro e de representante de entidade governamental dos servi-
ços socioassistenciais.

As anotações e as observações das reuniões do Conselho Municipal 
de Saúde pesquisado foram realizadas no período de janeiro a junho de 
2014, em sete encontros do referido conselho, sendo anotadas em diário 
de campo, como instrumento norteador, em que o pesquisador anota 
suas percepções, seus sentimentos e os acontecimentos observados. 

O diário de campo é apontado por Dal Molin (2007), que escreveu sua 
experiência em um bairro no qual ele observou questões de políticas pú-
blicas e de formações da rede de uma comunidade, como um mecanis-
mo de registro que pode descrever e analisar os dados observados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos momentos vivenciados junto ao Conselho Municipal de Saúde, 

foi possível observar diversos aspectos quanto à participação dos mem-
bros conselheiros, sendo paritários e representantes de diversos segmen-
tos e repartições públicas e privadas, alguns possuíam cargos políticos 
temporários e poucos concursados efetivos, com diferentes profissões e 
cargos. 

As reuniões do conselho ocorriam mensalmente e nas terças-feiras de 
cada mês, com horário após as atividades laborais dos serviços públicos. 
Esse horário era escolhido levando-se em conta a possibilidade de os re-
presentantes das demais entidades participar das reuniões. Isso demons-
tra que não ocorria a dispensa do trabalho para garantir a presença dos 
conselheiros, conforme descrito por Neder (1996). 

A troca de conselheiros nas reuniões dava-se em diversos momentos. 
A cada reunião percebia-se que outra pessoa ocupava o lugar do repre-
sentante anterior.  Também, verificou-se que não havia controle efetivo 
de quais instituições se faziam presentes nestes encontros. 

Questionou-se a presidente referente ao regimento interno, (ins-
trumento interno e norteador do conselho municipal de saúde), para 
compreender como o conselho trabalha com as faltas dos conselheiros. 
Quanto a isso, foi informando que o regimento aponta para atenção ao 
número de faltas que os conselheiros podem ter, que são três. Após esse 
número, deverá ser enviado um ofício para a entidade que o conselheiro 
representa e que a mesma substitua o representante, com risco de pena-
lidade de ser desligado do Conselho. 

Outra questão de averiguação foi a situação da eleição da mesa dire-
tora para o conselho (da presidência, da vice-presidência, do secretário 
e do segundo secretário), em que se percebeu que a mesa foi composta 
de forma indicativa (pelo fato de nenhum membro expressar interesse 
em participar dessa função), acabando os cargos de presidência e de se-
cretário mantendo-se e trocando-se os de vice-presidente e de segundo 
secretário. 

Outro fato ocorrido nas reuniões do conselho: a pessoa indicada para 
vice-presidente representava uma secretaria municipal, e, no mês sub-
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sequente da “eleição” do conselho, essa pessoa foi transferida para outra 
secretaria na já havia conselheiro representante. Isso levou à mudança 
de titulares, pelo fato do vice-presidente ser o novo titular, e por esse fato, 
o conselheiro titular passou a ser suplente, tendo somente direito a voz e 
não mais a votos, ocorrendo rotatividades no trabalho.

No entanto, após um período de tempo, o representante eleito como 
vice-presidente foi exonerado; fato que fez com que ocorresse retorno da 
pessoa como titular do conselho e, consequentemente, o Conselho ficou 
sem a figura do vice-presidente. Não houve questionamentos dos demais 
conselheiros frente ao fato, o que interpretamos como a presença da não 
legislação específica frente aos cargos de mesa diretora, quanto à perma-
nência ou não de sua representatividade. 

A disponibilidade de material e de um espaço físico para se obter in-
formações sobre o funcionamento do conselho demonstravam ser bas-
tante precárias, pois, ao tentar subsidiar tecnicamente esse relato de ex-
periência e após algumas solicitações não serem atendidas pela busca 
de materiais, buscou-se averiguar os livros que se encontravam em uma 
estante na sala da coordenação da secretaria municipal de Saúde, local 
em frente ao espaço onde ocorriam as reuniões do conselho. 

O não atendimento das solicitações de materiais acabava ocasionan-
do uma situação desconfortável.  Tal situação vai ao encontro da reflexão 
proposta por Benelli e Costa-Rosa (2012), de que os Conselhos Munici-
pais são locais  onde os funcionários públicos não possuem o interesse 
em dividir o material, locais de um não querer disponibilizar, principal-
mente documentos orçamentários, ou até mesmo locais de sentimentos 
de propriedade de material. Ocasionando reflexão das relações políticas 
no conselho, sendo como um espaço de estratégia politica ou como es-
paços de garantias de permanências do poder nesse lugar. 

O pouco material disponível existia e foram encontrados após al-
gumas solicitações e algumas buscas pelos mesmos. Nesse momento, 
percebeu-se que não seria pela falta de intenção de empréstimo, ou de 
divulgação dos mesmos. O possível motivo da dificuldade de acesso po-
deria ser pelo fato de os materiais estarem na sala da coordenação e a 
pessoa responsável pelo espaço encontrava-se “assoberbada” com tare-
fas administrativas.

Na busca do material junto à Secretaria Municipal de Saúde, encon-
trou-se um manual do Ministério da Saúde, que também disponibilizava 
um site eletrônico (www.conselho.saude.gov.br) no intuito de oferecer 
orientações para os Conselhos de Saúde, o qual é nomeado como SIACS- 
Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde. Todos os Con-
selhos deveriam estar cadastrados nesse sistema até 2012, sendo ele um 
canal para “escutar” as demandas, orientar os conselheiros e proporcio-
nar um sistema de informação através da internet. No entanto, encontra-
va-se com acesso indisponível, ou “fora do ar”.

A sensação de “coleguismo” predominava nas reuniões do conselho, 
pois dificilmente se escutava, ou se abordavam questionamentos dian-
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te das situações apontadas nas reuniões. O que se percebia em alguns 
momentos de questionamentos: a pessoa que interpelava acabava sendo 
rotulada como impertinente e que atrapalharia o andamento dos traba-
lhos. Isso se comprovava nas falas paralelas entre os conselheiros e em 
situações logo na saída das reuniões.

O cumprimento dos prazos e a organização das questões burocráticas 
(inerentes às praticas estabelecidas pelos controles: interno e externo) 
eram as determinantes (questões centrais) das reuniões do conselho, de-
monstrando que as datas limites acabavam sendo fatores de urgência e 
que não possibilitavam maiores problematizações ou aprofundamentos 
do que estava sendo votado.

O que se observava é que os conselheiros estariam preocupados em 
cumprir prazos, ou devido à falta de capacitação cumpriam o que lhes 
era solicitado sem questionar, ou sem discordar. Em todas as pautas os 
votos eram unânimes. 

Entre as divisões que compõem o Conselho de Saúde observado, há 
uma separação de acordo com características das entidades que parti-
cipam dele (governamentais, não governamentais e trabalhadores da 
Saúde). Percebia-se que os trabalhadores da Saúde estavam inteirados 
das temáticas discutidas, pois em certos momentos questionavam ou 
explicavam os motivos das votações e da importância de aprovação das 
mesmas, no intuito de organizar e de garantir a formulação e controle 
das politicas públicas em pauta.

Para Arantes, Mesquita e Machado (2008), esse ato dos trabalhado-
res da Saúde estaria de acordo com a participação social enquanto uma 
ferramenta indispensável para a construção e para a formulação de de-
mandas.

Cotta, Cazal e Rodrigues (2009) descreveram que a falta da participa-
ção social e que a desinformação dos conselheiros acontece em vista de 
diversos aspectos. Desde o desconhecimento do regimento interno até 
o/e principalmente pelo fator do desconhecimento do Plano Municipal 
de Saúde (o qual deveria estar à disposição dos conselheiros para consul-
tas frequentes). 

A falta de conhecimento e de qualificação e as divisões encontradas 
no conselho observado nessa pesquisa atestam o que Cotta, Cazal e Ro-
drigues (2009, p. 10) apontam como “desigualdade de poder e de acesso 
à informação entre os representantes”. Essa situação gera preocupação 
pelo fato dessa desigualdade dificultar a participação de forma ativa, o 
que confunde a implantação de conquistas legais.

A participação popular deveria ser garantida em todas as esferas do 
sistema através dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde, o 
chamado Controle Social. 

Essa participação, no que se refere ao posicionamento ou não dos 
participantes nas reuniões do conselho observado, pode atrelar-se ao 
que Drucker (1981) apontou: que cada indivíduo pode perceber e sentir 
o seu trabalho a partir de uma dualidade, como algo bom ou ruim, como 
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algo penoso ou necessário. Assim, o trabalho pode ser considerado como 
uma extensão da personalidade do individuo, como uma realização em 
que o sujeito culturalmente faz e refaz uma significação de valores quan-
to ao seu lugar na humanidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao construir a trajetória desse relato, muitas foram às indagações e 
os questionamentos quanto ao funcionamento e quanto ao aparelha-
mento do Conselho Municipal de Saúde e como esse estaria represen-
tado de forma consistente e pouco contribuindo para as demandas da 
comunidade.

Percebe-se que os conceitos de funcionamento e de aparelhamento 
são movimentos necessários e fundamentais para analisar e questionar 
as atividades desenvolvidas nos Conselhos Municipais de Saúde. 

O Conselho de Saúde deve ser um espaço democrático, em que pre-
valeçam debates sobre políticas públicas, sobrepondo-se aos interesses 
político-partidários. Dessa maneira, seria um espaço de reflexões, de le-
vantamentos de demandas sociais e de menor preocupação com prazos 
e com burocracias. 

O aparelhamento ocorrido nas reuniões do Conselho de Saúde obser-
vado é diferente do aparelhamento apontado em políticas públicas (no 
que se refere à manutenção do poder das políticas partidárias), pois não 
se percebeu o objetivo de manter o poder, mas sim o de cumprirem-se 
prazos impostos pelo Estado. Essa urgência pelo cumprimento de prazos 
(em termos gerais, de burocracias) e esse pouco espaço para capacita-
ções colaboram para a acomodação, para a adaptação e para a unificação 
das ações dos conselheiros.

A diversidade de referências bibliográficas, em sua maioria escritas 
por profissionais da área da Saúde, demonstram e apontam a falta de 
capacitação dos conselheiros. No entanto, dentro dessa falta de capa-
citação, dever-se-ia buscar os motivos implícitos e explícitos que levam 
representantes de entidades e instituições a participarem dos Conselhos 
Municipais e qual autonomia os mesmos possuem para exercerem seus 
direitos de “voz” e de voto.

Esta diversidade e essa ampla referência nas pesquisas e nos estudos 
sobre essa temática demonstram que o material é existente para compre-
ender a dinâmica do Controle Social. Contudo, essa busca pode tornar-se 
massiva e conforme for o aparelhamento do Conselho Municipal de Saú-
de visado em cumprir a burocracia, gera sentimento de dever cumprido 
no papel de conselheiro.

No decorrer da experiência realizada, pode-se observar a existência 
de aspectos relacionados à comunicação, aos jogos de força, ao poder, 
ao saber, às alianças e à lideranças, os quais foram verificados  no modo 
de divisão do trabalho e na  burocratização do trabalho. Para Guirado 
(1987), a burocratização é uma organização política que estabelece uma 
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relação de poder “que atravessa toda vida social”. É a organização da se-
paração, isto é, da decisão da execução, do pensar e do saber. 

Para Guirado (1987), a relação de burocratização é uma relação entre 
desiguais, “quanto ao poder de definir o que deve ser feito e como deve 
ser feito”.

Assim, devido aos fatos apresentados, das observações relatadas e dos 
aspectos do aparelhamento, ou do funcionamento do Conselho, pode-
-se perceber que os objetivos das reuniões ocorriam para dar conta das 
demandas do tempo, da operacionalização de ações, caracterizando-se 
como um sistema de controle direcionado a manter a estrutura atual.

Cabe expressar a necessidade de fomentar a capacitação dos mem-
bros conselheiros, com propósito de alavancar a participação ativa e 
consciente nas reuniões dos conselhos. Isso para que o sistema não seja 
utilizado como aparelhagem política, mas como método de avanços das 
políticas públicas. 

Outro fator referente ao não funcionamento dos conselhos de Con-
trole Social diz respeito à possibilidade de que os Conselhos (de Saúde, 
de Assistência, de Saneamento, etc.) serem mal conduzidos quanto aos 
seus reais objetivos.

A pouca participação perpetua a desigualdade e mantém as relações 
de poder, uma vez que a falta de qualificação técnica e política concretiza 
o controle da sociedade com o designo de social, embasado na falta de 
apropriação da população com o controle social. 

A experiência vivenciada como membro conselheiro, representante 
de serviço público, proporcionou o pensar quanto ao papel que é exer-
cido e o sentimento de falta de maiores conhecimentos da função e da 
importância do espaço para discussão e para reflexões das demandas 
que poderiam vir a ser apresentadas nas reuniões dos Conselhos. Desse 
modo, gerando frustração por não conseguir desempenhar o papel de 
participação cidadã de forma efetiva em um Controle Social.

Esses sentimentos influenciaram, também, na produção desse rela-
to de experiência, pois em cada parágrafo desenvolvido questionava-se 
qual burocracia deveria ser desempenhada. O que leva a acreditar que 
o espaço em que se encontra um conselheiro é um espaço mecanicista, 
com imposições implícitas dentro de paradigmas institucionais, cum-
prindo com prazos e com poucas resolutividades e gerando o questiona-
mento de que forma exercem-se a cidadania. 

Ao se buscar conclusões sobre formas de atuações de conselheiros de 
conselhos de Controle Social, em suma, encontrou-se vários fatores das 
dificuldades de obter capacitações e informações. Assim como o cum-
prir com aspectos burocráticos, que embasam o fazer do conselheiro, 
sugerindo que esses fatores levam para uma atuação de forma insegura 
e passiva, ao qual se deve atentar para os riscos que estas formas de atu-
ação poderão ocasionar no funcionamento adequado de um Conselho 
de Saúde.
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RESUMO
O seguinte trabalho relata a experiência, em caráter descritivo, de uma 
gestão municipal de saúde e assistência social em um município de pe-
queno porte, localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul, em 
fronteira com a Argentina, durante os anos de 2013 e 2014. O objetivo 
deste estudo é trazer à luz da discussão os desafios encontrados na ges-
tão em saúde, abordando suas singularidades na cobertura das ações e 
serviços das políticas públicas de saúde. Concluiu-se a necessidade de 
repensar os direitos sociais, de modo a acompanhar a expansão dos di-
reitos econômicos em espaços internacionais. Reflexões estas que, de 
forma contínua, devem proporcionar um maior apoio no âmbito do pla-
nejamento das ações e serviços de saúde, tanto a nível local quanto re-
gional, tendo em vista a magnitude de seus impactos. 
Palavras-chave: Gestão em saúde; Áreas de fronteira; Políticas públicas.  

INTRODUÇÃO
O Brasil é um país de extensão continental, com uma área de 8,5 milhões 
de quilômetros quadrados e com uma população de, aproximadamen-
te, 180 milhões de habitantes. Também é um país complexo e desigual, 
onde emergem nítidas diferenças sociais, econômicas, culturais, demo-
gráficas e sanitárias entre suas diferentes regiões e, dentro destas, entre 
seus distintos nichos sociais. Isso, por si só, traz para as políticas públi-
cas premissas para fortificar cada vez mais a descentralização da saúde 
(mENdES, 2011). 

A descentralização e a municipalização, incorporadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), permitiram alterações na gestão do setor de saúde, 
tornando-a mais democrática e participativa. Com a descentralização, 
o poder de decidir sobre a gestão das organizações de saúde é levado 

DESAFIOS NA GESTÃO EM SAÚDE EM UM 
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA: RELATO DE 
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para junto dos usuários e contextualizado de acordo com suas realidades. 
Com esse novo perfil organizacional, transformou-se o formato institu-
cionalizado e setorizado, alterando as práticas e valores fundamentados 
na cultura das organizações públicas, que determinam a maneira de ge-
renciar o setor (mENdES, 2011). 

Nesse contexto, a gestão pública de atenção à saúde oferece respos-
tas sociais deliberadas conforme as necessidades de saúde da população. 
Assim, ao se discutir uma proposta de organização ou reorganização do 
Sistema Único de Saúde, deve-se partir de uma análise das necessidades 
de saúde expressas em sua população (CorBo et al., 2007). A situação de 
saúde deve ser analisada nos seus aspectos sociodemográficos e epide-
miológicos. A atenção à saúde baseada na população constitui a habili-
dade de um sistema em estabelecer as necessidades de uma população 
específica, sob sua responsabilidade, segundo os riscos e variáveis, de se 
implementar e avaliar as intervenções sanitárias relativas a essa popu-
lação e, ainda, de prover o cuidado para as pessoas no contexto de sua 
cultura (STArFiEld, 2002). 

Entendendo que a gestão em saúde é o cerne do complexo sistema 
e dos serviços de saúde, há particularidades e singularidades específi-
cas no cenário dos municípios de fronteira. Nesse quadro, os serviços e 
ações de saúde tomam um importante papel para seus munícipes, bem 
como para as pessoas que trafegam nesses espaços, ainda que não per-
tencentes ao sistema municipal de saúde. 

Além da população adscrita e cadastrada a fim de que as políticas pú-
blicas atinjam sua totalidade, somam-se, nos municípios de fronteiras, 
pessoas advindas de outros países. Essas pessoas chegam, muitas vezes, 
por imigração clandestina, sem documentos legais, com todas as cargas 
socioculturais e necessidades humanas básicas, sujeitando-se à margi-
nalidade das políticas públicas brasileiras. Muitas vezes, por não possu-
írem documentação legal, ficam impossibilitadas de acessar os serviços 
de saúde, tornando-se apenas a opção de atendimento a partir da média 
e alta complexidade, ou seja, quando os fatores de saúde preveníveis já 
se tornaram agravos. 

Pode-se considerar que são vários os fatores que determinam ou li-
mitam o acesso desses usuários a estes serviços. Como, por exemplo, a 
diferenciação da qualidade do cuidado, as tecnologias empregadas, a 
agilidade e o custo financeiro destes. O viés da questão está em como 
delimitar os direitos humanos e à cidadania frente à logística de constru-
ções de redes de atenção à saúde (NoGUEirA , 2006). 

Nesse contexto, podem ser visualizadas diferentes formas e trajetó-
rias na prática da gestão em saúde. Não se intenta pautar uma fórmu-
la correta dos caminhos a percorrer, e sim a construção dos caminhos 
que melhor se adaptem à realidade local, considerando as legislações 
pertinentes, os dados de base epidemiológicos, determinantes e condi-
cionantes sociais locais e, principalmente, a efetiva participação social 
neste processo. 
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A relevância do estudo sustentado na gestão municipal de um muni-
cípio de pequeno porte pauta-se em contextualizar as diversas formas de 
atuação da gestão em saúde, influenciadas por cenários característicos e 
envolvendo traços singulares, culturais, demográficos, epidemiológicos 
e estruturais. Pretende-se, no transcorrer deste trabalho, relatar a expe-
riência, em caráter descritivo, de uma gestão municipal de saúde e assis-
tência social em um município de pequeno porte localizado na região 
noroeste do Rio Grande do Sul, em fronteira com a Argentina, durante os 
anos de 2013 e 2014. 

A importância das reflexões trazidas por este relato de experiência dá-
-se a partir da necessidade de conhecermos as práticas e desafios encon-
trados na forma de atuação da gestão de um município de pequeno por-
te no município de fronteira na área da saúde. A partir de tal elucidação, 
poderemos refletir e contribuir em temas como a qualificação das ações 
de saúde na área da gestão em determinado cenário e as repercussões do 
processo de integração dos sistemas de saúde entre países. 

O objetivo deste estudo é trazer à luz da discussão os desafios encon-
trados na gestão em saúde, em um município de pequeno porte em re-
gião de fronteira, abordando suas singularidades na cobertura de ações e 
serviços das políticas públicas de saúde.

MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo e observató-
rio, acerca da experiência do autor do trabalho enquanto gestor muni-
cipal de saúde e assistência social em um município de pequeno por-
te localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul. O período de 
análise perpassa os anos de 2013 e 2014 quando atuou junto à gestão 
municipal. 

As descrições de cunho observatório partem dos caminhos percorri-
dos, das ações e demandas emergidas de forma cotidiana e da opinião 
acerca da gestão deste município. Têm como base analisar pontos deli-
mitados, pertinentes a posicionamentos e reflexões, no intuito de am-
pliação das formas de visualizar o processo de gestão em um município 
de pequeno porte e de zona de fronteira. 

Considera-se o relato de experiência como um dos recursos ampla-
mente utilizados em artigos de periódicos científicos, principalmente 
nas ciências humanas e sociais, enriquecendo a fundamentação teóri-
ca do texto com a própria vivência profissional ou pessoal do autor, sem 
a formalidade de enquadrar o conteúdo numa metodologia de estudo 
de caso, ou de outros recortes metodológicos e científicos. 

O relato de experiência, portanto, constitui-se como uma descrição, 
de maneira mais informal, e sem o rigor exigido na apresentação de 
resultados de pesquisa, formatando-se a um texto de caráter analítico.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Caracterização do município
O município e o processo de gestão em saúde que são relatados no pre-
sente estudo possui cerca de 3.925 habitantes, sendo dividido em 39,5% 
de residentes da área urbana e 60,5% na zona rural. A economia baseia-

-se, principalmente, na agropecuária, constituindo uma realidade típica 
do meio rural. A indústria e o comércio estão presentes de forma inci-
piente, tendo pouca representatividade na composição do valor adicio-
nado à economia do município. A população é formada, basicamente, 
pelas etnias alemã, polonesa e italiana (NoVo mAChAdo, 2013). 

 A área de extensão do município é de 218,325 km², tendo a maio-
ria das residências localizadas na zona rural. O acesso até o município é 
dado por via asfáltica; no entanto, todos os demais caminhos que ligam 
as comunidades são constituídos por estradas não pavimentadas. 

 O município encontra-se localizado na limitação com a Argentina 
através do rio Uruguai. No entanto, não possui zona portuária, controle 
de fluxo migratório e porto alfandegado, fazendo com que existam ser-
viços clandestinos de transporte de pessoas e mercadorias entre os dois 
países (NoVo mAChAdo, 2013).

Estrutura da rede municipal de saúde e assistência social
A secretaria municipal de saúde e assistência social neste município 
possui uma subdivisão em duas diretorias, constituindo um órgão único, 
sendo que o gestor fica responsável pelo gerenciamento das duas áreas. 

Quando divididas as áreas de saúde e de assistência social, as estrutu-
ras são configuradas da seguinte forma: 

 Assistência social: 
1 unidade de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
1 unidade de Centro de Convivência de Idosos
Entre técnicos da área e trabalhadores com ações específicas somam 

um total de 11 funcionários. 
 Saúde: 
2 unidades de Saúde da Família
2 unidades satélites (unidades de saúde vinculadas a uma unidade de 

Saúde da Família)
1 academia polo de saúde
2 equipes de apoio, sendo um Núcleo de Saúde da Família (NASF) e 

um Núcleo de Apoio a Atenção Básica em Saúde Mental (NAAB)
Entre as equipes de saúde da família, profissionais da área técnica 

de saúde e demais trabalhadores, perfazem um total de 57 funcionários 
(NOVO MACHADO, 2013). 

 O município não possui serviço de pronto atendimento de urgências 
e emergências, sendo que os serviços demandados são referenciados 
para o município vizinho a 10 km, onde se localiza um hospital de pe-
queno porte com plantão médico 24 horas. Também é o único município 
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de sua região de saúde que não possui cobertura do Serviço de Atendi-
mento Médico de Urgência (SAmU 192), serviço financiado pelo Estado 
do Rio Grande do Sul, pela União e pelo Município.

Os serviços de transporte, remoção e atendimento necessários são 
feitos por servidores do município. O município possui uma frota de sete 
veículos tipo passeio, uma ambulância e um micro-ônibus. O serviço é 
feito a partir das 18 horas, horário de término das atividades nas Estraté-
gias de Saúde da Família (ESF), até as 07 horas do dia seguinte, nos dias 
úteis, e 24 horas por dia nos finais de semanas e feriados. 

A comunicação entre o usuário e o serviço de transporte é feita através 
de ligação telefônica direta ao motorista escalado. Esse número é ampla-
mente divulgado pela equipe de saúde da família. O usuário é transpor-
tado até o hospital de referência, onde é feito o serviço de avaliação dos 
riscos e, se necessário, atendimento médico de urgência e emergência. 

O gerenciamento das ações em saúde municipal resume-se pela exe-
cução e vigilância de serviços na área da atenção primária em saúde, 
com foco de fortalecimento nas duas equipes completas da Estratégia de 
Saúde da Família, possuindo cobertura de 100% do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde. 

A Estratégia de Saúde da Família foi oficialmente implantada, em 
1994, pelo Ministério da Saúde, como um programa e, posteriormente, 
em 1997, alçada à condição de estratégia de reorganização do modelo 
assistencial. Define-se como um conjunto de ações de reabilitação, pre-
venção e promoção da saúde, focadas na perspectiva da família e da co-
munidade a partir do trabalho de uma equipe interdisciplinar e multi-
profissional no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) (BrASil, 2012). 

A ESF destaca-se como estratégia de organização dos serviços na APS, 
sendo prioritária no leque das políticas públicas de saúde, fortalecendo a 
rede e colaborando para a reorientação do modelo assistencial. Tem como 
um de seus objetivos acompanhar, através de ações de cura, reabilitação, 
prevenção e promoção da saúde, a população adscrita à sua área de abran-
gência. O fundamental no trabalho da ESF é o estabelecimento de vínculos 
e o desenvolvimento do trabalho a partir da associação das características 
sociais, culturais, econômicas e epidemiológicas do território às deman-
das e necessidades em saúde da população (CorBo et al., 2007). 

Com isso, a ESF tem o intuito de obter um cuidado integral, baseando-
-se no conceito ampliado de saúde, no âmbito da prevenção e promoção 
da saúde, no trabalho em equipe e na busca pela qualidade e resolutivi-
dade da assistência ao usuário (BrASil, 2012). Demanda, portanto, uma 
integração efetiva e contínua entre as políticas públicas para que a assis-
tência prestada ocorra de maneira integral e assegure o direito ao atendi-
mento dos usuários em suas necessidades de saúde. 

 Todo o trabalho previsto para a ESF apresenta vinculação direta com 
o conceito de intersetorialidade, entendida como a integração contínua 
desde o planejamento, a execução e a avaliação das ações desenvolvidas 
entre as instituições e serviços dos diferentes setores (BrASil, 2012).
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Relação entre a gestão em saúde e a gestão em assistência social
A ideia explícita na concepção do Sistema Único de Saúde é de que o mo-
delo de saúde proposto deve estar direcionado às necessidades sociais 
da população, com olhares atentos no âmbito da saúde coletiva, reafir-
mando o direito de cidadania (CAmPoS, 2000). 

Implantado algum tempo após o SUS, o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) trouxe muitos fundamentos espelhados do SUS, com di-
reção descentralizada e princípios e diretrizes semelhantes ao primeiro. 
Essa semelhança reforça a ideia de ambos como constituintes da seguri-
dade social prevista na Constituição Federal, complementando os direi-
tos básicos da sociedade (BrAVo, 2002). 

 Com a premissa de caracterizar-se como um município de pequeno 
porte e financiamento de forma limitada, algumas das áreas dos serviços 
públicos são administradas de forma conjunta. Neste cenário, encontra-

-se a fusão entre a secretaria municipal de saúde e a assistência social, 
constituindo um segmento único da administração municipal. 

 A organização deste órgão acontece a partir da divisão em duas di-
retorias em suas áreas, localizadas, no entanto, no mesmo espaço físico. 
Diversas vezes, por manter a cobertura de serviços públicos para a mes-
ma população e pela considerável demanda quando comparada a outros 
serviços disponíveis, fica em evidência a não clareza por parte dos muní-
cipes sobre as áreas específicas de atuação e de acesso. 

A intersetorialidade desses serviços constitui-se como uma forma de 
integração entre políticas públicas, incluindo também, nesse contexto, 
a educação.  Por serem os serviços públicos mais próximos da comuni-
dade e, tradicionalmente, inseridos no território onde o indivíduo vive, 
possuem histórica importância para a população. Com a perspectiva de 
integralidade no desenvolvimento do trabalho, os setores devem buscar, 
de forma coletiva, o enfrentamento às situações presentes no cotidiano 
dos usuários – neste caso, referentes às políticas de saúde e de assistência 
social (CAmPoS, 2000). 

O trabalho que permeia essas duas áreas neste município possui di-
versas interfaces. Há situações de dificuldades em conseguir classificar 
os propósitos das ações, devido à considerável procura/demanda por 
parte da população, uma vez que as unidades de saúde da família e o 
centro de referência da assistência social estão localizados no centro da 
comunidade, facilitando o acesso da população. Por outro lado, há bene-
fícios proporcionados pelo trabalho multiprofissional de uma rede mui-
to próxima, facilitando a comunicação e reduzindo as barreiras que, por 
diversas vezes, são as mesmas encontradas pelos serviços no momento 
da execução das ações. 

É de grande importância que haja integração das estratégias e ações, 
o que pressupõe também a interação das demais políticas públicas. Isso 
constitui-se como um desafio que demanda articulações de redes e 
movimentos contínuos. Tanto no âmbito da saúde quanto no da assis-
tência social, o foco sempre está centrado na lógica da seguridade so-
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cial, transformando ações em garantias de direitos sociais e individuais 
 (mArTiNElli, 1998).

Desafios na gestão em saúde de um município de fronteira
A faixa de fronteira brasileira possui até 150 km de largura, ao longo de 
15.719 km da fronteira terrestre, abrangendo 588 municípios de 11 es-
tados. Essa área corresponde a 27% do território brasileiro e reúne uma 
população estimada em dez milhões de habitantes, ou seja, 19% da po-
pulação brasileira (GioVANEllA et al., 2007). 

O Brasil possui extensos limites fronteiriços com os demais países, es-
pecialmente com os pertencentes ao Mercosul, os quais têm originado 
preocupações, pois influenciam todo o país e, especialmente, os muni-
cípios de regiões de fronteira. O fluxo de intensificação do livre comércio 
reflete sobre o setor social. Além disso, a manutenção de questões liga-
das à faixa de fronteira e à proteção social entre esses países se aguçam 
nestes espaços. Com isso, os municípios de fronteira do Brasil têm en-
frentado dificuldades em prover os seus munícipes de atenção integral 
à saúde, conforme preconizada pela Constituição Federal, pois fatores 
como recursos humanos, equipamentos de média e alta complexidade, 
distância entre os municípios e os centros de referência, dentre outros, 
sofrem interferências consideráveis (GioVANEllA et al., 2007).

Tendo como base as ações de saúde no território relatado e as ações 
serem desempenhadas em sua totalidade a partir da coordenação das 
Estratégias de Saúde da Família e esta, por sua vez, trabalhar com po-
pulação adscrita, a criação de vínculo fica comprometida. Nesse sentido, 
áreas prioritárias de saúde – como, por exemplo, gestantes e crianças – fi-
cam à mercê dos fatores migratórios, interferindo diretamente nos dados 
epidemiológicos pactuados naquele local e dificultando, assim, a avalia-
ção dos serviços municipais de saúde. 

As regiões de fronteiras são territórios complexos, no âmbito jurídico 
formal, e de convivência, no âmbito cotidiano, pois nelas existem pro-
cessos de integração e de conflitos. Linha ou zona de fronteira assinala 
um “espaço de interação, uma paisagem específica, com espaço social 
transitivo, composto por diferenças oriundas da presença do limite inter-
nacional, e por fluxos e interações transfronteiriças, cuja territorialização 
mais evoluída é a das cidades gêmeas” (NoGUEirA et al.,2007, p. 228). 

Alguns estudos apontam que, em municípios brasileiros de fronteira, 
foram identificadas dificuldades no que se refere à programação de imu-
nização e à cobertura vacinal, visto que os recém-natos, filhos de mães 
estrangeiras que realizam seus partos hospitalares no Brasil, retornam ao 
seu país de origem sem que sejam vacinados (GioVANEllA et al., 2007). 

Ao ser identificada uma família que está sem documentação (imi-
grante ilegal) residindo no município, percebe-se que a equipe fica mui-
tas vezes refém dessa situação. No caso da gestante, seria ilegal ofertar 
um acompanhamento de pré-natal a uma mulher estrangeira que sequer 
tem documentação para fins de registro. Se a equipe assim o fizer, poderá 
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ser apontada como conivente neste processo. Por outro lado, justificada 
pela morosidade do processo de denúncia junto aos órgãos competentes 
e processo de extradição, esta mesma usuária dará entrada nos serviços 
públicos em trabalho de parto, nos quais não poderá ser negada a assis-
tência. Após o nascimento em território brasileiro, a criança adquire os 
direitos de cidadania, assim como quem possui sua guarda legal. Ou seja, 
qual situação tende a ser pior: receber uma criança e uma mãe sem ter 
tido acompanhamento pré-natal mínimo ou ser conivente com a imigra-
ção ilegal? Este é um dilema frequente no campo prático para os profis-
sionais de saúde. 

Dificuldades também foram apontadas em relação à utilização de es-
tratégias arriscadas, por parte de usuários não brasileiros, para obtenção 
de acesso ao sistema, como, por exemplo, aguardar o agravamento da 
doença para o ingresso como emergência, situação em que o atendimen-
to deve sempre ser realizado (NoGUEirA et al., 2007). 

No que se refere ao estrangeiro residente legalizado, este possui os 
mesmos direitos sociais dos brasileiros. Também é afirmado pelo Esta-
tuto do Estrangeiro – Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980 –, na Secção Dos 
Direitos e Deveres do Estrangeiro, artigo 95: “o estrangeiro residente no 
Brasil goza de todos os direitos reconhecidos, nos termos da Constitui-
ção e das leis” (BrASil, 1980).

A comunicação dos serviços de saúde e a população 
Apesar de estarmos em um cenário mundial tecnológico, a comunicação 
entre o serviço de saúde e a população ocorre de uma maneira peculiar. 
Hoje, presencia-se uma grande oferta de novas tecnologias no âmbito da 
comunicação, como, por exemplo, celulares e tablets, tornando-se parte 
da vida cotidiana e ofertando novas formas de comunicação e conforto. 
No entanto, na contramão mercadológica, a maneira mais eficaz de co-
municação entre o serviço de saúde e a comunidade do município estu-
dado dá-se através do rádio. 

Segundo Roges et al. (2013), a implementação da linguagem de rádio 
no processo de educação estabelece uma nova alternativa para estimu-
lar o processo de ensino e aprendizagem, além de promover o acesso à 
informação, comunicação e interação social. Dessa forma, promove im-
pactos favoráveis no que tange a proximidade entre a comunidade e os 
serviços de saúde. 

Culturalmente, a população do meio rural mantém uma audiência 
fiel aos programas de rádios regionais, que se constituem como uma das 
maneiras encontradas para transmitir os comunicados diariamente para 
a população, em horários e programas específicos. Neste espaço, são 
comunicados informes relacionados às pessoas que necessitam entrar 
em contato com a secretaria ou, ainda, para tratarem assuntos de seu 
interesse que sejam vinculados à saúde ou à assistência social. Esses co-
municados permeiam desde a informação da data de agendamento de 
consultas de média e alta complexidade e agendamento de transporte 
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aos municípios vizinhos até mesmo a disponibilidade de resultados de 
exames nas unidades. 

Em primeira impressão, surgiu o questionamento quanto à exposição 
dos usuários do sistema, mas, após algum tempo de observação, che-
gou-se à conclusão que mais de 95% da população utilizava os serviços 
públicos de saúde, muitas vezes relatando a preferência por estes, quan-
do comparados aos serviços privados (como consultas especializadas e 
procedimentos ambulatoriais). Essa situação está relacionada ao consi-
derável vínculo desenvolvido pelas equipes de saúde da família com a 
comunidade, além da baixa rotatividade e do perfil desses profissionais. 

Entende-se que o espaço radiofônico se configura como um recurso 
para as práticas de educação em saúde e que, através deste, há continui-
dade no processo de reconhecimento dos aspectos culturais e segmen-
tos comunitários. Ao dispor desse acesso à informação, há uma efetiva 
promoção de saúde e reconstruções de valores e definições de padrões 
comportamentais em saúde (roGES et al., 2013). 

Algumas ferramentas de comunicação também são utilizadas; no en-
tanto, não com a ampla cobertura que o rádio oferece naquele município, 
pois em muitos locais não há sinais de telefones, linhas de telefone ou si-
nal de internet. Inclusive, o serviço dos correios não acontece de manei-
ra habitual como em centros maiores. Todos os produtos endereçados à 
comunidade que reside na zona rural ficam à disposição na unidade de 
saúde, pois não há condições de entrega nos endereços localizados no 
interior. Um dos complicadores deste fato é que há apenas um funcioná-
rio disponibilizado pela empresa dos Correios e Telégrafos para executar 
todos os serviços no município, que vão desde as atribuições da agência 
até a distribuição das correspondências. 

Os agentes comunitários de saúde exercem um papel fundamental no 
elo dos serviços de saúde e a população, auxiliando muito no processo e 
trabalho de comunicação. No entanto, por possuírem áreas de abrangên-
cia muito extensas na zona rural, em razão desse auxílio na comunicação, 
ocorre uma quebra/desconstrução na logística de visitação no processo 
saúde-doença, fazendo com que o planejamento das ações da equipe fi-
que, por vezes, descaracterizado.

O financiamento em saúde e o SIS Fronteira 
O Ministério da Saúde lançou, em julho de 2005, através da Portaria 1.120, 
o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SiS Fronteiras), um projeto 
de integração de ações e serviços de saúde nas regiões fronteiriças do 
país. Em novembro do mesmo ano, o sistema foi implantado primeira-
mente no município de Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, 
o qual possui divisa, através de uma ponte, com a cidade de Paso de los 
Libres, na Argentina. Com vistas a contribuir para o fortalecimento dos 
sistemas locais de saúde dos municípios fronteiriços, o projeto tornou-se 
uma importante estratégia para uma futura integração entre os países da 
América Latina, espalhando-se por mais de 120 municípios de região de 
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fronteira por todo o país. 
Tendo como seu principal objetivo o fortalecimento e a organização 

dos sistemas locais de saúde dos municípios fronteiriços, fez-se neces-
sário mensurar diversos aspectos de forma quantitativa e qualitativa, 
dentre eles: socioeconômicos, geográficos, epidemiológicos, sanitários, 
ambientais e assistenciais. 

As ampliações dos conceitos geográficos agregam o entendimento 
dos processos de saúde-doença na era da globalização, pois apresentam 
a manifestação social e o estudo do espaço e das práticas de gestão da 
saúde pública, devido às epidemias e fluxos em que as doenças se disse-
minam (FAriA; BorTolozz, 2009). Por sua vez, o planejamento territorial 
ramifica-se no controle de doenças através das ações de saúde pública 
que consideram as diferentes características do território. 

O município foco desse relato de experiência aderiu ao sistema SiS 
Fronteiras no ano de 2006, passando por mais duas pactuações, uma 
em 2009 e outra em 2012. Em um primeiro momento, foi financiado um 
montante de R$ 7.005,96, a fim de custear a realização do diagnóstico lo-
cal e o plano operacional no período de seis meses, após a homologação 
da adesão. Durante esse período, foram repassados recursos financeiros 
e realizadas pactuações, focando na aplicação de recursos em procedi-
mentos de média e alta complexidade, como, por exemplo, atendimento 
especializado de cardiologia. 

Após isso, durante o ano de 2013, houve comunicação do Ministério 
da Saúde, a fim de realizar um novo plano de investimento de recursos 
financeiros proposto pelo sistema. No entanto, até 2015, não houve re-
tornos, tampouco investimentos financeiros voltados a este fim, impos-
sibilitando algumas ações planejadas na área. 

O sistema público de saúde brasileiro possui dificuldades em integrar 
as ações propostas no SIS Fronteiras, sendo uma delas a circulação de 
pessoas nessas regiões. Essa movimentação se dá, dentre outros motivos, 
pela procura de melhores serviços de saúde, sendo que a região sul do 
país possui a marca mais forte dessa ação (GioVANEllA, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência relatada apontou no sentido de focar algumas interfaces 
da dinâmica que envolvia a gestão em saúde de um município de peque-
no porte em região de fronteira. No entanto, os assuntos pertinentes às 
suas práticas e ao cenário local não se esgotam, tampouco são resumi-
dos a resoluções pontuais. Essa experiência trouxe à luz reflexões sobre 
diferentes práticas impulsionadas pela municipalização e características 
únicas de cada cenário. 

No contexto local, as políticas de saúde e assistência social tiveram 
diversos avanços, conquistados a partir da Constituição Federal de 1988, 
do controle social e de suas legislações específicas. Porém, analisando 
o contexto da legislação social, temos o direcionamento do Estado de 
Bem-Estar Social, ou seja, um Estado comprometido de fato com polí-
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ticas sociais de caráter universalizado, emancipatório e societário, que, 
por muitas vezes, acaba por permanecer apenas no campo filosófico. 

Ao unirmos a saúde e a assistência social para analisar a importância 
do trabalho e das ações desempenhadas de forma integrada entre ambas, 
encontramos, na intersetorialidade, um pressuposto essencial para a 
efetivação da integralidade no atendimento aos usuários destas políticas 

– situação que é potencializada a partir da articulação e da construção de 
uma rede de saúde onde há comunicação e complementaridade de fins 
semelhantes. 

Ao abordar os processos de integração, foram descortinadas as exi-
gências em se repensar os direitos sociais, de modo a acompanhar a ex-
pansão dos direitos sociais em espaços internacionais. Essas reflexões, 
de forma contínua, devem proporcionar um maior apoio no âmbito do 
planejamento às ações e serviços de saúde, tanto em nível local quanto 
regional, tendo em vista a magnitude de seus impactos. 

A vivência aqui relatada, no âmbito da gestão em saúde, permite afir-
mar que há dificuldades no planejamento das ações e serviços ofertados 
pelo sistema. Além disso, nos deparamos com as fragilidades encontra-
das nos demais setores, como, por exemplo, na legalidade da migração e 
no desconhecimento dos acordos internacionais, deixando muitas vezes 
a gestão sem o devido embasamento das decisões a serem tomadas. 

Nessa perspectiva, pode-se concluir que os diversos cenários de pro-
dução em saúde possuem a interferência de seus atores, deixando claro 
que a atuação destes interfere significativamente na continuidade do 
cuidado em saúde. Nesse sentido, necessita-se desde o olhar epidemio-
lógico mais aguçado, de acordo com as áreas de fronteira, até a reformu-
lação de políticas mais eficazes para a pluralidade fronteiriça brasileira.
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RESUMO
As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) constituem um proble-
ma de Saúde Pública crescente em todo o mundo, sendo responsáveis 
por altos custos econômicos e sociais. Este estudo caracteriza-se como 
descritivo do tipo transversal, analisando a ocorrência dos surtos de 
DTA – quanto ao número de surtos/ano, pessoas acometidas em cada 
evento, surtos/ano por coordenadorias regionais de saúde, agentes 
etiológicos, alimentos envolvidos, locais de ocorrência, fatores cau-
sais do consumo e locais de preparo dos alimentos –, ocorridos no Rio 
Grande do Sul, no período de 2000 a 2014. Os dados epidemiológicos 
dos surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, notifica-
dos no Rio Grande do Sul, foram obtidos através de bases de dados do 
Programa Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, Divisão de Vi-
gilância Epidemiológica, Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Se-
cretaria Estadual de Saúde. Os resultados encontrados neste trabalho 
demonstram que há necessidade de maior cobertura dos programas 
de orientação e educação para a sociedade, principalmente em relação 
aos cuidados imprescindíveis na conservação, manipulação e consu-
mo dos alimentos, às boas práticas de higiene e aos riscos provindos 
dos alimentos contaminados.
Palavras-chave: Bactérias; Contaminação; Ingestão de alimentos.

INTRODUÇÃO
A alimentação é necessidade básica para qualquer sociedade, pois inter-
fere diretamente na qualidade de vida do indivíduo, tendo forte relação 
com a manutenção, prevenção e recuperação da saúde. Dessa forma, 
precisa ser segura para que não cause danos ao consumidor.

As Doenças Transmitidas por Alimentos constituem um problema de 
Saúde Pública crescente em todo o mundo. Segundo a Organização Pan-

-Americana da Saúde (OPAS), define-se como surto de Doença Trans-
mitida por Alimento (DTA) o episódio no qual duas ou mais p  essoas 
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a  presentam doença semelhante, após ingerirem alimentos ou água da 
mesma origem, e a evidência epidemiológica ou análise laboratorial 
apontá-los como veículos da doença (SVS, 2005).

Vários são os fatores que contribuem para a ocorrência dessas doen-
ças, entre os quais se destacam o crescente aumento das populações, a 
existência de grupos populacionais vulneráveis, o processo de urbaniza-
ção desordenado e a necessidade de produção de alimentos em grande 
escala (BrASil, 2010).

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), são necessárias algu-
mas orientações que precisam ser passadas ao notificante no momento 
do conhecimento do surto, para evitar que os alimentos suspeitos conti-
nuem a ser consumidos ou vendidos. Também é preciso guardar, sob re-
frigeração, todas as sobras de alimentos na forma em que se encontram 
acondicionados até a chegada da equipe para a investigação, preservar 
as embalagens quando a suspeita estiver relacionada a produtos indus-
trializados e orientar os doentes a procurar o serviço de saúde.

É de suma importância que a notificação seja imediata, relatando 
o caso ao setor municipal de saúde responsável pela vigilância epide-
miológica. A partir disso, verifica-se a consistência das informações, no 
momento da notificação, com o próprio notificante ou, a seguir, com 
outras fontes referenciadas. Se as informações coletadas caracteriza-
rem a suspeita de um surto de DTA, inicia-se, então, o planejamento 
das ações, sendo que as informações coletadas precisam ser registradas 
no Formulário para Notificação de Surto de Doença Transmitida por 
Alimento (BrASil, 2010).

É de grande relevância a brevidade com que a equipe designada che-
gará ao local onde foi preparada e/ou consumida a refeição suspeita, 
pois a agilidade dessa ação é muito importante para propiciar a coleta 
de amostras de material humano, antes que os doentes recebam medi-
cação e os alimentos suspeitos sejam desprezados  (GOTTARDI, 2003).

Após a coleta realizada, inicia-se a entrevista para o preenchimen-
to do Formulário para Registro Individual de Informações dos Comen-
sais de Surto de dTA. Através deste, se chegará à definição do surto de 
dTA e, após, será realizada a análise dos dados para descrever o surto 
(GoTTArdi, 2003).

Dessa forma, após concluída a investigação, é preenchido o Relatório 
Final de Investigação Epidemiológica de DTA, que deve ser encaminha-
do à Secretaria Estadual da Saúde, que, por sua vez, encaminha ao Minis-
tério da Saúde (BrASil, 2010; GoTTArdi, 2003).

Porém, sabe-se que as DTA nem sempre são oficialmente notificadas, 
pois muitos sintomas das enfermidades transmitidas por alimentos são 
geralmente parecidos com gripes ou discretas diarreias e vômitos. Isso 
acaba dificultando o seu conhecimento e tratamento. Além disso, cabe 
também salientar que existem casos que, mesmo quando o caso de DTA 
é notificado à autoridade competente, nem sempre os procedimentos 
corretos são adotados (PrAdo et al., 2014)
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Considerando essas informações apresentadas, o objetivo do presen-
te trabalho é analisar a ocorrência de surtos de Doenças Transmitidas 
por Alimentos (DTA) no Rio Grande do Sul, no período de 2000 a 2014.

MÉTODO
Trata-se de estudo descritivo do tipo transversal que analisa a ocorrência 
dos surtos de DTA ocorridos no Rio Grande do Sul, no período de 2000 a 
2014, considerando como indicadores o número de surtos/ano e o de pesso-
as acometidas em cada evento, os surtos/ano por coordenadorias regionais 
de saúde, os agentes etiológicos, os alimentos envolvidos, os locais de ocor-
rência, os fatores causais do consumo e os locais de preparo dos alimentos.

Os dados epidemiológicos dos surtos de Doenças de Transmissão 
Hídrica e Alimentar (DTHA), notificados no Rio Grande do Sul, foram 
obtidos através de bases de dados do Programa Doenças de Transmissão 
Hídrica e Alimentar (VE-DTHA) / Divisão de Vigilância Epidemiológica 
(DVE) / Centro Estadual de Vigilância em Saúde-CEVS / Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES). Após a coleta, os dados epidemiológicos foram 
organizados em planilhas eletrônicas, pelo programa Excel®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Hobbs e Roberts (1999), a epidemiologia é definida como 
o estudo das doenças que acometem uma população e a frequência com 
que ocorrem, bem como sua distribuição, suas causas e controle.

No período compreendido entre os anos 2000 e 2014, no Rio Grande do 
Sul, foram notificados 2.640 surtos de Doenças Transmitidas por Alimen-
tos (Figura 1). Estes surtos tiveram a manifestação clínica de seus efeitos 
observados em 30.020 doentes e causaram a morte de 6 pessoas. Obser-
va-que, em 2001, ocorreu o maior número de notificações (n=247 surtos), 
seguido dos anos 2002 e 2000 (n=235 e n=218 surtos, respectivamente).



· 281

Figura 1 – Surtos de dThA, número de doentes e óbitos no Rio Grande do Sul, entre 2000-2014.

Total = 2.640 surtos, 30.020 doentes e 6 óbitos.
Fonte: autor, através de dados fornecidos por dVE/CEVS/SES-rS.

Em 2000, apesar de não ter sido o ano com o maior número de surtos, 
foi o ano com o maior índice de casos de pessoas doentes por dTA (3.339 
pessoas doentes), seguido de 2001, com 3.038 pessoas doentes. Em 2008, 
apesar de um número elevado de surtos (186 surtos), teve-se um decrés-
cimo no número de doentes (744 doentes), quando comparado aos de-
mais anos.

Em comparação aos números indicados em todo o país, em 2005, hou-
ve o maior número de surtos de dTA (n=913 surtos). No Rio Grande do Sul, 
neste ano, foram notificados 211 surtos, representando 23% do valor na-
cional.  

De acordo com Barbosa (2009), no Brasil, os dados sobre os casos de 
dTA ainda são incipientes, e as notificações realizadas ainda são muito 
baixas. Dentre as 27 unidades federadas, o Rio Grande do Sul é uma das 
que mais contribui notificando os surtos. Isso porque o número de sur-
tos notificados está relacionado com o nível de implantação do sistema 
de VE-dTA (Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Ali-
mentos) nas Secretarias Municipais de Saúde (SmS).

Sobre os surtos notificados, investigados e confirmados de dTA, no 
Rio Grande do Sul, entre 2000-2014, há alguns números. Do total de 2.620 
notificações de surtos, foram investigados 1672 (63,81%) e, destes, 854 
foram confirmados (51,07%), sendo que 2001 foi o ano com o maior nú-
mero de surtos notificados (247), investigados (185) e confirmados (98) 
(Figura 2).
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Figura 2 – Surtos notificados, investigados e confirmados de dTA no Rio Grande do Sul, 
entre 2000-2014.

Total = 2620 surtos notificados, 1672 surtos investigados, 854 surtos confirmados.
Fonte: autor, através de dados fornecidos por dVE/CEVS/SES-rS.

De acordo com Figueiredo et al. (2013), de 2009 a 2012, observa-se um 
pequeno decréscimo no número de notificações.  Essa situação está re-
lacionada, segundo o autor, ao afastamento da gerente do programa 
nesse período, por motivo de doença. Porém, as reduções das investiga-
ções também podem ser decorrentes da insuficiência de profissionais, 
tanto nas coordenadorias regionais de saúde, quanto nas vigilâncias 
municipais, que realizam as atividades.

Cada região do estado tem um órgão de representação da Secreta-
ria Estadual da Saúde, denominada Coordenadoria Regional de Saúde 
(CrS). No Rio Grande do Sul, fazem parte 19 Coordenadorias: 1ª CrS 
(Porto Alegre), 2ª CRS (Porto Alegre), 3ª CrS (Pelotas), 4ª CrS (Santa 
Maria), 5ª CrS (Caxias do Sul), 6ª CrS (Passo Fundo), 7ª CrS (Bagé), 8ª 
CrS (Cachoeira do Sul), 9ª CrS (Cruz Alta), 10ª CrS (Alegrete), 11ª CrS 
(Erechim), 12ª CrS (Santo Ângelo), 13ª CrS (Santa Cruz do Sul), 14ª CrS 
(Santa Rosa), 15ª CRS (Palmeira das Missões), 16ª CrS (Lajeado), 17ª CrS 
(Ijuí), 18ª CrS (Osório) e 19ª CRS (Frederico Westphalen).

A CRS possui uma estrutura organizacional para implementar as po-
líticas estaduais de saúde em âmbito regional, realizar assessoramento 
na organização dos serviços nas regiões, repassar orientações, planeja-
mento, acompanhamento, avaliação e monitoramento das atividades e 
ações de saúde, dentre outras atribuições.

Observa-se, na Figura 3, que a 1ª e a 5ª CRS foram as Coordenadorias 
que mais notificaram, pois, segundo Figueiredo et al. (2013), na 1ª CRS 
o volume maior de notificações é efetuado pelo município de Porto Ale-
gre, e na 5ª CRS o número alto de notificações deve-se, principalmen-
te, à nutricionista responsável pelo programa, que desempenha uma 
 ótima assessoria.
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De acordo com Carmo et al. (2005), o número de surtos notificados 
está diretamente relacionado com o nível de implantação do Sistema Na-
cional de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Ali-
mentos (VE-dTA) nos municípios.

Figura 3 – Surtos notificados de DTA segundo as Coordenadorias Regionais de Saúde/RS, 
2000-2014.

Fonte: autor, através de dados fornecidos por dVE/CEVS/SES-rS.

De acordo com a distribuição anual, a partir da ocorrência de agentes 
etiológicos identificados em DTA, conforme Tabela 1, nota-se 865 agen-
tes identificados, sendo cinco agentes de maior ocorrência: Salmo-
nella sp (436), S. aureus (140), Bacillus cereus (97), Escherichia coli (55) 
e  Clostridium perfringens (109). Houve grande variação entre os agentes 
identificados nesse intervalo de tempo, sem que houvesse crescimento 
ou decréscimo de algum deles.
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Tabela 1 – Ocorrência de agentes etiológicos em DTA/RS, de 2000 a 2014

Fonte: autor, através de dados fornecidos por dVE/CEVS/SES-rS.

Um dos microrganismos com maior envolvimento nos casos e surtos de 
doenças de origem alimentar em diversos países é Salmonella sp, inclu-
sive no Brasil (FrANCo; lANdGrAF, 2005). Salmonella sp é uma bactéria 
da família Enterobateriaceae, bacilos Gram-negativos, anaeróbios facul-
tativos, que se localizam primordialmente no trato gastrointestinal das 
aves em geral, dos mamíferos domésticos e silvestres. Sua transmissão 
ocorre através de um ciclo de infecção entre o homem e os animais, pelas 
fezes, água e alimentos, particularmente os de origem animal (GErmANo; 
GErmANo, 2001).

A temperatura ideal para o crescimento de Salmonella é de, aproxi-
madamente, 38ºC, sendo a temperatura mínima de crescimento de 5ºC. 
Essas bactérias são consideradas termossensíveis, podendo ser destruí-
das à temperatura de 60ºC, por 15 a 20 minutos (FAUSTiNo ET Al., 2002).

No Rio Grande do Sul, a Salmonella sp foi responsável por 50,4% dos 
surtos investigados entre 2000 e 2014. Isso pode ser explicado pela in-
gestão de um alimento bastante consumido pelos gaúchos, a maionese 
caseira manipulada com ovos crus (SANToS et al., 2002; NAdVorNy et al., 
2004; AmSoN et al., 2006; mAlhEiroS et al., 2007).

Os sintomas da doença surgem de 6 a 36 horas ou mais, após a inges-
tão do alimento contaminado, sendo que a manifestação clínica aguda 
é expressa por cólicas abdominais, náuseas, vômitos, diarreias, calafrios, 
febre e cefaleia (hoBBS; roBErTS, 1999).

A salmonelose por Salmonella enteritides é particularmente impor-
tante, por ser veiculada pelo consumo de ovos crus ou mal cozidos,  sendo 
um dos sorotipos mais comumente associados a dTA ao redor do planeta 
(mAdAloSSo et al., 2008).

Agente Etiológico Ano de Ocorrência

2000

74

8

0

3

100

19

17

2

116

29

8

16

77

23

7

10

78

22

10

11

70

17

13

12

56

8

16

16

Salmonella sp

Staphylococcus aureus

Bacillus cereus

Escherichia Coli

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

84

20

8

4

53

13

16

2

33

11

7

5

22

4

4

1

15

7

11

0

9

24

8

2

11

4

2

2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5 436

10

2

0

2014 

436

140

97

55

1 3 6 3 11 10 17Clostridium perfringens 10 12 4 5 9 17 8 6 109

0 0 0 0 0 1 0Clostridium botulinum 0 0 0 0 0 0 0 0 1

7 6 4 4 1 2 0Shigella sp 0 1 1 0 1 0 0 0 6

0 1 0 0 0 0 2Agrotóxico 0 0 0 0 0 1 0 1 5

0 0 0 0 0 0 0Nitrito 0 0 1 0 0 1 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0Listeria monocytogenes 1 0 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 1 1Rotavírus 0 0 0 1 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 1Norovírus 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1Curcubitacina 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 1 0 1 1Substâncias químicas 0 0 0 0 1 1 0 0 6

0 0 0 0 0 1 2Vírus 0 0 0 1 0 0 0 0 4

57 46 23 22 17 30 34Ignorado 22 37 18 8 11 36 0 4 217

151 194 202 147 95 158 155Total geral 149 134 80 46 55 99 27 29 1082

94 148 179 125 78 128 121Total agentes 127 97 62 38 44 63 27 25 865

TOTAL
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Porém, ainda é bastante elevado o número de agentes etiológicos ig-
norados (287 agentes) no RS, no período analisado. Este dado pode ser 
explicado por, muitas vezes, inexistirem amostras dos alimentos envol-
vidos ou comprovações de o alimento ter sido coletado de forma inade-
quada (NASCimENTo, 2013).

Observa-se na Figura 4 que os surtos de dTA de acordo com o tipo de 
alimento com maior envolvimento, no rS, foram: maionese e produtos à 
base de ovos (571 surtos), seguidos de alimentos preparados (491 surtos) 
e produtos cárneos (315 surtos).

Figura 4– Surtos de dTA de acordo com o tipo de alimento envolvido no rS entre 2000-2014

Fonte: autor, através de dados fornecidos por dVE/CEVS/SES-rS.

No Brasil, no mesmo período analisado, os casos de surtos por alimen-
tos não identificados somaram 4308, seguidos de 1570 por alimentos 
mistos e, após, por consumo de ovos e produtos à base de ovos, com 
816 casos (SVS, 2014).

O baixo percentual de identificação do alimento ou agente causal 
pode ser explicado por vários motivos – pela demora em notificar um 
surto após sua ocorrência, pela dificuldade em entrar em contato com os 
comensais envolvidos, pela dificuldade em encontrar sobras do alimen-
to e pela falta de informações precisas sobre o surto (NASCimENTo, 2013).

O fato de ocorrerem notificações tardias também dificulta o trabalho 
da Vigilância Sanitária, levando em consideração que, com o passar dos 
dias, fica mais difícil encontrar os alimentos suspeitos. Dessa forma, a 
demora pode impossibilitar a determinação do agente etiológico.
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De acordo com a distribuição dos fatores causais do preparo em dTA/
rS, nos últimos 15 anos, constatou-se que o fator predominante foi a ma-
téria-prima sem inspeção, com 28% (705/2536) das ocorrências, seguido 
da manutenção dos alimentos em temperatura ambiente por um perío-
do superior a duas horas, com 18,6% (472/2536).

A matéria-prima sem inspeção ainda é considerada um dos grandes 
problemas em nosso país, pois, como não passa por rígido controle de 
qualidade no processo produtivo, acaba refletindo diretamente na segu-
rança do alimento que é designado à população.

Os locais de maior prevalência no preparo dos alimentos envolvidos 
nas dTA/rS foram as residências (46,3%) e o comércio (21,7%).

O comércio engloba restaurantes, lancherias, padarias e churrasca-
rias, locais em que uma grande parcela da população realiza suas refei-
ções – principalmente, a população com idade entre 20 a 49 anos, que 
realiza suas refeições nesses lugares devido ao estilo de vida –, ficando 
susceptível à contaminação (NASCimENTo, 2013).

No Brasil, no mesmo período avaliado, as residências foram o local de 
maior prevalência no preparo dos alimentos notificados com dTA (3773), 
seguido de restaurantes e padarias (1492) (SVS, 2014).

Esses dados reportados, tanto no estado do Rio Grande do Sul como 
no Brasil, mostram que os surtos ocorrem, principalmente, dentro das 
próprias residências dos indivíduos envolvidos no surto, assim como no 
comércio, e podem ser explicados pela falta de boas práticas de preparo 
e/ou pela forma inadequada de conservação dos alimentos (loPES, 2007).

A Resolução de Diretoria Colegiada (rdC) n. 216/04 estabelece os 
procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação, a fim de 
garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Po-
rém, os dados referentes ao local de preparo dos alimentos envolvidos 
nas dTA, no qual grande parte dos manipuladores desconhece os requi-
sitos necessários para uma correta manipulação de alimentos (incluin-
do o armazenamento - locais, temperatura, tempo de armazenamento) 
e os malefícios que estas doenças causam, demonstram a ausência de 
programas de educação em segurança alimentar dirigidos à população 
(AmSoN; hArACEmiV; mASSoN, 2006)

Assim, planos de orientação e educação em segurança alimentar 
destinados à população deveriam ser elaborados e implantados pelas 
Secretarias de Saúde. Esse processo é necessário para que ocorra uma 
conscientização pública, contribuindo para a redução das doenças 
transmitidas por alimentos e, consequentemente, redução dos custos 
gastos com saúde pública.

CONCLUSÃO
Os resultados expostos neste trabalho são relevantes, permitindo a vi-
sualização de possíveis causas de surtos de Doenças Transmitidas por 
Alimentos no Rio Grande do Sul.  Dessa forma, demonstram que se deve 
ter uma maior preocupação e cuidado quanto às dTA, pois a ausência de 
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 notificação, a carência de investigação dos surtos e a falta de informações 
aos consumidores são fatores que potencializam o aumento da incidên-
cia dos surtos e ocorrências dessas doenças. Assim, planos de orientação 
e educação em segurança alimentar destinados à população deveriam 
ser elaborados e implementados corretamente, com a finalidade de re-
dução destas doenças, minimizando problemas de gestão em saúde.
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