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[...] na utilização do SIAB eu prefiro anotar também todas as crianças que a gente tem 

até 2 anos, [...]  eu prefiro ter nominal pra [em] qualquer situação que seja necessária 

depois eu possa estar atendendo. [...] O SIAB trabalha muito com número e nessa 

avaliação trimestral a gente começa a dar nome a esses números, pra identificar se 

aquilo foi um problema na... se a equipe falhou em algum momento, se a coordenação 

falhou em algum momento [...]. (GESTOR LOCAL 01, 2008) 

[...] foi detectado que a nossa cobertura vacinal estava baixa, aí a gente falou assim 

“não, vamos reverter esse quadro aí, que na próxima Conferência não pode acontecer 

isso.” [...] Foi no Seminário. Isso. Foi no Seminário, não foi nem Conferência. [...] A 

gente teve a necessidade, passamos pra enfermeira, então ela fez uma escala. Toda 

sexta-feira, vai uma dupla numa área, aí vai fazendo. [...] Então, a gente acaba levando 

a vacina à casa, e eu acho importante, porque aí já faz logo a vacina e tá coberto. Faz a 

cobertura vacinal daquela família. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 02, 2005) 

 

Por que antigamente a gente avaliava anualmente, só que a gente via e ficava muito 

distante de conseguir a mudança. Por que se eu pego um dado de 2006 agora, não vai 

causar impacto nenhum. A gente começou a se organizar, tem uma reunião só do Pólo, 

e aí a gente junta os dados, joga no data show, a gente conversa, compara, aí a meta é 

para os próximos três meses. [...] Aí já faz a estratégia da mudança, não espera chegar 

o final do ano, a cada três meses a gente senta e faz as mudanças. (TRABALHADOR - 

MÉDICO PSF, 2007) 
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RESUMO 

Nascimento-Silva VM. O caráter formativo da avaliação nas práticas avaliativas da gestão 
da Atenção Básica de Piraí/RJ: o cotidiano dos atores na perspectiva da integralidade 
[dissertação]. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde da 
Comunidade; 2010. 
 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde tem investido na institucionalização da avaliação da 

Atenção Básica. Nesse contexto, apontamos uma diversidade de abordagens avaliativas no 

país: daquelas delineadas conforme o paradigma positivista às novas práticas avaliativas, 

estas consideradas emancipatórias e participativas. Buscamos compreender a 

potencialidade de tais abordagens produzirem aprendizagem e desenvolverem a autonomia 

dos profissionais que dela participam. Analisamos o caráter formativo da avaliação nas 

práticas avaliativas da gestão da Atenção Básica de Piraí/RJ a partir do estudo das práticas 

cotidianas dos atores à luz da integralidade. Partimos de pressupostos teóricos baseados 

nas práticas avaliativas amistosas à integralidade, no significado formativo das práticas de 

saúde e nos estudos de Paulo Freire, e construímos um arcabouço teórico referente ao que 

denominamos caráter formativo da avaliação. Optamos pelo estudo de caso único, 

explanatório e longitudinal, com emprego da análise de conteúdo temática. Utilizamos bases 

empíricas de pesquisas anteriores do LAPPIS, dos anos de 2005, 2007 e 2008, no 

município de Piraí, e construímos uma matriz com as categorias analíticas aprendizagem, 

participação e práticas avaliativas/instrumentos e sistemas de informação. Entre os 

resultados, destacamos a predominância de práticas avaliativas oriundas de instrumentos 

de planejamento e sistemas de informação do SUS, além de outras construídas localmente, 

como o Caderno do Seminário. Em sua maioria, tais práticas são quantitativas, sendo 

sustentadas pelo saber da epidemiologia. Também observamos um sistema de gestão 

participativo, com espaços específicos para a realização de avaliações, como os seminários 

anuais e trimestrais. Concluímos que a partir do arranjo de espaços de participação, dos 

sujeitos e das práticas avaliativas, trabalhadores, gestores e conselheiros problematizam a 

realidade do município, transformando-a e se transformando por meio da práxis, o que 

resulta num movimento mútuo de aprendizagem. Isso permite o desenvolvimento do que 

definimos como caráter formativo da avaliação. Tal processo contribui para o fortalecimento 

da autonomia dos sujeitos e do sistema de saúde. Por fim, apontamos a necessidade de 

Piraí evoluir para um mix de abordagens quantitativas e qualitativas na avaliação dos 

serviços de saúde, para haver melhor compreensão dos objetos avaliados. 

 

Palavras-chave: Caráter formativo da avaliação. Práticas avaliativas. Aprendizagem. 

Autonomia. Integralidade em saúde. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Nascimento-Silva VM. The formative character of the evaluation of assessment practices in 
the management of the RJ/Piraí‘s primary care: the actors' routine from the perspective of 
the integral care principle. [dissertation]. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 
Institute of Community Health, 2010. 

The Ministry of Health, in the last years, has been investing in the institutionalization of 

primary care evaluation. In this context, we point out several evaluative approaches in Brazil: 

those outlined according to the positivist paradigm to new assessment practices, considered 

emancipatory and participatory. We try to understand the potential of these approaches to 

promote learning as well as develop the autonomy of their staff. We analyze the formative 

character of the evaluation in the assessment practices of primary care in Piraí. We develop 

a theoretical framework related to what we call formative character of the evaluation, based 

in the theoretical assumptions of Paulo Freire‘s studies and in a kind of evaluation practice 

that considers the participation and the inclusion of the users of the health care system, 

friendly to the integral care principle. We chose a single case study, explanatory and 

longitudinal, combined with thematic content analysis. We use a Brazilian research lab data 

base named LAPPIS from 2005, 2007 and 2008‘s in Piraí – a city in Rio de Janeiro – and 

constructed an analytical matrix with three categories: a) learning; b) participation; c) 

evaluation practices/instruments and information systems. The results highlight the 

dominance of assessment practices derived from planning tools and information systems 

from SUS, the Brazilian health care system, and others locally built. Summing up, those 

practices are quantitative and supported by the epidemiology knowledge. We also observed 

a participatory management system in which seminar are possible. We conclude that from 

the arrangement of spaces for participation, subjects and assessment practices, workers, 

managers and advisers may question the reality of the city, transforming it, which results in a 

movement of mutual learning. These learning provides the basis for what we call a formative 

character of the evaluation – such process helps the autonomy strengthening of people and 

health system. Finally, we point out the needs for developing a mix of quantitative and 

qualitative approaches to evaluate the health system. That‘s the way to have a better 

understanding of the objects evaluated. 

 

Keywords: Formative character of the evaluation. Evaluation practices. Learning. Autonomy. 

Integral care principle. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação resulta de minha curiosidade pelo campo da saúde, o 

que me levou a investigar as potencialidades das práticas avaliativas na produção 

de aprendizagem, no desenvolvimento da autonomia e na geração de mudanças 

nos profissionais que delas participam — e, consequentemente, no cotidiano dos 

serviços de saúde.  

Ancoro o estudo no caráter formativo da avaliação, em nada semelhante 

à avaliação formativa tipicamente conduzida durante a fase de desenvolvimento de 

um programa ou produto, com o objetivo de aprimorá-lo (SCRIVEN, 1991). 

Desde já, defino que o caráter formativo da avaliação é um efeito inerente 

a certas práticas avaliativas, nas quais a aprendizagem é gerada a partir da 

problematização do objeto avaliado nas relações dialógicas, o que permite a 

construção da autonomia dos atores que se inserem em tais práticas, e produz, 

assim, um movimento emancipatório. Nesse movimento, cada um se sente sujeito 

capaz de processar informação, tomar decisões compartilhadas, produzir 

julgamentos de valor e redirecionar as práticas de saúde. 

Este, portanto, é o norte desta pesquisa, que tem por eixo as práticas 

avaliativas no âmbito da gestão da Atenção Básica no município de Piraí, pinçadas 

em um material empírico que atravessa os anos de 2005, 2007 e 2008. 

 

Sou publicitária e o interesse pela temática da avaliação se deve a uma 

série de acontecimentos que permearam minha trajetória profissional a partir de 

1998.  Naquele momento, com minha inserção na Assessoria do Programa de 

Qualidade Hospitalar do Hospital Central do Exército – HCE, no Rio de Janeiro, 

comecei a desenvolver atividades do programa de qualidade hospitalar vigente à 

época, e de planejamento estratégico. Imersa nessas questões, decidi atuar no 

âmbito da gestão da saúde e comecei a aprofundar meus estudos nas áreas de 

planejamento e avaliação.  

A partir de 2000, participei das primeiras avaliações do hospital, que 

naquele período estavam em fase experimental e tinham como eixo os modelos de 
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avaliação normativa da Organização Nacional de Acreditação – ONA e do Programa 

de Qualidade no Serviço Público – PQSP. Paralelamente, integrei o grupo que 

coordenou o processo de planejamento participativo do HCE, envolvendo 

profissionais de diferentes formações. 

Em 2003, com a implantação do Programa de Excelência Gerencial do 

Exército Brasileiro – PEG-EB1, o HCE investiu na formação de avaliadores. 

Consequentemente, fui qualificada como avaliadora/ciclo 2003 para a realização da 

autoavaliação do hospital, juntamente com outros profissionais — e também para a 

validação de autoavaliações de instituições externas, em função de o HCE estar 

inscrito no Programa de Qualidade Rio (PQRio)2. 

No ano seguinte, decidi focar minha atuação no planejamento, o que me 

motivou a deixar o HCE e a estabelecer residência em Brasília, onde trabalhei como 

consultora na área de planejamento estratégico do Departamento de Saúde 

Indígena – DESAI da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, coordenando o 

desenvolvimento dos planejamentos nos níveis central e local. A construção dos 

planos distritais — triênio 2005-2007 — envolveu cerca de duzentos técnicos de 

saúde indígena dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI.  

Aquela foi uma fase de grandes mudanças na minha vida, e no segundo 

semestre de 2005 retornei ao Rio de Janeiro para dar andamento a uma 

especialização no âmbito da saúde suplementar, em Autogestão em Saúde. Surgiu, 

então, a oportunidade de realizar uma consultoria na Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, ocasião em que fui integrada ao grupo de desenvolvimento do 

Programa de Qualificação Institucional e, em seguida, a uma pesquisa exploratória 

sobre acreditação de planos de saúde. Entre os resultados desse estudo, destaca-

se um artigo sobre as experiências de avaliação da ANS, do Projeto de Expansão e 

Consolidação do Programa de Saúde da Família (PROESF) e do National 

Committee for Quality Assurance – NCQA (SILVA JUNIOR et al., 2006). 

Em 2007, surgiu a oportunidade de desenvolver um trabalho fora do 

escopo de avaliações normativas nos Estudos Multicêntricos Integradores de 

                                                           
1
 Programa de avaliação do Exército Brasileiro. 

2
 Programa promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O HCE recebeu a primeira 
certificação em 2003, na categoria bronze, chegando à prata em 2004 e à certificação ouro em 
2006. 
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Tecnologias Avaliativas sobre Integralidade na Atenção Básica3, que tiveram entre 

seus focos o município de Piraí, no Estado do Rio de Janeiro. O trabalho teve 

continuidade em 2008, naquele mesmo município, a partir da pesquisa Práticas 

Avaliativas na Atenção Básica na Saúde no Estado do Rio de Janeiro: um estudo 

sobre sistema de controle e monitoramento de ações de saúde4. 

Os Estudos Multicêntricos trouxeram novos olhares para a avaliação da 

Atenção Básica, o que se deu com o desenvolvimento de proposições teórico-

conceituais acerca de práticas avaliativas amistosas à integralidade (PINHEIRO, 

SILVA JUNIOR, 2008). Esse trabalho foi um incentivo à produção da presente 

dissertação, cuja organização descrevo a seguir. 

 

No primeiro capítulo exponho a construção do objeto de estudo, 

passeando pelos seguintes temas: a) Considerações sobre avaliação em saúde: 

contextualizando o campo; e b) A dimensão da organização dos serviços e a 

integralidade. 

No capítulo seguinte apresento o objetivo geral e os objetivos específicos 

da pesquisa, para, em seguida, me debruçar sobre a descrição da estratégia 

metodológica empregada para atingi-los. É nesse momento do trabalho que destaco 

minha opção pelo estudo de caso único (YIN, 2005), ao focalizar as práticas 

avaliativas no âmbito da gestão da Atenção Básica do município de Piraí; 

explanatório, por buscar explicar os possíveis efeitos dessas práticas; e longitudinal, 

por utilizar bases empíricas de pesquisas dos anos de 2005, 2007 e 2008 

coordenadas pelo Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em 

Saúde (LAPPIS). Para o tratamento analítico do material, utilizei a análise de 

conteúdo temática (BARDIN, 2009). 

No quarto capítulo, apresento a análise do material selecionado, tendo 

como referenciais teóricos principais os estudos sobre práticas avaliativas amistosas 

à integralidade (PINHEIRO, SILVA JUNIOR, 2008; NASCIMENTO-SILVA et al., 

                                                           
3
 Edital MCT-CNPQ/MS-DAB/SAS Nº 49/2005 – Projeto realizado em cinco regiões brasileiras pelo 
grupo de pesquisa LAPPIS, do Instituto de Medicina Social – IMS, da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro – UERJ, em parceria com as seguintes instituições: Universidade Federal 
Fluminense – UFF; Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz; Universidade Federal do Acre – UFAC; e 
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. O projeto foi financiado pelo CNPq. 

4
 Edital FAPERJ n.º 14/2007 – Programa ―Prioridade Rio Apoio ao Estudo de Temas Prioritários para 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro‖. 
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2008a, 2008b) e a proposição teórico-conceitual acerca do caráter formativo da 

avaliação, que tem seus fundamentos nos estudos de Freire (2006, 2009a, 2009b). 

Nas considerações finais, reflito sobre como o manuseio de práticas 

avaliativas pode permitir o desenvolvimento do que definimos como caráter formativo 

da avaliação, contribuindo para a ampliação da capacidade analítica dos 

profissionais, produção de aprendizagem, autonomia, transformação da realidade e 

de si próprios, enquanto sujeitos, e com a ampliação do acesso e a integralidade no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 
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1. A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

1.1 Considerações sobre avaliação em saúde: contextualizando o 

campo 

 

 

Estudar o tema da avaliação representa em si um desafio, devido à 

polissemia conceitual do termo (VIEIRA-DA-SILVA, 2005), à diversidade teórico-

metodológica de suas práticas e aos aspectos políticos que abarcam os processos 

avaliativos, tendo em vista a multiplicidade de interesses dos atores envolvidos. 

Poderíamos elencar numerosas definições de avaliação para o leitor; 

entretanto, a que mais se aproxima do nosso objeto de estudo é a leitura que Vieira-

da-Silva (2005) faz de Contandriopoulos e colaboradores (1997, p. 31). Esses 

autores afirmam que: 

Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a 

respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um dos seus componentes, 

com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Este julgamento pode ser 

resultado da aplicação de critérios e de normas (avaliação normativa) ou se 

elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa avaliativa).  

Vieira-da-Silva (2005) problematiza que tal definição limita o escopo da 

avaliação à dimensão instrumental da ação, e propõe substituir o conceito de 

intervenção por práticas sociais. É nesse sentido que entenderemos aqui a 

avaliação, considerando como tal tanto as práticas avaliativas estruturadas — na 

medida em que combinam certos elementos e obedecem a certas normas 

estabelecidas e instituídas —, quanto às práticas avaliativas do dia-a-dia dos atores, 

que podem ou não ser geradas a partir de instrumentos por eles elaborados. 

Dessa forma, poderemos abarcar também a avaliação das práticas 

cotidianas, explicadas por Vieira-da-Silva (2005) como um julgamento que se faz a 

técnicas não sistemáticas de observação e a juízos de valor dicotômicos e 

simplificados. Conforme exemplifica a autora, quando uma equipe de saúde reúne-

se para ―fazer um balanço‖ das atividades daquele dia, referentes ao funcionamento 

de um determinado serviço, esse balanço corresponde a um julgamento das práticas 
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rotineiras do trabalho daquela equipe a partir da percepção dos profissionais acerca 

do que seria um desempenho ―positivo‖ no trabalho. 

No que diz respeito à saúde, campo que alicerça esta pesquisa, os 

estudos avaliativos concentram-se na esfera das políticas e dos programas sociais. 

Para fundamentar a relevância do tema — o caráter formativo da 

avaliação nas práticas avaliativas da gestão da Atenção Básica —, traçamos 

considerações sobre o assunto, tendo como pano de fundo os esforços do Ministério 

da Saúde – MS para promover a institucionalização da avaliação no âmbito dessa 

política (BRASIL, 2005; FELISBERTO, 2004 e 2006). Partimos de um contexto que 

abrange:  

a) uma Política Nacional de Monitoramento e Avaliação da Atenção 

Básica (BRASIL, 2005; FELISBERTO, 2004, 2005); 

b) uma Política Nacional de Atenção Básica orientada pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 

vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social, trazendo entre 

seus fundamentos a realização de avaliação e acompanhamento 

sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de 

planejamento e programação (BRASIL, 2006a); 

c) práticas avaliativas de programas de saúde e de planejamento 

delineadas, em sua maioria, conforme os paradigmas positivistas 

(BOSI; UCHIMURA, 2006; MERCADO;  BOSI, 2006; MERCADO et al., 

2006); 

d) o surgimento de novas abordagens de avaliação (GUBA; LINCOLN, 

1989; SPRINGETT, 2001; FURTADO, 2001, AKERMAN; MENDES; 

BÓGUS, 2004, 2006; BOSI; UCHIMURA, 2006; BOSI; MERCADO, 

2006; MERCADO; BOSI, 2006; MERCADO et al., 2006; MINAYO, 

2008a; PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008, entre outras), consideradas 

mais democráticas, emancipatórias e participativas, em consonância 

com o ideário do SUS e, consequentemente, com a Política Nacional 

de Atenção Básica. 

É nesse cenário que observamos os movimentos do Ministério da Saúde, 

que nos últimos anos vem desenhando uma política de institucionalização da 
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Atenção Básica a partir do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de 

Atenção à Saúde. Segundo Felisberto (2006, p. 554): 

[...] a institucionalização é entendida como uma estratégia presente em 

diversas ações/atividades, projetos e políticas, com o objetivo explícito de 

incorporar a avaliação no cotidiano de gestores e profissionais, partindo de 

uma visão abrangente dos processos avaliativos. Trata-se de uma 

compreensão da avaliação que vai além da obrigação de prestar contas a 

organismos financiadores ou da simples medição de resultados para 

satisfação de agentes formuladores e/ou políticas setoriais. 

A compreensão de avaliação para além da prestação de contas é o 

principal enfoque do que vem a ser denominado de instauração de uma cultura 

avaliativa. Tal enfoque acontece quando a prática avaliativa deixa de ser mera 

obrigação burocrática de gestores e trabalhadores e passa a fazer sentido em suas 

práticas cotidianas, podendo ser fonte de reflexão sobre as questões que envolvem 

as políticas de saúde e ganhando o significado de ferramenta que auxilia no 

aprimoramento do trabalho diário e na tomada de decisão. 

Felisberto (2004, 2006) destaca que o fomento de uma cultura avaliativa 

requer investimento na qualificação da capacidade técnica em todos os níveis do 

sistema de saúde, para viabilizar uma efetiva associação das ações de 

monitoramento e avaliação como subsidiárias ou intrínsecas ao planejamento e à 

gestão, dando suporte à formulação de políticas, ao processo decisório e de 

formação dos sujeitos envolvidos. 

Esse autor nos leva a presumir que instituir uma cultura avaliativa na 

Atenção Básica — considerada ação norteadora da política de saúde — pode 

ampliar as possibilidades de os usuários obterem o cuidado que desejam ou 

esperam, auxiliar os gestores na formulação de políticas e na tomada de decisão, e 

os trabalhadores quanto à reflexão sobre suas práticas de saúde. 

A seguir, destacamos o modelo lógico5 desenhado para a Política 

Nacional de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica. 

 

 

 

                                                           
5
 Figura que demonstra como o programa deve ser executado e os resultados esperados. 
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Figura 1 – Modelo lógico da Política Nacional de Monitoramento e Avaliação da 

Atenção Básica (FELISBERTO, 2006) 

 

 

Para Contandriopoulous (2006), o modelo deveria ter como principais 

finalidades a aquisição de novos conhecimentos e a melhoria de desempenho do 

SUS. Para o autor, não basta institucionalizar a avaliação, mas deve-se, além disso, 

questionar a capacidade de a avaliação produzir as informações e os julgamentos 

necessários para auxiliar as instâncias decisórias a melhorar o desempenho do 

SUS.  

Contandriopoulos (2006) também refere que apesar dos esforços 

mobilizados para a institucionalização da avaliação e do aumento anual do número 

de avaliações, a crise no sistema de saúde cresce a cada ano, sendo necessária a 

melhoria dos processos de tomada de decisão. O autor defende a necessidade de 

se avaliar a avaliação como sistema institucionalizado de apoio à tomada de 

decisões no setor saúde.  

As reflexões de Contandriopoulos (2006) nos auxiliam a entender que, 

como acontece nos países desenvolvidos, o esforço empenhado para 

institucionalizar a avaliação tem o propósito maior de melhorar o desempenho do 

sistema de saúde. Contudo, faz-se necessário considerar os limites vividos pela 

avaliação em saúde no Brasil. Há uma complexidade de questões em nosso país 

envolvendo as práticas avaliativas. Seus processos ainda são incipientes, com 
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pouca incorporação às ações, o que, de certa forma, não contribui para a formação 

dos profissionais e para os processos decisórios, assumindo contornos de atividade 

prescritiva e burocrática (FELISBERTO, 2006). 

Outros autores nos participam a mesma compreensão ao evidenciarem o 

predomínio de práticas avaliativas pouco sistematizadas e articuladas, instituídas de 

maneira vertical. Observam ainda o predomínio dos aspectos normativos 

privilegiados nas práticas avaliativas dos programas e projetos em detrimento 

daqueles que evidenciem mudanças com vistas à realização da universalidade, 

equidade e integralidade (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). 

Por outro lado, não há como negar a existência de avanços nos 

mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação utilizados pelas 

instâncias gestoras do SUS, com o estabelecimento de espaços de negociação 

entre os gestores e um planejamento mais comunicativo (CONILL, 2004). 

Acrescentamos ainda o empenho do MS para a institucionalização da avaliação. 

O arranjo brasileiro, que mescla avanço e incipiência na avaliação em 

saúde, é elucidado por Hartz (2009), que se apoia na sistematização histórica da 

avaliação6 (GUBA; LINCOLN, 1989) para demonstrar que o nosso país convive com 

uma pluralidade de estágios nas práticas avaliativas: ―a quarta geração da avaliação, 

20 anos depois, ainda aparece ‗emergindo‘ no campo da saúde‖ (HARTZ, 2009, p. 

52), assim como a maioria dos pesquisadores e estudiosos continua assumindo a 

forma do ―ser científico‖ em seus protocolos e atitudes, herança da racionalidade 

positivista que caracterizava as três primeiras gerações da avaliação. 

A autora destaca as fragilidades da institucionalização da avaliação no 

país, ainda que esta tenha sido formulada à luz de modernas bases teóricas:  

As tentativas [grifo nosso] nacionais de institucionalização da avaliação 

(BRASIL, 2005a, b e 2007), ainda que defasadas em relação à sua 

emergência nas políticas dos anos 1970-1980 (terceiro estágio), foram 

formuladas com as bases teóricas mais avançadas da literatura 

especializada, mas têm dificuldade de superar os limites do monitoramento 

                                                           
6
 Resumidamente, a primeira geração da avaliação (do século XIX até 1930) é caracterizada pela 
mensuração e limita-se aos problemas de medidas e às aplicações do método experimental; a 
segunda geração (até 1950) caracteriza-se pela descrição e descreve os programas, 
compreendendo suas estruturas, pontos fortes e fracos, para ver se é possível atingir os resultados 
esperados e fazer as recomendações para sua implementação; a terceira geração (iniciada nos 
anos de 1960 até 1980), pelo julgamento do avaliador, a institucionalização das práticas avaliativas 
e a emergência das iniciativas de profissionalização; e a quarta pela participação, em que o 
pesquisador-avaliador se insere como parte integrante do processo, e não apenas como julgador. 
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de objetivos e metas que caracterizam a segunda geração de avaliadores. 

(HARTZ, 2009, p. 53)  

A proposta de aculturar a avaliação no Brasil representa, portanto, um 

desafio para gestores e trabalhadores. Especialmente quando se tenta romper com 

a noção de que a produção de avaliações representa um trabalho a mais para os 

profissionais de saúde, quando se procura alavancar modernas concepções de 

práticas avaliativas e se busca lidar com diferenças metodológicas e com a marca da 

tradição positivista no campo (BOSI; UCHIMURA, 2006).  

A avaliação tradicional de políticas sociais geralmente trabalha com 

instrumentos quantitativos e analisa as estruturas dos programas, como eles se 

realizam processualmente e quais são seus resultados (estrutura, processo e 

resultado) (MINAYO, 2008a). 

Minayo (2008b) nos esclarece que o positivismo7 e sua forma mais 

utilizada, o funcionalismo sociológico, têm sido as correntes de pensamento com 

maior influência na produção intelectual referente às análises de saúde. 

A autora nos explica que tal corrente, presente nas produções científicas 

e nas práticas, pode ser identificada pelos seguintes sinais: 

(a) pouca valorização conceitual do processo saúde-doença e seus 

determinantes; (b) enfoque pragmático e funcionalista da medicina como se 

esta fosse uma ciência universal, atemporal e isenta de valores; (c) 

valorização das ciências sociais como acessório ou complemento na prática 

e na teoria médicas, considerando-as como ciências normativas e com a 

finalidade adaptativa e funcional; (d) valorização excessiva da concreção 

estatística nos estudos epidemiológicos onde se tende a confundir 

objetividade das técnicas com verdade sobre os fenômenos. (MINAYO, 

2008b, p. 94) 

Deslandes (1997) enfatiza que o paradigma positivista começou a ser 

questionado por diversos pensadores, que apontam a subjetividade inerente a 

qualquer avaliação. A pretensa objetividade passou a ser compreendida como 

limitada pelo olhar do pesquisador. Decisões relativas a quais informações coletar, à 

escolha da amostra, à seleção de critérios e princípios e aos métodos de tratamento 

estatístico começaram a ser percebidas como envolvendo julgamentos de valor. 

                                                           
7
 Minayo (2008b, p. 81) nos explica que o positivismo constitui a corrente filosófica que mantém o 
domínio intelectual no seio das Ciências Sociais e também na relação entre Ciências Sociais, 
Medicina e Saúde. Suas teses básicas podem ser resumidas em: 1) a realidade se constitui 
essencialmente naquilo que os sentidos podem perceber; 2) as Ciências Sociais e as Ciências 
Naturais compartilham de um mesmo fundamento lógico e metodológico: elas se distinguem 
apenas no objeto de estudo; 3) existe uma distinção fundamental entre fato e valor: a ciência se 
ocupa do fato e deve buscar livrar-se do valor. 
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Furtado (2001) acrescenta que mesmo que se lance mão de métodos 

quantitativos — pretensamente mais objetivos —, os resultados da mensuração 

efetuada serão sempre julgados a partir de méritos e valores impossíveis de ser 

objetivados.  

Compartilhamos da assertiva desses autores e entendemos que, ao fazer 

determinadas escolhas de métodos e combinações que melhor se adaptem a certos 

propósitos, o avaliador faz emergir a sua subjetividade, ainda que busque a 

dimensão objetiva.  

Somemos a essa questão o entendimento de Zuñiga e Laperrière (2006), 

com o qual concordamos, de que toda reflexão sobre os métodos de avaliação está 

estreitamente ligada a opções metodológicas necessariamente políticas. Elas 

favorecem opções específicas de ação coletiva que, sem dúvida, afetam a 

distribuição de poder em uma determinada sociedade. 

Esse é um dos alertas de Furtado (2001), ao expressar que o caráter 

político das práticas avaliativas é inegável e que o afloramento de jogos de poder 

onde estas se realizam é frequente, o que requer atenção constante do avaliador, 

para evitar que se venha a sucumbir a pressões políticas e administrativas.  

Em que pesem tais considerações, fato é que o paradigma positivista, 

independentemente das críticas, está muito enraizado na cultura avaliativa de 

diversos países, havendo uma tendência à reprodução de suas práticas por meio de 

uma gama de métodos sustentados pelo desenvolvimento de novas tecnologias que 

facilitam o processamento de seus resultados. 

Mercado e Bosi (2006), em um estudo sobre avaliação não tradicional, 

destacam que tanto na região ibero-americana como em outros lugares do mundo as 

práticas avaliativas seguem o modelo fundamentado nessa corrente de pensamento. 

Adotam, pois, o pressuposto de que a realidade corresponde a um conjunto de fatos 

objetivos, observáveis e quantificáveis, sendo possível estudá-la mediante o método 

científico. Com base nesse referencial, a avaliação ganha caráter quantitativo, 

validável, generalizável e científico. 

Podemos dizer que muitas práticas de avaliação que utilizam 

instrumentos/sistemas de informação normativos do SUS apresentam essas 

influências. Alguns autores, por exemplo, apontam as limitações do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) na avaliação (SILVA e LAPREGA, 2005; 

IBAÑEZ et al., 2006) e do Pacto de Indicadores na Atenção Básica, pois muitos 
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indicadores são incapazes de apreender as mudanças qualitativas que se buscam 

com a reorientação do modelo tecnoassistencial (CAMARGO JUNIOR et al., 2006) e 

alguns apresentam problemas na metodologia de cálculo, o que os tornam 

impróprios para avaliações anuais (MATTOS, ROBAINA, SIQUEIRA, 2008). 

Silva Junior e Mascarenhas (2004) já referiram essas questões ao 

verificarem a presença de uma avaliação normativa que prioriza aspectos tais como 

produção de serviços e indicadores de impacto epidemiológico no Programa Saúde 

da Família, o que impossibilita a captação de aspectos subjetivos (inerentes à 

avaliação), como, por exemplo, as relações com os usuários e a integralidade em 

saúde. 

 

Outras possibilidades avaliativas: contribuições relevantes para a avaliação 

em saúde 

 

Por envolver diversos atores, vem se tornando habitual a adoção de 

outras abordagens avaliativas, rompendo-se com o modelo quantitativo e positivista 

predominante. Minayo (2008a) elucida que desde a metade dos anos de 1980 

começou-se a falar especificamente em avaliação qualitativa. Para a autora, essa 

abordagem — que se baseia nas correntes compreensivistas — ainda é pouco 

desenvolvida e não constitui um corpo teórico completo e validado, tendo surgido na 

área da saúde e nutrição. Seu método se fundamenta na apropriação de estratégias 

de abordagem antropológica para aplicá-las à avaliação de programas e serviços. 

Acrescentamos que o despontar de novas abordagens avaliativas (GUBA; 

LINCOLN, 1989; SPRINGETT, 2001; FURTADO, 2001, AKERMAN; MENDES; 

BÓGUS, 2004, 2006; BOSI; UCHIMURA, 2006; BOSI; MERCADO, 2006; 

MERCADO; BOSI, 2006; MINAYO, 2008a, entre outras) é influenciado pelo fato de 

que o campo da avaliação dos programas de saúde é um dos espaços onde os 

discursos de mudança e transformação social avançam nos países latino-

americanos e na Península Ibérica (MERCADO et al., 2006). 

No Brasil, esses discursos enfatizam, por exemplo, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e a 

participação popular, que vêm a ser alguns dos princípios fundamentais da 
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Constituição Cidadã8, expressos também no SUS em seus princípios de 

universalidade de acesso, integralidade na atenção à saúde, participação social, 

preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, 

entre outros, assim como em suas políticas e programas.  

A apreensão dessas questões requer abordagens avaliativas com 

diferentes matizes, que extrapolem a hegemonia positivista, propondo outros 

olhares, outros referenciais de análise, outros arranjos metodológicos, com a 

reflexão de noções de participação, emancipação e democracia. Abordagens que 

apontem caminhos para uma avaliação transformadora — não somente do sistema 

de saúde, mas das pessoas que o sustentam. Referimo-nos aqui a uma avaliação 

que gere aprendizagem, uma avaliação que faça sentido na vida daqueles que a 

constroem e dela se apropriam. 

As denominações dessas novas abordagens são as mais diversas, o que 

gera certa angústia a quem busca diferenciar e apreender tais avaliações numa 

primeira leitura: avaliação qualitativa/participativa (SPRINGETT, 2001), democrática 

(SIMONS, 1999), de quarta geração (GUBA; LINCOLN, 1989), construtivista 

(FURTADO, 2001), de triangulação de métodos (MINAYO, 2008a), entre outras. Em 

comum, tais abordagens têm o fato de surgirem em contraposição aos modelos 

hierárquicos e autoritários inseridos no paradigma positivista (MERCADO et al., 

2006).  

Concordamos com Mercado et al. (2006) ao enfatizarem que, ao fazer a 

escolha por esse tipo de produção, e até em razão das inúmeras modelagens 

existentes, o avaliador encontra desafios de natureza teórico-conceitual, de índole 

política, metodológica e os relacionados ao uso dos resultados.  

O nosso país tem ampliado a produção de práticas avaliativas não 

hegemônicas. Em uma investigação sobre novas práticas de avaliação, Mercado et 

al. (2006) analisaram 67 avaliações de programas de saúde na América Latina e na 

                                                           
8
 A Carta Magna de 1988 foi batizada por Ulisses Guimarães de ―Constituição Cidadã‖ e incorpora a 
concepção de um Estado que busque uma síntese superior de integração e transcendência entre 
as conquistas do estado liberal, os direitos e garantias individuais, a afirmação da dignidade da 
pessoa humana, o compromisso com as liberdades públicas, democráticas. Ao mesmo tempo, 
incorpora as conquistas do estado do bem-estar, no que se refere aos direitos dos trabalhadores, 
dos pobres, das minorias, dos mais fragilizados, apontando também para vigorosas políticas de 
inclusão, de justiça social. Com base na Constituição se desdobraram sistemas normativos 
importantes como o SUS, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso (ANANIAS, 
2008). 
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Península Ibérica, que denominaram de emergentes. Dessas, 32 eram originárias do 

Brasil, o que denota uma produção nacional considerável. Muitas dessas práticas 

trazem a inclusão e participação como marca, sendo a avaliação participativa o 

modelo emergente mais utilizado na área de saúde. Acreditamos que, no campo da 

avaliação em saúde, isso representa um espelhamento dos avanços conquistados 

com a Carta Magna de 1988. 

A base filosófica e epistemológica da abordagem participativa na 

avaliação reside na tradição hermenêutica da criação do conhecimento. Suas raízes 

metodológicas e ideológicas se amparam na noção de pesquisa-ação, desenvolvida 

nos anos de 1940, e tem sido muito utilizada em países em desenvolvimento, sendo 

cada vez mais adotada no mundo desenvolvido. A força das abordagens 

participativas reside na sua contribuição para o empowerment e a mudança social 

(SPRINGETT, 2001).  

A ideia de participação não se esgota em apenas um entendimento. Há 

várias formas de se participar, com diferenças de poder entre os atores. 

Zuñiga e Laperrière (2006) exploraram as origens do conceito de 

participação. Identificaram, em suas raízes filosóficas, que participação é a relação 

entre a ideia transcendental e as formas sensíveis que a refletem como suas 

projeções ou emanações. Participação é essencialmente uma dependência: da 

realidade material com relação à idéia que a constitui, da criatura com relação a seu 

criador, do ―participante‖ com relação a um projeto que continua sob o controle 

hierárquico de seus autores. 

Em sua versão social ou sociopolítica, a participação acrescenta um matiz 

de reivindicação pelo compartilhamento de uma visão. Entretanto, os autores 

acrescentam que basta um curto espaço de tempo para que a realidade 

macrossocial resulte em uma estratégia necessária de democracia representativa, 

em que todos participam, mas as decisões do dia-a-dia são delegadas. Esses 

autores dão como exemplo o Canadá, onde ―participar‖ significa pouco mais do que 

―ser consultado‖, expressar uma opinião (ZUÑIGA; LAPERRIÈRE, 2006). 

Zuñiga e Laperrière (2006) também trazem a conceituação de 

participação na religião. Para os católicos, a participação é uma afirmação 

fundamentalmente ontológica: a pessoa é criatura, é membro da Igreja, é cidadão de 

um país ou de uma instituição social, de uma coletividade política. Para os 

protestantes, há uma contrapartida subjetiva: participar é um gesto individual, 
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consciente e voluntário, que cria a instituição social daqueles que compartilham dele 

— a Igreja dissidente, o partido de oposição, o grupo que reivindica. A participação 

política oficial obriga todos os membros a agirem segundo as premissas coletivas. 

As participações voluntárias incorporam uma subjetividade capaz de contestar a 

institucionalidade, como rejeitar o serviço militar para uma guerra considerada 

injusta, por exemplo. 

Os autores entendem que as raízes do conceito são fundamentalmente 

hierárquicas, sendo a participação não um acordo entre pares, mas a inserção de 

membros numa realidade social preexistente. Esta realidade não só precede como 

transcende o indivíduo que adquire ou ―recebe a graça‖ de nela ser incluído. Zuñiga 

e Laperrière (2006) esclarecem que a impressão geral acerca da literatura por eles 

consultada é a de que a participação é uma tentativa generosa e reivindicatória de 

se garantir uma democracia que seja verdadeiramente igualitária entre todos e cada 

um dos membros de uma comunidade e sociedade. Contudo, a literatura não 

esclarece que participação significa igualdade, democracia participativa, igualdade 

de oportunidades entre os diversos atores que contribuem e praticam uma ação 

coletiva. 

Valla (1998, p. 9) nos auxilia no enriquecimento da categoria participação 

ao discorrer sobre participação popular: 

De forma geral, participação popular compreende as múltiplas ações que 

diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar as formulações, 

execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e/ou serviços 

básicos na área social (saúde, educação, habitação, transporte, 

saneamento básico etc.).  

O autor menciona que, na área da saúde, a participação popular ganha 

destaque nas formulações da 8ª Conferência Nacional de Saúde. As discussões 

acumuladas resultaram na consagração institucional da saúde como ―direito de 

todos e dever do Estado‖. Depois, em 1990, tais discussões deram origem à Lei 

Orgânica de Saúde.  

Valla (1998) também levanta a hipótese de que os mediadores 

(profissionais e técnicos da classe média) que trabalham com a participação popular 

têm dificuldades em perceber os interesses e avaliações de realidade das classes 

populares.  

Em que pesem as considerações desses autores, em nossa pesquisa 

entenderemos participação na perspectiva da integralidade, conforme proposto por 
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Pinheiro e Silva Junior (2008). Em outras palavras, a ideia de participação passa por 

estilos de gestão abertos ao diálogo com os trabalhadores da saúde e usuários, pela 

criação de espaços e instâncias participativas em diferentes níveis de serviços e 

proposições ou mudanças na política de saúde decorrentes dessa participação.  

A contribuição da participação na avaliação é a sua capacidade de incluir 

pontos de vista dos diversos atores e grupos sociais, seus valores e experiências. 

Hartz (2009) menciona o despontar de uma quinta geração de avaliação, que 

conduz ao aprendizado, tendo a participação dos atores um papel fundamental. 

Além disso, as chances de emprego dessas avaliações decorrem da co-produção 

dos participantes, sendo o avaliador aquele que desempenha o papel pedagógico de 

mediador e tradutor do processo analítico e seus resultados. 

[...] as interpretações e interações de atores desempenham um papel não 

somente na produção de resultados e julgamentos, mas no aprendizado 

como conseqüência da avaliação, inclusive para todo corpo social nela 

interessado. Esses pressupostos apontam para a emergência da quinta 

geração de avaliação com participação da sociedade civil em todas as 

etapas (BARON; MONNIER, 2003). A quinta geração (‗emancipadora‘) 

combinaria as anteriores, mas ela implica a vontade explícita de aumentar o 

poder dos participantes graças ao processo de avaliação. Essa abordagem, 

como as demais, se compromete com a melhoria das políticas públicas, 

mas também a ajudar os grupos sociais a ela relacionados a melhor 

compreender os próprios problemas e as possibilidades de modificá-los a 

seu favor (HARTZ, 2009b, p. 52). 

Compreendemos que a marca da participação está em consonância com 

pesquisa recente sobre avaliação e integralidade na atenção básica (PINHEIRO; 

SILVA JUNIOR; MATTOS, 2008), em que foram observadas práticas de gestão e de 

cuidado no cotidiano dos serviços de saúde e nelas reconhecidas o que se 

denominou de práticas avaliativas amistosas à integralidade. 

Nesse sentido, Pinheiro e Silva Junior (2008), ao construir a proposição 

teórico-conceitual de tais práticas, observaram que práticas avaliativas podem ser 

entendidas no sentido proposto por Vieira-da-Silva (2005): como prática social num 

campo em lutas. Todavia, ao considerar a integralidade da atenção à saúde, os 

autores esclareceram que as práticas avaliativas da atenção básica abrigam ações 

efetivas dos atores nas situações de encontro com a alteridade — ou seja, com a 

diversidade e a pluralidade humana. Significa, portanto, ir além da execução de 

técnicas, convivendo e, por isso, sendo definidas por experiências humanas e 

singulares. 
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Os autores também acrescentam a centralidade do usuário nos desenhos 

avaliativos, definindo como práticas avaliativas amistosas à integralidade 

[...] os diferentes modos de avaliar que tomam como base as ações 

exercidas cotidianamente nos serviços, na medida em que forjam 

acoplamentos de saberes e práticas dos sujeitos implicados (gestor, 

trabalhador e usuário) na produção do cuidado em saúde, subsidiando sua 

avaliação como intervenção; não se esgotando nas ferramentas avaliativas 

já existentes e podendo se tornar técnicas não-compartilháveis (PINHEIRO; 

SILVA JUNIOR, 2008, p. 28). 

Pinheiro e Silva Junior (2008) optaram por não restringir a observação às 

práticas estruturadas de avaliação, geralmente externas ao serviço. Por isso, 

formularam os pressupostos a seguir para auxiliar na identificação e análise de 

práticas avaliativas de integralidade, a saber: 

a) resultam de interações democráticas entre atores em suas práticas no 

cotidiano, na relação entre demanda e oferta de produção de cuidado 

na saúde; 

b) garantem a inclusão dos usuários na definição de suas necessidades e 

na tomada de decisão sobre a oferta de alternativas de cuidado; e 

c) possuem elevada potência formativa, capaz de produzir conhecimentos 

que geram novos valores para juízos, que elaboram respostas 

qualificadas às necessidades e o modo mais adequado de provê-las.  

Tais pressupostos nos remetem às práticas avaliativas cotidianas do 

serviço e do âmbito da gestão, aos espaços de participação, à inclusão de diferentes 

atores nas práticas avaliativas, inclusive o usuário, e à capacidade de produzir 

aprendizagem — e não apenas resultados e julgamentos, como referidos por Hartz 

(2009) ao discorrer sobre a emergência de uma avaliação de quinta geração.  

 

O efeito produzido pela prática de práticas avaliativas 

 

É no desenho teórico anteriormente discutido que Pinheiro e Silva Junior 

(2008) apontam para um caráter formativo da avaliação, sendo necessário destacar 

que este não traz o mesmo significado da avaliação formativa em sua concepção 

original, proposta por Scriven (1991).  

Pinheiro e Silva Junior (2008) partem das discussões de Ayres (2004) que 

questiona o quanto as práticas avaliativas tradicionais são incapazes de apreender o 
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significado formativo das práticas de saúde, sendo inadequadas para operar uma 

avaliação que alcance a subjetividade da relação terapêutica, do encontro entre 

sujeitos.  

É necessário, em outros termos, que o aspecto técnico seja ativa e 

consequentemente posto em contacto com o não técnico em cada momento 

assistencial. É necessário que se perceba que, para além do manuseio das 

regularidades de relações meios-fins, próprios às ciências e às técnicas, há 

em toda ação terapêutica, em qualquer escala que se as pense, um 

autêntico encontro entre sujeitos, no qual inalienáveis interesses de 

compreensão e simultânea construção do si mesmo e do outro estarão 

presentes. A depender do quanto se os considere e aceite no âmago das 

práticas de saúde, tais interesses estarão instruindo, com maior ou menor 

liberdade e efetividade, uma contínua e mútua reconstrução de identidades, 

concepções, valores e, portanto, projetos positivos de felicidade e saúde no 

(e a partir do) encontro terapêutico. (Ayres, 2004, p. 585) 

Para Ayres (2004), a aceitação dessa dimensão verdadeiramente 

―formativa‖ do encontro terapêutico, isto é, da citada natureza compreensiva e 

construtiva do diálogo mediado pela técnica e pela ciência nas práticas de saúde, 

em qualquer de suas aplicações e escalas, é que as fará ser designadas como 

―cuidado‖, na concepção filosófica do autor. 

Com essa noção de cuidado, Ayres (2004) pressupõe incorporar ao 

escopo da avaliação o projeto de felicidade dos sujeitos envolvidos nas práticas de 

saúde. 

Ayres (2004) elucida ainda que quando o propósito da avaliação se 

orienta para uma perspectiva formativa, é necessário que seus componentes 

cognitivos sejam regidos por uma aproximação hermenêutica. Isto é, qualquer 

proposição avaliativa deve fazer parte de um círculo compreensivo, no qual cada 

parte em exame só tem seu significado esclarecido por uma totalidade interpretativa, 

a qual deverá ter seu significado completamente dependente de cada uma das 

partes examinadas. 

Santos-Filho (2007) reflete sobre como abarcar a avaliação no âmbito da 

Política Nacional de Humanização, demarcando referenciais avaliativos e aspectos 

sobre o uso de indicadores e outros componentes do processo avaliativo, buscando 

abranger, como ―objetos-sujeitos‖ de avaliação, as dimensões e ações de 

humanização. O autor procura avançar na perspectiva das avaliações formativas, 

participativas e emancipatórias, que devem contribuir para estimular o diálogo, a 
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reflexão e o co-aprendizado entre os atores, sendo a aprendizagem a chave para o 

desenvolvimento de capacidades para os grupos e organizações locais. 

As reflexões desses autores (AYRES, 2004; SANTOS-FILHO, 2007; 

PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008) nos levam a pensar na existência de um caráter 

formativo da avaliação como algo que conduz à aprendizagem: uma aprendizagem 

gerada pela reflexão, pelo diálogo, pelo encontro e reconhecimento do outro; uma 

aprendizagem que emancipa à medida que constrói sujeitos com capacidade 

analítica suficiente para propor transformações em suas práticas e, assim, se 

transformar.  

Precisamos destacar que essas idéias estão em consonância com certos 

aspectos da pesquisa-ação, visto que durante a reflexão gerada pela pesquisa os 

sujeitos envolvidos desenvolvem uma consciência crítica sobre seu cotidiano, 

ampliando horizontes de transformação e de intervenção (DESLANDES; GOMES, 

2007).  

Assim, sentimos necessidade de elaborar uma proposição teórico-

conceitual para o caráter formativo da avaliação. Deste ponto em diante, definiremos 

caráter formativo da avaliação como um efeito inerente a certas práticas avaliativas, 

nas quais a aprendizagem é gerada a partir da problematização do objeto avaliado 

nas relações dialógicas, o que permite a construção da autonomia dos atores que se 

inserem em tais práticas, e produz, assim, um movimento emancipatório. Nesse 

movimento, cada um se sente sujeito capaz de processar informação, tomar 

decisões compartilhadas, produzir julgamentos de valor e redirecionar as práticas de 

saúde. 

Propomos a idéia de problematização conforme as elaborações de Freire 

(2009b, p. 193), em que problematizar ―é exercer uma análise crítica sobre a 

realidade problema‖, transformando-a e se transformando por meio de sua práxis9. 

Zanotto e De Rose (2003) esclarecem melhor a questão ao pontuar que, 

na problematização, em Freire, o que está sendo enfatizado é o sujeito práxico: 

[...] a ação de problematizar acontece a partir da realidade que cerca o 

sujeito; a busca de explicação e solução visa a transformar aquela 

realidade, pela ação do próprio sujeito (sua práxis). O sujeito, por sua vez, 

também se transforma na ação de problematizar e passa a detectar novos 

                                                           
9
 Destacamos que práxis em Freire (2009b, p. 42) ―é reflexão e ação dos homens sobre o mundo 
para transformá-lo.‖ 
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problemas na sua realidade e assim sucessivamente. (ZANOTTO; DE 

ROSE, 2003, p. 48) 

Somemos a isso a questão da autonomia que vai se constituindo na 

experiência de inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Dessa forma, a 

―autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser‖ 

(FREIRE, 2009a, p. 107). É por isso que no caráter formativo da avaliação 

transparece o desenvolvimento e fortalecimento da autonomia, estimulados pelo 

exercício da prática avaliativa ao longo da vida. Essa construção de autonomia 

conduz à emancipação dos atores, para além do seu processo de trabalho, sejam 

eles trabalhadores, gestores, representantes de usuários e os próprios usuários.  

As práticas avaliativas que revelam o caráter formativo da avaliação 

produzem aprendizagem, pois, como ponto de encontro nas relações dialógicas 

entre atores e suas práticas, elas ensinam — mas não se trata de um ensinar restrito 

ao ato de transferir conhecimento. O ensinar intrínseco ao caráter formativo da 

avaliação, e aqui parafraseamos Freire (2009a, p.47), se revela porque dessa 

interação os atores criam as possibilidades para a própria produção do 

conhecimento ou para sua construção. Novamente, entendemos que a 

aprendizagem é algo que está para além do trabalho, é uma aprendizagem que 

levamos em nossas vidas. 

Para Freire (2009a, p.69), aprender é ―construir, reconstruir, constatar 

para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito‖. Toda 

prática educativa, pois, demanda a existência de sujeitos: um que, ensinando, 

aprende; outro que, aprendendo, ensina. No caráter formativo da avaliação 

percebemos esse movimento mútuo de ensino-aprendizagem entre os atores. Sendo 

assim, a ideia de ensinar e aprender com a avaliação possibilita transformar e 

intervir na realidade, por meio da problematização, da resolução de conflitos, do 

diálogo que permite o trabalho coletivo; enfim, da práxis dos sujeitos. Conforme 

explica Freire (2009a, 2009b), a ideia de estar no mundo necessariamente significa 

estar com o mundo e com os outros10.  

                                                           
10

 Essa ideia vem das elaborações de Freire (2009a, 2009b) acerca do inacabamento do ser que se 
sabe inconcluso, em que a consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de 
busca. É nesse sentido que, para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente significa 
estar com o mundo e com os outros. É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se 
fundamenta a educação como processo permanente.  
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Na nossa visão, a ideia de ―estar com o mundo e com os outros‖ é 

acontecimento cotidiano. Para Freire (2009a), não é possível estar no mundo sem 

fazer história, sem por ela ser feito, sem sonhar, sem pontos de vista sobre o mundo, 

sem aprender, sem ensinar etc. E é justamente no cotidiano dos atores que podem 

ser elaboradas e operadas práticas avaliativas, gerando reflexão e transformação 

das práticas, com possível reorientação da política de saúde local. Se não 

construímos o cotidiano que queremos, tudo deixa de fazer sentido. Por isso, tanto 

nos apoiam as idealizações de Freire. Como estar no mundo sem fazer a história 

que desejamos viver? 

Para nossa pesquisa, quem melhor expressa o que queremos elucidar 

como cotidiano é Certeau (2008), pois é no cotidiano (denso de conflitos) que as 

práticas avaliativas e seu caráter formativo podem transparecer e agir naquilo que é 

dado como pronto, como certo, como feito. É no cotidiano que, se ativos, com nossa 

práxis, operamos mudanças: 

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), 

nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do 

presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o 

peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, 

com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende 

intimamente, a partir do interior. É uma história a meio-caminho de nós 

mesmos, quase em retirada, às vezes velada. Não se deve esquecer este 

―mundo memória‖, segundo a expressão de Péguy. É um mundo que 

amamos profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância, 

memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres. Talvez não seja 

inútil sublinhar a importância do domínio desta história ―irracional‖, ou desta 

―não história‖, como o diz ainda A. Dupront. O que interessa ao historiador 

do cotidiano é o Invisível... (CERTEAU, 2008, p. 31) 
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Figura 2 – Esquema visual do desenvolvimento do caráter formativo da avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse contexto concentramos nosso objeto de estudo. Assim, para 

analisar o caráter formativo da avaliação nas práticas avaliativas da gestão da 

Atenção Básica, considerando o cotidiano dos atores na perspectiva da 

integralidade, faz-se necessário conhecer as práticas avaliativas da gestão no 

âmbito do serviço de saúde, o modo como a avaliação é produzida e empregada e 

quais atores dela participam. 

Apresentamos, a seguir, a pergunta que nos guiará nesse percurso, 

seguida de três desdobramentos necessários: como as práticas avaliativas no 

âmbito da gestão da atenção básica do município de Piraí são operacionalizadas? 

Tais práticas avaliativas contribuem para a aprendizagem dos atores envolvidos? 

Produzem transformações no cotidiano dos serviços de saúde? Produzem efeitos na 

tomada de decisão na política de Atenção Básica? 

Os questionamentos nos ajudarão a apreender se as práticas avaliativas 

podem auxiliar na formação dos atores e no fortalecimento e desenvolvimento de 

autonomia, num movimento emancipatório, alavancado pela prática de práticas 

avaliativas na perspectiva da integralidade. 

Cotidiano  Aprendizagem, autonomia, 

transformação, emancipação. 

Práticas 

Avaliativas 
Sujeitos 

Caráter 

formativo 
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1.2 A dimensão da organização dos serviços e a integralidade 

 

Com o intuito de analisar as práticas avaliativas no âmbito da gestão da 

atenção básica de Piraí, utilizaremos um referencial analítico relacionado a diversos 

estudos das práticas de integralidade na atenção à saúde (PINHEIRO; FERLA; 

SILVA JUNIOR, 2004). Nele observamos três dimensões de análise: 

a) a dimensão da organização dos serviços: a integralidade como eixo 

prioritário na (re)organização dos serviços; 

b) a dimensão dos conhecimentos e as práticas de trabalhadores de 

saúde; 

c) a dimensão das políticas governamentais com participação da 

população na sua formulação. 

É na dimensão da organização dos serviços que podemos identificar os 

manejos da gestão para garantir e ampliar o acesso, como o uso do planejamento, 

da avaliação, dos mecanismos de participação, dos dispositivos de controle e 

regulação do acesso à rede de serviços, as estratégias de educação das equipes, as 

possíveis articulações com instituições de ensino, as pesquisas no serviço, o uso de 

sistemas de informação, entre outros. 

Tal é o ponto que nos interessa neste estudo. Assim, utilizaremos apenas 

essa dimensão da organização dos serviços que diz respeito à necessidade de 

garantir acesso aos diferentes níveis de sofisticação tecnológica demandados em 

cada situação para que o atendimento prestado tenha resolutividade. 

Pinheiro, Ferla e Silva Junior (2004) observam que, no contexto de 

consolidação do SUS, o exercício da integralidade da atenção se apresenta de 

forma associada a pelo menos mais dois princípios que norteiam o sistema: 

universalidade e equidade. Portanto, o acesso da população a todos os níveis de 

sofisticação tecnológica dos serviços seria a condição e o ponto de partida para a 

construção do princípio da integralidade no SUS. Ao mesmo tempo, apenas o 

acesso não garantiria a integralidade, na medida em que esse princípio depende de 

outros fatores para sua materialização — dentre eles, a criação de vínculos entre 

usuários e equipes, a melhoria das condições de vida da população e a construção 

da autonomia do usuário na luta pela satisfação de suas necessidades e 

atendimento de suas demandas em saúde (PINHEIRO; LUZ, 2007). 
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Destacamos que a integralidade tem sido tema recorrente nas pesquisas 

sobre avaliação em saúde, com produções consideráveis que a incluem entre seus 

eixos de análise (SILVA JUNIOR, 1998; GIOVANELLA et al., 2000; CONILL, 2002, 

2004; MASCARENHAS, 2003; SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004; SILVA 

JUNIOR et al., 2006; PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008, entre outros). 

Vale pontuar que assim como a avaliação possui múltiplas definições, a 

integralidade abriga inúmeros sentidos. Além desse aspecto em comum, 

salientamos aqui a possibilidade de transformação que ambas podem produzir. 

Conforme apontado por Pinheiro (2009), no cotidiano de gestores, 

trabalhadores e usuários podemos ver materializadas pistas, nuanças da 

integralidade produzidas por experiências que geram transformações na vida das 

pessoas, cujas práticas eficazes de cuidado em saúde superam os modelos 

idealizados para sua realização. Tais experiências observadas em iniciativas 

municipais e estaduais têm implicado o repensar dos processos de trabalho, da 

gestão, do planejamento, da construção de novos saberes e práticas. 

Para que possamos apreender o caráter formativo da avaliação, 

adotaremos uma definição de integralidade que permite olhar os atores em suas 

práticas cotidianas e nas relações dialógicas por eles construídas. Sendo assim, 

para nós, integralidade é: 

[...] uma ação social resultante da permanente interação dos atores na 

relação demanda e oferta, em planos distintos de atenção à saúde (plano 

individual — onde se constroem a integralidade no ato da atenção individual 

e o plano sistêmico — onde se garante a integralidade das ações na rede 

de serviços), nos quais os aspectos subjetivos e objetivos sejam 

considerados. (PINHEIRO, 2006; p. 67) 

Nesse contexto, a dimensão da organização dos serviços nos ajudará a 

identificar as práticas avaliativas alavancadas, os saberes que as sustentam, seus 

efeitos na tomada de decisão na política de atenção básica e como se dá a 

participação dos atores nos processos avaliativos. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

Objetivo geral 

 

Analisar o caráter formativo da avaliação nas práticas avaliativas da 

gestão da Atenção Básica, a partir do estudo das práticas cotidianas dos atores à luz 

da integralidade. 

 

 

Objetivos específicos 

 

a) Descrever as práticas avaliativas no cotidiano da gestão da Atenção 

Básica na perspectiva da integralidade no município de Piraí.  

b) Identificar os saberes que sustentam essas práticas e seus efeitos na 

tomada de decisão na política de Atenção Básica.  

c) Analisar o potencial de desenvolvimento do caráter formativo da 

avaliação em algumas práticas avaliativas. 
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3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

 

 

A estratégia de pesquisa por nós escolhida é o estudo de caso, utilizada 

em diversas situações no sentido de contribuir com o conhecimento que se tem dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros 

relacionados.  

YIN (2005) explica que, em geral, o estudo de caso representa a 

estratégia preferida quando o pesquisador coloca questões do tipo ―como‖ e ―por 

que‖, quando há pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos, inseridos em algum contexto da vida real, 

o que nos leva a perceber a harmonia entre essa estratégia e a nossa proposta de 

estudo. 

Na atualidade os estudos de caso são utilizados principalmente nas áreas 

de administração e de avaliação, tendo aplicações bastante funcionais, como a da 

compreensão do impacto de determinadas políticas numa realidade concreta; a 

descrição de um contexto no qual será aplicada determinada intervenção; avaliação 

de processos e resultados de propostas pedagógicas ou administrativas e 

exploração de situações em que intervenções determinadas não trouxeram os 

resultados previstos (MINAYO, 2008b). 

Como existem vários tipos de estudos de caso, destacamos que nossa 

escolha nesta pesquisa foi pelo estudo de caso único, por nos concentrarmos nas 

práticas avaliativas no âmbito da gestão da atenção básica do município de Piraí; 

explanatório, por buscarmos explicar os possíveis efeitos dessas práticas; e 

longitudinal, por nos debruçarmos em três momentos de Piraí, visando a realizar 

comparações, complementações e identificar evoluções e/ou retrocessos no 

exercício da gestão: os anos de 2005, 2007 e 200811.  

Nossa motivação por um estudo explanatório e longitudinal deve-se ao 

fato de o município ter sido objeto de estudo de pesquisas exploratórias sobre 

avaliação na atenção básica (NASCIMENTO-SILVA et al., 2008a; NASCIMENTO-

SILVA et al., 2008b; LAPPIS, 2007; LAPPIS, 2008). Tomamos, portanto, como 

unidade de análise a avaliação na gestão da Atenção Básica de Piraí. Assim, a partir 

                                                           
11

 Não houve pesquisa em 2006. 
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de lentes teóricas focadas no caráter formativo da avaliação, buscamos entender os 

possíveis efeitos das práticas avaliativas daquele município.  

Optamos, portanto, por utilizar bases empíricas de pesquisas anteriores 

do LAPPIS12 como fontes secundárias, ricas em transcrições de entrevistas semi-

estruturadas, documentos e relatórios de observações participantes para análise 

(vide Tabela 1, p. 45). Isso porque num estudo de caso é aconselhável o emprego 

de diversas fontes de evidência, permitindo a investigação de vários aspectos em 

relação ao mesmo fenômeno, num processo de triangulação, para construção de um 

banco de dados ao longo da investigação. Dessa forma, descobertas e conclusões 

são mais convincentes, pois tais evidências favorecem a validação dos achados da 

pesquisa (YIN, 2005). 

O primeiro material de campo é referente ao ano de 2005 para a segunda 

fase do Projeto de Pesquisa Integralidade: Saberes e Práticas no Cotidiano das 

Instituições de Saúde13, com entrevistas e coleta de materiais realizados no período 

compreendido entre março e setembro de 2005. 

O segundo diz respeito ao trabalho de campo realizado de janeiro a junho 

de 2007, para a pesquisa Estudos Multicêntricos Integradores sobre Tecnologias 

Avaliativas de Integralidade em Saúde na Atenção Básica.  

O terceiro material é relativo à pesquisa Práticas Avaliativas na Atenção 

Básica na Saúde no Estado do Rio de Janeiro: um estudo sobre sistema de controle 

e monitoramento de ações de saúde, com trabalho de campo realizado em março e 

abril de 2008.  

Não identificamos em quais unidades de saúde de Piraí foram realizadas 

as entrevistas no ano de 2005. Entretanto, observamos que em 2007 e 2008 foram 

efetuadas tanto no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), quanto em 

cinco postos da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Piraí. 

 

 

                                                           
12

 As pesquisas do LAPPIS foram submetidas às normas éticas da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde. Os projetos também 
foram submetidos à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da UERJ, antes do início da 
realização das etapas de campo. Todos os usuários, profissionais, gestores e conselheiros 
submetidos às entrevistas assinaram termos de consentimento livre e esclarecido.  

13
 Pesquisa que buscava compreensão sobre a diretriz da integralidade a partir do cotidiano dos 
atores nas instituições de saúde, a fim de identificar seus elementos constitutivos, e, ao mesmo 
tempo, esclarecer se eles impediam ou não a sua materialização nas práticas de saúde. 
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Tabela 1 – Bases empíricas utilizadas 

Ano 
Pesquisas do 

LAPPIS 

Atores 

entrevistados 

segundo a 

classificação 

realizada 

Entrevistas 

transcritas 

Documentos coletados e 

produzidos 

2005  2ª fase do Projeto 
de Pesquisa 
Integralidade: 
saberes e práticas 
no cotidiano das 
instituições de 
saúde. 

 03 gestores 

 13 trabalhadores 

 05 conselheiros 

 08 usuários 
 

 29   

 

_ 

2007  Estudos 
Multicêntricos 
Integradores de 
Tecnologias 
Avaliativas sobre 
Integralidade na 
Atenção Básica. 

 02 gestores 
centrais 

 05 gestores locais 

 04 trabalhadores 

 02 conselheiros 

 02 usuários 
 

 15  01 Relatório de Gestão de 
2005. 

 01 documento contendo 
anotações de 11 atas de 
reuniões do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS) de 
2005. 

 01 documento contendo 
anotações de 09 atas de 
reuniões do CMS de 2006. 

 01 Relatório de Observação 
Participante no VII Seminário 
de Avaliação dos Serviços de 
Saúde e I Mostra de 
Experiências Exitosas de 
Piraí. 

 01 Caderno de Atividades do 
VII Seminário de Avaliação 
dos Serviços de Saúde e I 
Mostra de Experiências 
Exitosas de Piraí. 

 01 Relatório de Pesquisa. 

2008  Práticas Avaliativas 
na Atenção Básica 
na Saúde no 
Estado do Rio de 
Janeiro: um estudo 
sobre sistema de 
controle e 
monitoramento de 
ações de saúde. 

 05 gestores 
centrais 

 04 gestores locais 

 05 trabalhadores 

 04 conselheiros 

 18   01 Relatório de Gestão de 
2006. 

 01 documento contendo 
anotações de 10 atas de 
reuniões do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS) de 
2006. 

 01 documento contendo 
anotações de 03 atas de 
reuniões do CMS de 2007. 

 01 Relatório de Pesquisa. 

Total geral   62  10 
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Utilizamos a análise de conteúdo temática como modalidade de 

tratamento analítico do material qualitativo (BARDIN, 2009). Organizamos, portanto, 

a análise em três fases: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento dos 

resultados/inferência/interpretação.  

Após coletar o material empírico elencado na tabela 1 (p. 45), passamos 

para o estágio de pré-análise, que é a fase de organização propriamente dita, 

fundamental para que pudéssemos selecionar os itens de análise para esta 

pesquisa, devido ao vasto material empírico existente. 

Dividimos o estágio de pré-análise em dois momentos — primeiro 

focamos nas 62 transcrições de entrevistas semi-estruturadas, para, em seguida, 

passarmos para a seleção dos documentos coletados. 

Realizamos, portanto, uma leitura flutuante de todas as transcrições, 

reclassificando atores e optando por excluir entrevistas e sortear dois atores por 

segmento/ano. Abaixo seguem nossas considerações a respeito e critérios aplicados 

para esses manejos. 

 

Manejos nas bases empíricas: reclassificação de atores e seleção de 

entrevistas 

 

O primeiro manejo foi analisar a base empírica de 2005 e a classificação 

dos atores para adequá-la a nossa pesquisa. Observamos a existência de 

entrevistas semi-estruturadas de gestores, trabalhadores, conselheiros e usuários. 

Essa leitura nos permitiu repensar o material, considerando a existência 

de uma gestão em Piraí que percorre dois níveis: o central, formado por profissionais 

que atuam dentro da SMS, e o local, advindo dos gerentes das unidades da ESF 

que exercem o papel de gestores de unidades e são o elo entre a SMS e a ESF. 

Também achamos importante dividir os trabalhadores em nichos, ou seja, 

aqueles de nível superior, exercendo funções nessa esfera, e aqueles com ensino e 

função de nível médio. Assim, desenhamos um quadro de atores com a seguinte 

configuração para nossa atual pesquisa: 

a) gestores centrais; 

b) gestores locais; 

c) conselheiros de saúde; 
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d) trabalhadores de nível superior; 

e) agentes comunitários de saúde; 

f) usuários. 

Neste momento não aprofundaremos o perfil dos sujeitos de nossa 

pesquisa (tal aprofundamento encontra-se adiante, no item 3.1. Os sujeitos da 

pesquisa.). Entretanto, é necessário que o leitor tenha uma primeira compreensão 

sobre os atores referidos, para que entenda como organizamos nossa base 

empírica.  

Entre as entrevistas dos três atores na base empírica de 2005 definidos 

como gestores, havia uma realizada com um profissional de saúde que, na verdade, 

respondia às questões da pesquisa como conselheiro de saúde representante de 

gestores no Conselho Municipal de Saúde (CMS). Nesse sentido, preferimos 

realocá-lo como conselheiro, ficando a base empírica com seis conselheiros.  

Também observamos que um ator, classificado como trabalhador, na 

verdade era coordenador de programa, atuando dentro da SMS, trazendo em sua 

fala considerações que mostravam que seu enfoque traduzia o ponto de vista do 

nível central. Nesse sentido, nós o reclassificamos como gestor de nível central. 

Identificamos um gerente de unidade da ESF classificado, nesta 

pesquisa, como trabalhador. Entendemos esse profissional como um gestor de 

âmbito local, pois sua fala é permeada pela leitura que faz do funcionamento da 

gestão e sua atuação na organização do serviço para além de um trabalhador de 

saúde. Julgamos oportuno reclassificá-lo como gestor local. 

Percebemos nas transcrições das falas dos trabalhadores a existência de 

um grande número de entrevistas de profissionais de nível médio — agentes 

comunitários de saúde, agente de endemias e técnicos de enfermagem, sendo que 

dois deste último grupo não estavam vinculados à ESF. Verificamos uma menor 

quantidade de transcrições de entrevistas de profissionais de nível superior — duas 

médicas e uma enfermeira da ESF, além de uma médica especialista (plantonista 

24h) do Hospital Flávio Leal (HFL). Também encontramos uma transcrição de 

entrevista de um trabalhador com profissão não identificada, e, em razão deste fato, 

preferimos eliminar esse material. 

Fizemos a opção por manter na base empírica apenas profissionais 

ligados à ESF. Assim, no segmento de nível médio, descartamos duas técnicas de 

enfermagem: uma que atuava no HFL, como plantonista, e outra como profissional 
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de curativos no âmbito da SMS, não vinculada a uma unidade de saúde. E, no grupo 

de nível superior, eliminamos uma médica, por ser plantonista 24h do HFL.  

Encontramos oito transcrições de entrevistas de usuários e não sentimos 

necessidade de realizar exclusões ou reclassificações nesse conjunto do material. 

Ao final do processo, sorteamos dois atores por segmento, ficando 

apenas com um gestor local, pois não existiam outros. Chegamos a 11 transcrições 

de entrevistas, conforme sistematizado na Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2 – Nova configuração das transcrições de entrevistas de 2005 após a pré-

análise 

Base empírica de 2005 – transcrições de 
entrevistas semi-estruturadas 

Nova classificação a partir da pré-análise e 
quantitativo definido após sorteio e descarte 

Gestor 03 
Gestor central 02 

Gestor local 01 

Conselheiro 05 Conselheiro 02 

Trabalhador 13 
Agente Comunitário de Saúde 02 

Trabalhador de nível superior 02 

Usuário 08 Usuário 02 

Total  29 Total 11 

 

Na base empírica de 2007, observamos que os gestores já se 

encontravam divididos em nível central e nível local. Contudo, reclassificamos um 

gestor anteriormente definido como local para central pelo fato de ele não ser 

gerente de unidade de saúde, como os demais, e, além disso, devido a sua atuação 

passada no âmbito da SMS e grande inserção no contexto político de Piraí — a fala 

desse gestor, sua vivência e prática na gestão estão para além da visão/experiência 

de um gerente de unidade.  

Excluímos as entrevistas de dois dos usuários, pois não foi aplicado, 

nesse público, o roteiro semi-estruturado — à época se buscava construir uma 

trajetória assistencial como espelho das práticas avaliativas de Piraí (NASCIMENTO 

SILVA et al., 2008), a partir de entrevista aberta, onde eles relatavam sua busca por 

cuidados no sistema de saúde.  

Constatamos a inexistência de trabalhadores de nível médio. Todas as 

entrevistas foram realizadas junto àqueles de nível superior, sendo dois médicos 
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especialistas (ginecologista e cardiologista), um enfermeiro e um médico da ESF. 

Optamos por excluir os especialistas em razão de eles não integrarem a ESF e 

porque suas entrevistas não contribuíam muito nesse âmbito. 

As duas entrevistas junto a conselheiros foram mantidas. Após a 

reclassificação, realizamos o sorteio de dois atores por segmento, mas ficamos com 

um total de nove entrevistas em razão de termos mantido todos os gestores centrais 

na base de análise — contando com aquele que reclassificamos, conforme explicado 

anteriormente (vide Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Nova configuração do material empírico de 2007 

Base empírica de 2007 – transcrições de 
entrevistas semi-estruturadas 

Nova classificação a partir da pré-análise e 
quantitativo definido após descarte 

Gestor central  02 Gestor central 03 

Gestor local 05 Gestor local 02 

Conselheiro 02 Conselheiro 02 

Trabalhador 04 Trabalhador de nível superior 02 

Usuários 02 Usuários 00 

Total  15 Total 09 

 

Na base empírica de 2008, os gestores também se encontravam divididos 

em nível central e nível local. Na pré-análise, identificamos que das cinco entrevistas 

com gestores centrais, uma possuía instrumento diferenciado, focado em um 

programa do serviço de saúde. Optamos por descartá-la e manter a uniformidade 

das informações nesse segmento.  

Quanto às transcrições das entrevistas dos trabalhadores, procuramos 

seguir a mesma lógica anterior, separando os de nível médio — ou que ocupam uma 

função que requer esse nível de ensino (Agentes Comunitários de Saúde) — 

daqueles de nível superior (dois dentistas e um médico). Destacamos a inexistência 

de entrevistas junto a usuários. 

No segmento de conselheiros, descartamos uma das quatro entrevistas 

transcritas, pelo fato de ela se encontrar pela metade, devido a um erro do 

equipamento de mp3, conforme relato do pesquisador.  

Assim, realizamos o mesmo movimento anterior, de sortear duas 

entrevistas por segmento, perfazendo dez entrevistas (vide Tabela 4). 
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Tabela 4 – Nova configuração do material empírico de 2008 

Base empírica de 2008 – transcrições de 
entrevistas semi-estruturadas 

Nova classificação a partir da pré-análise e 
quantitativo definido após descarte 

Gestor central  05 Gestor central 02 

Gestor local 04 Gestor local 02 

Conselheiro 04 Conselheiro 02 

Trabalhador 05 
Agente Comunitário de Saúde 02 

Trabalhador de nível superior  02 

Total  18 Total 10 

 

Com esses manejos na base empírica de 62 transcrições de entrevistas 

relativas a 2005, 2007 e 2008, mantivemos 30 entrevistas para análise neste atual 

estudo, sendo o descarte mais significativo na base empírica do ano de 2005. 

 

Exploração do material e tratamento dos resultados 

 

No segundo momento, fizemos uma leitura compreensiva do material 

selecionado, visando a nos impregnar por seu conteúdo, de forma a ter uma visão 

clara do elenco de entrevistas, apreendendo particularidades, definindo formas de 

classificação à luz de nossos pressupostos teóricos acerca do caráter formativo da 

avaliação e das perguntas que norteiam a pesquisa. 

Em seguida, ao invés de buscarmos categorias que emergem do material 

empírico, pré-definimos as categorias que entendemos como fundamentais para nos 

auxiliar na análise, quais sejam: a) participação; b) aprendizagem; c) práticas 

avaliativas/instrumentos e sistemas de informação. Destacamos que incluímos 

instrumentos na terceira categoria para captar as práticas avaliativas geradas a partir 

de determinados instrumentos de planejamento e avaliação, estruturados ou não, e 

aquelas oriundas de sistemas de informação em saúde. 

Montamos uma matriz analítica (Quadro 1, p. 51) que nos auxiliou a 

distribuir os trechos de falas selecionados e a identificar os núcleos de sentidos 

observados em todas as partes desses textos. Utilizamos o tema como unidade de 

registro. 
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Quadro 1 – Matriz analítica empregada para análise das entrevistas 

Dimensão da organização dos serviços 

Categorias analíticas Sujeitos/Trechos de falas Temas 

Participação   

Aprendizagem   

Práticas avaliativas/instrumentos e sistemas 

de informação. 

  

 

Posteriormente, analisamos os temas encontrados, buscando aqueles 

mais amplos, ou eixos, observando as recorrências e exceções. Procuramos fazer 

com que esses núcleos de sentidos dialogassem com nossos pressupostos teóricos 

e reagrupamos as partes dos textos por temas, para elaborar uma redação também 

por tema, visando a abarcar os sentidos encontrados. 

 

Análise documental 

 

Na análise dos documentos encontrados nas bases empíricas de 2007 e 

2008 (vide Tabela 1, p. 45), buscamos o complemento para nossa pesquisa, visando 

a levantar informações sobre Piraí, assim como a obter conhecimento das ações 

formalmente instituídas no município. Não tivemos acesso, contudo, a documentos 

da pesquisa de 2005. 

Aproveitamos as categorias analíticas anteriormente apresentadas para 

conduzir nossa análise, pois sabemos que esses documentos nos auxiliam a 

compreender como a gestão de nível central vem orientando as práticas no âmbito 

da Atenção Básica do município de Piraí.  

 

3.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

No material empírico selecionado, observamos a existência de sujeitos 

diversos, que percorrem a Atenção Básica de Piraí nas experiências de gestão do 

sistema, produção de cuidado, obtenção das opções de cuidado disponíveis e 
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fiscalização da rede de saúde. Explicamos aqui quem são esses sujeitos e quais são 

as suas principais funções. 

 

Gestor Central – chamamos de gestor central aquele profissional que atua no 

âmbito da SMS de Piraí em cargos de gestão, como Secretários de Saúde e 

Coordenadores de Programas ou de determinados setores da Secretaria, assim 

como na direção do HFL, por exemplo. 

 

Gestor Local – é o gerente de PSF, como é chamado em Piraí o profissional da 

Estratégia Saúde da Família responsável pela unidade — tendo, portanto, 

atribuições de gestor. Observamos que em Piraí este profissional é sempre um 

enfermeiro, cuja função é administrar os serviços locais, executar as ações definidas 

ou pactuadas com o nível central e a comunidade, e responder pela unidade, seja 

junto à SMS, seja junto aos usuários de sua micro-área. 

 

Trabalhador – nos materiais empíricos analisados, observamos a existência de 

entrevistas com médicos, dentistas e enfermeiros. Destacamos que há diferenças 

relevantes nos papéis desempenhados por esses profissionais no âmbito da ESF. O 

médico e o dentista, por exemplo, desempenham funções mais voltadas para a 

assistência, em visitas aos usuários ou atendimentos no consultório, ao passo que 

enfermeiros estão mais focados nas atividades gerenciais, ainda que também 

exerçam atividades assistenciais. Podemos dizer que a SMS deixa o médico livre de 

funções administrativas para que possa cuidar do usuário, devido à grande demanda 

de atendimento, inclusive em razão de a ESF cobrir 100% da população do 

município. Na classificação, especificamos esses profissionais como Trabalhador – 

Enfermeiro PSF, 2007; Trabalhador – Médico PSF, 2005 etc. 

 

Agente Comunitário de Saúde – é geralmente um profissional com nível médio, 

que atua vinculado a uma determinada unidade da ESF, sob a coordenação de um 

gestor local.  

 

Conselheiro – é o representante de usuários do sistema local de saúde de Piraí. 

Exerce o papel de fiscalização do sistema, com mandato de dois anos. É ele que 

vocaliza as demandas dos usuários, participa das reuniões do CMS e possui o 
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direito a voto nessa instância de participação. Destacamos que nos materiais 

analisados há Conselheiros que afirmam atuar há muito tempo em Piraí (cerca de 

oito anos), assim como outros que têm apenas alguns meses de experiência na 

função. 

 

Usuário – pessoa que utiliza o sistema de saúde público de Piraí. Esse público foi 

contemplado somente na pesquisa do ano de 2005, pois na de 2007 os usuários 

foram entrevistados sob outra ótica, para atender a produção de uma trajetória 

assistencial. Acrescentamos que em 2008 este segmento não foi abordado. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 

Nosso campo de estudo se concentra no município de Piraí, localizado no 

Estado do Rio de Janeiro, na região industrial do Médio Paraíba (RJ), fazendo parte 

da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, com uma população estimada de 

24.022 habitantes (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006). 

No Relatório de Gestão de Piraí do ano de 2006, encontramos um breve 

histórico do município, no qual está registrado que aquele território foi desbravado 

em consequência do movimento de tropeiros realizado entre a região das Minas 

Gerais e o Rio de Janeiro, ao longo do Rio Paraíba. O núcleo primitivo desenvolveu-

se junto à pequena capela de Santana do Piraí, erguida por volta de 1772. 

Em 27 de novembro de 1751, foi concedida uma sesmaria a José da 

Costa Bandeira, num local chamado "Sertão da Paraíba", no caminho de São Paulo, 

e outra a Manoel Rodrigues da Silva, em 07 de setembro de 1764, no mesmo 

caminho, embora desde o final do século XVII muitos colonos transitassem por ali, 

em busca do Sertão das Minas Gerais. 

A localidade progrediu, atraindo colonos em busca de terras férteis para 

abastecer as tropas que se dirigiam ao interior da colônia. Em 1817, a região foi 

elevada à categoria de freguesia, com a denominação de Santana do Piraí e, em 

face do processo de contínuo desenvolvimento, apoiado na economia cafeeira, o 

Governo, pela Lei Provincial nº 96, de 06 de dezembro de 1837, elevou-a à categoria 

de vila, instalando o município em 11 de novembro de 1838. A vila de Santana do 
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Piraí adquiriu foros de cidade em 1874 e, seguindo a divisão administrativa de 1911, 

o município passou a chamar-se apenas Piraí. 

Com a abolição da escravatura, a região — cuja economia era baseada 

na agricultura — sofreu um grande impacto devido à ausência de mão-de-obra. Ao 

final do século XIX, foi implantada a Estrada de Ferro D. Pedro II, e depois, durante 

as primeiras décadas do século XX, dois influxos econômicos reativaram a economia 

municipal: a implantação da represa Nilo Peçanha e a fábrica de papéis Pirahy. 

Em 1928 houve a implantação da Via Dutra (BR-116), um marco para o 

comércio entre Piraí e a Capital Federal, Rio de Janeiro. Piraí foi uma das principais 

cidades que abasteceram a Capital Federal de carvão, devido à falta de combustível. 

Em 1947, começou a construção do complexo Paraíba-Piraí, com a 

edificação da Usina Santa Cecília, em Barra do Piraí e Vigário em Piraí, que entrou 

em funcionamento no ano de 1952. 

A partir da década de 1960, outras empresas e órgãos governamentais se 

instalaram em Piraí, trazendo desenvolvimento — como a Pereira Passos, o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e a Companhia Estadual 

de Águas e Esgotos (CEDAE), gerando empregos importantes para a economia 

local. 

Ocorreu um período de estagnação e somente nos anos de 1990 outras 

empresas entraram no município. Vale destacar que a palavra ―piraí‖ tem origem 

indígena tupi e significa ―rio dos peixes‖ (PORTAL DE PIRAÍ, 2008a). 

Cortada em toda a sua extensão de 504,6 km² pela Via Dutra, 

aproximadamente 81,71% da população de Piraí localizam-se na área urbana, 

sendo a média de moradores por domicílio de 3,5 pessoas, segundo dados do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Os idosos representam 11% da 

população do município, e as crianças entre zero e nove anos, 16% (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006). 

O percentual de analfabetismo na população acima de 15 anos é de 

5,52%; 79,28% dos domicílios têm acesso à rede de distribuição e abastecimento de 

água; 90,63% dispõem de coleta regular de lixo; 98,47% contam com rede elétrica 

da Light-Serviços e 74,38% com rede coletora de esgoto sanitário, sendo que 

grande parte do esgoto é lançado no rio in natura (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PIRAÍ, 2006). 
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Estrutura organizacional do SUS 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Piraí é habilitada no regime de 

Gestão Plena do Sistema Municipal NOB 01/02 desde 13 de outubro de 2003. A 

SMS organiza-se a partir de um sistema de gestão participativo (detalhamento no 

Quadro 2, p. 56) operacionalizado pelos seguintes órgãos: Conselho Municipal de 

Saúde, Fórum de Gerentes de Unidade, Reunião de Pólo de PSF, Plenária de 

Planejamento14, Mostra de Experiências Exitosas em Saúde, Conselhos Gestores de 

Unidade, Conferências Locais de Saúde, Conferência Municipal de Saúde 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006). 

 

  

                                                           
14

 Esse evento, denominado nos Relatórios de Gestão dos anos de 2005 e 2006 como Plenária de 
Planejamento, é, conforme verificamos em entrevistas, o Seminário de Avaliação Anual promovido 
pela SMS de Piraí. 
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Quadro 2 – Sistema de gestão participativo da SMS de Piraí 

Instâncias de gestão 

participativa 

Periodicidade dos encontros 

Conselho Municipal de Saúde Instituído em 1991, seus participantes reúnem-se 

mensalmente. 

Fórum de Gerentes de Unidade Instância de informação, problematização, discussão de temas 

técnicos e definição de operações. Reúne mensalmente todos 

os gerentes de unidade, os coordenadores de programa e o 

técnico de planejamento. 

Reunião de Polo de PSF Instância que reúne a coordenação do PSF, coordenação de 

Odontologia, Médicos, Enfermeiros e os Cirurgiões Dentistas 

para avaliação de resultados trimestrais para cada uma das 

Equipes de PSF e ESB [Equipes de Saúde Bucal]. A reunião 

acontece mensalmente, sendo organizada em um dos meses 

para consolidação de dados, em outro para apresentação de 

dados do polo Piraí e em outro para apresentação do polo 

Arrozal. 

Plenária de Planejamento [ou 

Seminário de Avaliação Anual] 

Evento anual, em formato de oficina, com duração de quatro 

dias. Reúne todos os gerentes da SMS para avaliação da 

agenda do ano anterior, problematização, definição de 

operações para o ano em curso e construção da Agenda 

Municipal de Saúde. 

Mostra de Experiências 

Exitosas em Saúde 

Teve sua organização iniciada no ano de 2006, sendo 

efetivada em 2007, com a participação de todos os 

profissionais da rede de saúde do município. 

Conselhos Gestores de Unidade Instância de participação organizada em cada unidade do 

PSF, composta por representação da população local, 

gerência da unidade e representante dos funcionários. 

Conferências Locais de Saúde Acontecem antes da Conferência Municipal e permitem a 

discussão das teses de cada área de abrangência do PSF 

para a Conferência Municipal. 

Conferência Municipal de Saúde Desde 1991 acontecia anualmente, mas a partir de 2001 

passou a ser bianual. O espaço tem caráter deliberativo sobre 

as diretrizes e operação do Plano Municipal de Saúde. 

Fonte: Relatório de Gestão (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006). 

Por meio do SUS, o município oferece uma rede de serviços que tem 

conseguido absorver mais de 90% da demanda municipal. Apenas os casos mais 

complexos necessitam de encaminhamento para outros municípios. Nessas 

situações, a SMS dispõe do serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), 

garantindo o agendamento, o transporte e o acompanhamento dos pacientes 

(PORTAL DE PIRAÍ, 2008b).  
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A rede de serviços em 2006 encontrava-se distribuída por 62 prestadores 

públicos, 11 privados locais e 13 privados extra-municipais, totalizando 86 

prestadores (Tabela 5, p. 58). 

A estrutura hospitalar de Piraí é composta pelo setor público e conta com 

um hospital de natureza filantrópica (vide a caracterização do perfil na Tabela 6, p. 

59). Segundo o Portal de Piraí, desde 1997, o HFL passou a ser administrado em 

regime de co-gestão entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Misericórdia 

(PORTAL DE PIRAÍ, 2008b).  

Na área assistencial, o município desenvolve ações programáticas 

diversas15 e destaca-se por apresentar 100% de cobertura pela Estratégia de Saúde 

da Família, desde 2003 (Tabela 7, p. 60). Possui 12 equipes nas localidades de 

Caiçara, Cacaria, Serra do Matoso, Light, Casa Amarela, Santanésia, Rosa 

Machado, Ponte das Laranjeiras, Jaqueira, Arrozal, Piraí – Centro e Varjão 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006).  

Essas unidades de saúde também são campo de estágio para alunos de 

graduação da Faculdade de Medicina, do Instituto de Nutrição Josué de Castro e da 

Escola de Enfermagem Ana Néri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), graças a uma parceria dessa universidade com a SMS. 

 

 

 

 

  

                                                           
15

 Diabetes; DST/AIDS; Hanseníase e Hipertensão Arterial; Imunização, Pneumologia Sanitária, 
Vigilância em Saúde; Laboratório de Patologia Clínica; Programa Bolsa Família; Programa de 
Assistência Domiciliar (PAD); Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e 
Adolescente (PAISMCA); Programa de Saúde Bucal; Programa de Saúde na Escola (PROSANE); 
Programa de Saúde Ocular; Programa de Saúde Auditiva; Estratégia Saúde da Família; Programa 
Saúde Mental e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). 
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Tabela 5 – Rede de Serviços do SUS Piraí 2006 

TIPO PRESTADOR 

PÚBLICO PRIVADO 
LOCAL 

PRIVADO 
EXTRA 

MUNICIPAL 

TOTAL 

Equipe de PSF 12  0  0 12 

Equipe de Saúde Bucal 12  0  0 12 

Módulo de Saúde da Família 12  0  0 12 

Centro Ambulatorial Especial 02  0  0 02 

Unidade de Emergência Hospitalar  0 01  0 01 

Unidade de Urgência com Leito de Observação 01  0  0 01 

Cadeiras Odontológicas Especiais 04  0  0 04 

Odontomóvel 03  0  0 03 

Laboratório de Patologia Clínica 01 01 01 03 

Laboratório de Anatomia e Citopatologia  0  0 02 02 

Exames radiográficos   0 01 01 02 

Exames radiográficos odontológicos  09  0  0 09 

Ultrassonografia  0 01  0 01 

Colposcopia diagnóstica  02  0  0 02 

Cardiotocografia  0 01  0 01 

Eletrocardiograma (ECG)  03 01  0 04 

Endoscopia  0 01  0 01 

Tomografia  0  0 02 02 

Medicina Nuclear  0  0 02 02 

Cicloergometria  0 01  0 01 

Ecodoppler   0 01  0 01 

Eletroencefalograma (EEG)  0  0 01 01 

Quimioterapia e Radioterapia  0 01 01 02 

Mamografia  0  0 02 02 

Terapia Renal Substitutiva  0  0 01 01 

Fisioterapia 01 01  0 02 

Total geral 62 11 13 86 

Fonte: Relatório de Gestão de Piraí (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006). 
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Tabela 6 – Caracterização do perfil do HFL – SMS/Piraí – 2004 a 2006 

Especialidade Leitos 

Nº % 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Clínica Médica 23 18 19 38 38 37 

Pediatria 07 07 07 12 12 13 

Obstetrícia 15 14 11 25 25 21 

Clínica Cirúrgica 15 15 15 25 25 28 

Total Leitos 60 60 52 100 100 100 

 

Centro Cirúrgico 

e Centro 

Obstétrico 

(salas) 

2004 2005 2006 

02 03 04 

Unidade 

Transfusional 

01 01 01 

Leitos da UTI 

Neonatal 

03 03 03 

 

Unidade de 

Urgência e 

Emergência 

Box (consultório) Leitos de Repouso Sala Grande 

Emergência 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

02 02 03 04 04 04 01 01 01 

 

Ambulatório 

(consultórios) 

2004 2005 2006 

05 10 13 

Diagnose e 

Terapia (2006) 

ECG, Ultrassonografia, Fisioterapia, Exames radiográficos, Endoscopia, 

Laboratório de Patologia Clínica, Ecocardiograma, Teste Ergométrico, 

Cardiotocografia, Audiometria Vocal, Timpanometria,Complacência estática, 

Audiometria Tonal, Audiometria de observação de comportamento infantil, Teste 

de prótese auditiva, Impedanciometria, Acuidade Visual, Tonometria, Fundoscopia, 

Gonioscopia, Estrabismo, Teste para adaptação de lente, Mapeamento de retina, 

Ceratoscopioa computadorizada, Citoscopia, Uretroscopia, Evacuador, Massagem 

prostática, Citologia, Retinografia color, Etinografia fluorescente e Curva tensional 

diária. 

Fonte: Relatório de Gestão de Piraí (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006).  
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Tabela 7 - Principais indicadores da Atenção Básica no município de Piraí de 2002 a 2007 

Ano

Modelo de 

Atenção

População 

coberta 
(1)

% população 

coberta pelo 

programa

Média mensal 

de visitas por 

família 
(2)

% de crianças c/ 

esq.vacinal básico 

em dia
 (2)

% de crianças 

c/aleit. materno 

exclusivo
 (2)

% de cobertura 

de consultas de 

pré-natal 
(2)

Taxa 

mortalidade 

infantil por 

diarréia
 (3)

Prevalência de 

desnutrição
 (4)

Taxa 

hospitalização por 

pneumonia 
(5)

Taxa 

hospitalização 

por desidratação 
(5)

PACS -                   -                0,09                98,9                     75,0                  94,9                    -              1,6                   -                        -                     

PSF 18.160          79,8              0,09                96,2                     76,4                  97,3                    -              6,2                   5,9                        4,6                     

Outros -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

Total 18.160          79,8              0,09                96,7                     76,1                  96,8                    -              5,2                   7,8                        4,6                     

PACS -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

PSF 23.293          101,0            0,09                96,8                     77,2                  97,1                    -              4,0                   14,3                      4,9                     

Outros -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

Total 23.293          101,0            0,09                96,8                     77,2                  97,1                    -              4,0                   14,3                      4,9                     

PACS -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

PSF 24.585          105,3            0,08                97,9                     82,3                  98,9                    -              3,3                   8,7                        1,1                     

Outros -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

Total 24.585          105,3            0,08                97,9                     82,3                  98,9                    -              3,3                   8,7                        1,1                     

PACS -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

PSF 24.850          103,4            0,08                97,5                     83,5                  98,0                    -              3,2                   12,6                      2,3                     

Outros -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

Total 24.850          103,4            0,08                97,5                     83,5                  98,0                    -              3,2                   12,6                      2,3                     

PACS -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

PSF 24.646          101,2            0,08                96,9                     80,9                  98,1                    -              4,0                   8,5                        -                     

Outros -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

Total 24.646          101,2            0,08                96,9                     80,9                  98,1                    -              4,0                   8,5                        -                     

PACS -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

PSF 26.425          107,0            0,08                98,0                     80,9                  98,1                    -              3,8                   9,3                        1,2                     

Outros -                   -                -                  -                      -                    -                     -              -                   -                        -                     

Total 26.425          107,0            0,08                98,0                     80,9                  98,1                    -              3,8                   9,3                        1,2                     

2006

Indicadores da Atenção Básica

2007

2002

2003

2004

2005

Fonte: Caderno de informações em saúde - Datasus, 2009. 

Notas:  

(1): Situação no final do ano. (2): Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal dos mesmos. 

(3): por 1.000 nascidos vivos. (4): em menores de 2 anos, por 100. (5): em menores de 5 anos, por 1000; menores de 5 anos na situação do final do ano. 

 



 

 

Quanto aos recursos humanos atuantes no setor público de saúde, o 

município conta com 646 profissionais de diferentes níveis de formação 

(detalhamento na Tabela 8, a seguir). 

 

Tabela 8 – Distribuição do total de recursos humanos atuantes no setor público de 

saúde do município de Piraí – SMS e HFL em 2006 

CATEGORIA PROFISSIONAL SMS HFL TOTAL 

Médico 20 horas 36 04 40 

Médico 24 horas  0 03 03 

Médico 30 horas  0 01 01 

Médico Plantonista 07 27 34 

Médico 40 horas 15 01 16 

Médico - outras cargas horárias  0 26 26 

Enfermeiro 24 09 33 

Odontólogo 40 horas 14  0 14 

Odontólogo 20 horas 09  0 09 

Biólogo 01 02 03 

Assistente Social  0  0  0 

Psicólogo 06  0 06 

Fonoaudiólogo 03 01 04 

Nutricionista 03 01 04 

Fisioterapeuta 03 05 08 

Veterinário 03   0 03 

Farmacêutico 02 01 03 

Técnico de Enfermagem 17 28 45 

Auxiliar de Enfermagem 29 34 63 

Agente Comunitário de Saúde 68  0 68 

Auxiliar de Consultório Dentário 14  0 14 

Guarda Sanitário 10  0 10 

Técnico de Radiologia  0 05 05 

Técnico de Laboratório 06 04 10 

Outros - Área Assistencial 102  0 102 

  

SUBTOTAL Área Assist. 372 152 524 

Outros - Profissional de área de apoio 30 92 122 

  

TOTAL GERAL 402 244 646 

Fonte: Relatório de Gestão de Piraí (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006).
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Termos adotados: PSF e Estratégia Saúde da Família 

 

Em que pese o fato de o Programa de Saúde da Família (PSF) ser 

atualmente denominado pelo Ministério da Saúde como uma estratégia (Estratégia 

de Saúde da Família), observamos que os diversos sujeitos do município de Piraí se 

referem às unidades de saúde e à estratégia como ―PSF‖. Ou seja, é ―PSF Casa 

Amarela‖, ―PSF Centro‖, ―equipe do PSF‖, ―Coordenação do PSF‖, enfim, tudo aquilo 

que no município se refere à saúde gira em torno desse termo e as falas dos 

entrevistados registram isso. 

Ao realizarmos a análise documental, também percebemos isso. Diante 

do exposto, optamos por adotar ambos os termos — PSF e Estratégia de Saúde da 

Família — em nossas análises. 
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4. ANÁLISES 

 

 

Neste capítulo apresentamos ao leitor os resultados e a discussão do 

material selecionado e analisado a partir da dimensão da organização dos serviços, 

observada à luz das categorias analíticas participação, aprendizagem e práticas 

avaliativas/instrumentos e sistemas de informação. 

Para que pudéssemos analisar o caráter formativo da avaliação nas 

práticas avaliativas da gestão da Atenção Básica, fizemos uma descrição das 

principais práticas avaliativas de Piraí, buscando, nesse caminhar, identificar os 

saberes que as sustentam e seus efeitos na tomada de decisão na política de 

Atenção Básica. 

Também foi necessário buscar pistas, brechas, indícios que nos 

permitissem perceber o caráter formativo em algumas práticas avaliativas presentes 

no município e discuti-lo, utilizando para isso o arcabouço teórico construído. 

Antes, porém, de iniciar nossa análise, pontuaremos algumas questões 

que acreditamos afetar os modos de governar da gestão local do sistema de saúde 

de Piraí e as práticas avaliativas presentes no município, que perduram há quase 

uma década. 

Julgamos relevante fazer uma síntese do movimento político. Isso porque, 

ao realizarmos a análise dos materiais empíricos selecionados, percebemos que o 

município possui um contexto político peculiar que acreditamos influenciar na 

organização do sistema de saúde e da própria avaliação em Piraí. 

 

Contexto político da avaliação 

 

Desde 1993, o mesmo núcleo de profissionais vem atuando na gestão da 

saúde do município, tendo como projeto de governo, ao que parece, a estruturação, 

aprofundamento e continuidade de uma política de saúde com ações planificadas de 

forma participativa –- em conjunto com a sociedade organizada, os gestores, os 

trabalhadores e a prefeitura (LAPPIS, 2007). 

Buscamos informações na Internet para verificar quais atores vêm 

compondo os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde nos 
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últimos anos. Assim, traçamos um quadro (p. 65) que nos permite constatar uma 

continuidade política desses atores, como no caso de Arthur Henrique Gonçalves 

Ferreira, Prefeito de 1993 a 1996, reeleito em 2005 e novamente em 2008, com 

58,26% dos votos válidos, devendo governar o município até 2012 (PORTAL DE 

PIRAÍ, 2008a, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, 2009). 

Seu Vice-Prefeito atual, Luiz Antônio da Silva Neves, foi o Secretário 

Municipal de Saúde por duas gestões consecutivas, de 1993 a 2000, assumindo a 

Vice-Prefeitura em 2005, cargo em que permanece até hoje. 

 A partir de 1997, assumiu o governo municipal o Prefeito Luiz Fernando 

de Souza (Pezão), reeleito em 2000 (PORTAL DE PIRAÍ, 2008a). Seu Vice-Prefeito 

foi Francisco Perota, durante os dois mandatos em que Pezão administrou Piraí. 

A Secretária Municipal de Saúde, há nove anos à frente da SMS, é Maria 

da Conceição de Souza Rocha16. 

Os gestores reconhecem que a continuidade do governo facilita a 

manutenção da política de saúde que vem sendo construída em Piraí. 

Esse governo está se repetindo pelo terceiro mandato [...], entrei no 

finalzinho do segundo mandato e as coisas estão continuando, a gente está 

tendo oportunidade de dar continuidade ao processo de trabalho […]. 

(GESTOR CENTRAL 02, 2005) 

[...] o núcleo da equipe permanece [...]. Claro que cresceu muito, essa 

atividade-meio das Secretarias de Saúde com a descentralização 

progressiva, né, com lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações, né, isso 

tudo obrigou mesmo o município pequeno a crescer enormemente essa 

estrutura administrativa para dar conta de fazer compras, trabalhar a área 

administrativa, né, referência e contra-referência […]. (GESTOR CENTRAL 

03, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Enfermeira, pós-graduada em Administração Hospitalar, especializada em Saúde Pública e em 
Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), com 
MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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Quadro 3 – Parte do núcleo da gestão municipal em Piraí 

Ano Prefeito Vice-Prefeito Secretário Municipal de Saúde 

1993-1996 Arthur Henrique Gonçalves 

Ferreira (Tutuca) 

Não identificado Luiz Antônio da Silva Neves 

1997-2000 Luiz Fernando de Souza 

(Pezão) 

Francisco Perota Luiz Antônio da Silva Neves 

2001-2004 Luiz Fernando de Souza 

(Pezão) 

Francisco Perota Maria da Conceição de Souza 

Rocha 

2005-2008 Arthur Henrique Gonçalves 

Ferreira (Tutuca) 

Luiz Antônio da Silva 

Neves 

Maria da Conceição de Souza 

Rocha 

2009-2012 Arthur Henrique Gonçalves 

Ferreira (Tutuca) 

Luiz Antônio da Silva 

Neves 

Maria da Conceição de Souza 

Rocha 

Fonte: Sistematizado a partir das informações coletadas no Portal de Piraí (2008a; 2010), Tribunal 
Regional Eleitoral (2010) e nas entrevistas a gestores da SMS no município. 

 

Devido à continuidade e implicação de um núcleo gestor, é possível 

afirmarmos que existe um compromisso em manter o patamar atingido por Piraí, 

com 100% de sua população assistida pela Estratégia Saúde da Família, havendo 

um grande investimento na estruturação do serviço de saúde. Essa elevação da 

qualidade traz consigo o desafio da manter uma melhoria continuada, o que gera 

tensão tanto para o nível central quanto para as demais instâncias da rede. 

Cem por cento de PSF, 100% de saúde bucal, né, todas as unidades... é... 

certificadas em ―iniciativa de unidade básica amiga da amamentação‖, 

―hospital amigo da criança‖, CAPS. Então, a gente, né, deu uma estruturada 

legal. Então... mas, hoje, que que é a dificuldade que a gente vê? Hoje, a 

gente tem que ter muita criatividade, porque, agora, a gente está, eu encaro 

assim, que a gente está refinando ações. Então, a gente tem que ter muita 

criatividade e bons técnicos para poder tá, né, fazendo diferença daqui pra 

frente. (GESTOR CENTRAL 01, 2005) 

[...] porque o que eu observo na gestão municipal? É um gráfico em M, né, 

uma gestão, quatro anos, o município consegue, né, o gráfico dele subiu, o 

município que está bem eleva o seu gráfico. Aí, muda de gestão, muda todo 

mundo na equipe, esse gráfico cai novamente. [...] o município de Piraí, ele 

não está nesse gráfico em M, o gráfico de Piraí é sempre em ascensão. 

Mas, daí, a nossa preocupação: será que isso está consolidado? Que vai 

ficar desse jeito? Como manter desse jeito? (GESTOR CENTRAL 01, 2005) 

[...] a gente chegou a um patamar de qualidade muito... a nível de 

indicadores, de organização, de infra-estrutura, mas manter isso é muito 

difícil, acho que é uma responsabilização muito grande [...]. (GESTOR 

CENTRAL 02, 2005) 

 

Agora que o leitor possui uma compreensão, ainda que limitada, do 

contexto político que abarca as práticas avaliativas da Atenção Básica de Piraí, 
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apresentamos os resultados e a discussão das categorias analíticas de nosso 

estudo. 

 

Categoria analítica práticas avaliativas/instrumentos e sistemas de informação 

 

Essa categoria nos permitiu desenhar o mapa das principais práticas 

avaliativas que permeiam o cotidiano da gestão da Atenção Básica no município de 

Piraí (Quadro 4, p. 67) e compreender como elas são aplicadas, os saberes que as 

sustentam e seus efeitos na tomada de decisão da política de saúde. 

O mapa nos induz à reflexão sobre o que já havíamos observado em 

trabalho anterior (NASCIMENTO-SILVA et al., 2008a): a existência no município do 

que Vieira-da-Silva (2005) qualificou como ―espectro da avaliação‖, devido à 

multiplicidade de possibilidades avaliativas no âmbito do sistema de saúde — que 

compreendem desde avaliações das práticas cotidianas (nas reuniões de equipe, 

por exemplo), até pesquisas avaliativas realizadas por universidades. 

Observamos que a maioria das práticas avaliativas manuseadas em Piraí 

está intrinsecamente relacionada ao planejamento e aos instrumentos/sistemas de 

informação construídos localmente e instituídos pelo SUS. 
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Quadro 4 – Mapa das principais práticas avaliativas/instrumentos, sistemas de 

informação em saúde empregados em Piraí e atores envolvidos 

Instrumentos de planejamento e avaliação preconizados pelo SUS 

1. Plano Plurianual (PPA) 

1. Plano Municipal de Saúde (PMS) 

2. Relatório de Gestão 

3. Agenda Anual 

 Gestores centrais 

4. Aplicação do instrumento Avaliação para 

Melhoria da Qualidade (AMQ) 

 Gestores locais 

Instrumentos de avaliação construídos localmente 

1. Caderno do Seminário (ou Caderno de 

Atividades) 

2.  Instrumentos elaborados internamente – listas, 

planilhas baseadas no SIAB, etc. 

3. Livros usados em determinadas unidades 

 Gestores locais 

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) utilizados 

1. Análise de dados obtidos pelos Sistemas de 

Informação em Saúde: SIAB, SIM, SINASC, 

SISVAN, entre outros. 

 Trabalhadores, agentes comunitários de 

saúde, gestores centrais e locais 

Prática avaliativa empregada - avaliação de eventos sentinela 

1. Óbito antes dos 70 anos; 

2. Óbito infantil; 

3. Óbito em mulheres em idade fértil; 

4. Outros. 

 Gestores centrais e locais 

Pesquisas avaliativas identificadas no âmbito da SMS 

1. Pesquisas realizadas pelo LAPPIS; 

2. Pesquisas realizadas pela UFRJ. 

 Gestores centrais 

 

Os gestores centrais utilizam basicamente instrumentos de planejamento 

e programação normativos, preconizados pelo SUS17, tais como Plano Plurianual – 

                                                           
17

 No âmbito do MS, o planejamento responde às exigências constitucionais e legais, entre as quais 
figuram a elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei 
Orçamentária Anual – LOA. Para sustentar o processo de planejamento no SUS, entretanto, é 
necessária a elaboração de instrumentos complementares. A Portaria n. 3.085, de 1º de dezembro 
de 2006, que regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS, define como instrumentos básicos 
de planejamento, nas três esferas de gestão, o Plano de Saúde e a respectiva Programação Anual 
em Saúde (Agenda) e o Relatório de Gestão (BRASIL, 2006b). 
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PPA, Plano Municipal de Saúde, Relatório de Gestão e Agenda Anual, que 

pressupõem monitoramento e avaliação sistemáticos. 

[...] primeiro de tudo o PPA, Relatório de Gestão, Plano Municipal de Saúde, 

uma agenda dentro desse Plano Municipal de Saúde, que é mais flexível, 

que a gente senta e vai mexendo; o orçamento, o próprio planejamento do 

orçamento que a gente tem também, a gente considera isso, é onde a gente 

distribui mesmo, como vão ser gastos os recursos ao longo do ano, em 

ações mesmo, se essas ações são planejadas a gente vai colocando, claro 

que a gente acaba mexendo nos 10%, de 10 a 20% disso, de acordo com 

as necessidades que vão surgindo, mas esses são os instrumentos que a 

gente vem usando. (GESTOR CENTRAL 01, 2007) 

 

Destacamos que o Relatório de Gestão tem como referência a 

Programação Anual. Em Piraí, o documento traz uma análise do cumprimento das 

metas estabelecidas, uma ―prestação de contas‖ do que foi explicitado no Plano de 

Saúde, sendo produzido através de processo participativo de avaliação, em que os 

desvios e obstáculos são discutidos com o gestor, os gerentes dos diversos 

serviços, a sociedade organizada e com o Prefeito (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PIRAÍ, 2005, 2006). 

O instrumento que a gente usa é o Relatório de Gestão, é aonde a gente 

para, né, avalia todas as nossas informações, conquistas, e repensa, né, 

quais são as estratégias que a gente vai tá utilizando pra o próximo ano, 

isso do ponto de vista formal, né, uma vez por, por ano. Mas de três em três 

meses nós também paramos pra fazer uma avaliação em cima dos nossos 

indicadores de saúde, então a gente faz uma avaliação com o gerente da 

unidade, que normalmente é enfermeiro, com o profissional de nível 

superior, médico, dentista, né, e com a participação de alguns outros 

membros da equipe, onde a gente faz, cada unidade apresenta o seu 

resultado, suas conquistas, e a gente identifica através disso, quais foram 

os principais entraves, problemas e tenta estratégias pra, pro 

desenvolvimento, né, pra gente poder melhorar o resultado, pra poder, pra 

que a gente possa tá implementando alguma ação que facilite, né, a 

chegada do nosso objetivo aí no final baseado no nosso Relatório de 

Gestão. (GESTOR CENTRAL 02, 2008) 

[...] A cada ano sai um Relatório, sai uma grande avaliação. É feito durante 

o ano. São reuniões mensais sistemáticas da Coordenação [do PSF], [...] 

com as unidades de saúde, [...] porque aí você tem uma discussão baseada 

em resultados, e não em problemas. Mas é feito durante todo ano uma 

reunião sistemática que vai avaliando o conjunto desses mesmos dados. 

Depois eles comporiam esse Caderno [do Seminário]. (GESTOR CENTRAL 

03, 2007) 
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Esse Relatório, além de ser formulado para atender às normas do SUS, 

termina por reunir grande parte dos dados trabalhados no município ao longo do 

ano, concentrando uma série histórica sobre o sistema de saúde de Piraí. 

É um conjunto de dados [o Relatório de Gestão] que foram construídos um 

pouco com os dados das PPIs, em função dessa programação que foi 

devagarinho migrando de um número, de um indicador, antes era só um 

número de assistência, quantas consultas fez, quantos anos fez era 

agregado à assistência, basicamente isso e você não tinha uma qualidade 

infantil, uma qualidade materna, uma cesariana, um problema que a gente 

trabalhou muito aqui. Depois não. Com a questão da PPI, controle de 

doenças, da vigilância [...] e mesmo a pactuação que a gente faz para 

média complexidade e alta complexidade que é feita regionalmente, se criou 

uma forma de poder avaliar isso e [...] passou a compor um Relatório de 

Gestão. Então o Relatório de Gestão, na verdade, além de ser um relatório, 

ele é um relatório de avaliação, então, ele precisa ser trabalhado como um 

instrumento de avaliação a partir dos dados que estão ali inseridos, estão 

tendo que construir uma série histórica para poder avaliar resultados [...]. 

(GESTOR CENTRAL 03, 2007) 

Os gestores locais, trabalhadores e agentes comunitários de saúde 

aplicam a Avaliação para Melhoria da Qualidade – AMQ, os instrumentos 

construídos localmente e também realizam avaliações e planejamento a partir da 

análise de dados obtidos de Sistemas de Informação em Saúde – SIS, como 

Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, Sistema de Informações de 

Nascidos Vivos – SINASC, SISVAN, entre outros, com maior ênfase no SIAB. 

Segundo relato de um gestor, o nível central começou a empregar a 

avaliação de forma sistemática no município a partir da formulação do primeiro 

Plano Municipal de Saúde participativo, em 2001, que reuniu, em média, 70% dos 

profissionais da rede. Para sustentar esse plano, foi instituído o Seminário de 

Avaliação Anual18, visando a avaliar as ações de saúde, a traçar novas estratégias 

quando necessário, e a redirecionar práticas. 

Ele [o planejamento] é muito descentralizado, né, [...] a gente tem uma 

prática, desde o ano de 2001, de fazer seminários de avaliação, seminários 

pra planejar; o nosso Plano de saúde feito, aliás, o primeiro Plano de saúde 

do município foi feito na gestão; não, antes já tinha um plano de saúde que 

foi assim, uma coisa mais incipiente, que acabou sendo feito pra cumprir 

normas, mais dentro da própria Secretaria, tá. (GESTOR CENTRAL 01, 

2008) 

Inferimos a relação ―planejamento-avaliação‖ tanto na fala desse gestor, 

quanto nas próprias práticas avaliativas do município, o que nos remete à afirmação 

                                                           
18

Discutiremos o Seminário de Avaliação Anual na categoria participação. 
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de Tanaka e Melo (2007) de que a avaliação é parte integrante e necessária do 

planejamento e indispensável no processo de tomada de decisão. 

Os autores consideram que investir na avaliação como parte da gestão 

cotidiana em serviços de saúde parece um passo fundamental para ganhar maior 

competência, eficiência e efetividade no trabalho em saúde. Também sinalizam que 

ao se compreender as interfaces entre avaliar e gerir, entre avaliar e produzir 

serviços de saúde, entre tudo isso e seu contexto, base para toda avaliação, pode-

se experimentar novas formas de fazê-la. 

Nos Relatórios de Gestão (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PIRAÍ, 2005, 2006), por exemplo, observamos a existência de uma proposta 

constante da Agenda Municipal de Saúde de intensificar as ações de 

democratização da informação e descentralizar os processos de planejamento, 

programação e avaliação, o que aponta para o modelo de gestão participativo do 

município. 

Analisamos o Caderno de Atividades19 ou Caderno do Seminário, de abril 

de 2007, distribuído no Seminário de Avaliação Anual e coletado pelos 

pesquisadores do LAPPIS em abril daquele ano, para averiguar o conteúdo das 

avaliações produzidas pelas unidades de saúde. 

O Caderno é rico em dados e informações coletados pelos PSF, pelo 

HFL, Programa de Saúde Mental, Coordenação de DST/AIDS e Vigilância Sanitária. 

Segundo consta na apresentação do documento, os dados foram elaborados a partir 

de indicadores básicos de saúde e/ou indicadores construídos pelas equipes, 

visando a demonstrar os resultados das unidades e a efetividade dos serviços de 

saúde. 

O documento refere ainda que as informações das unidades de saúde 

foram geradas pelos PSF, baseadas nos sistemas de informação (SIM, SIAB, 

SINASC, etc.), coletadas diretamente dos prontuários e das fichas utilizadas pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. Tais informações ―foram avaliadas e discutidas 

com a gerência da unidade e a coordenação do PSF para subsidiar a identificação 

de problemas e reorientar as ações e serviços desenvolvidos‖. Há também registro 

                                                           
19

 O Caderno, segundo um gestor central, é um instrumento desenvolvido a partir de demandas e/ou 
ideias e instrumentos já utilizados pelos gerentes de unidade e auxilia no monitoramento das ações 
de saúde. Ao final do ano, serve como fonte para a elaboração do Relatório Anual de Gestão, em 
conjunto com outros documentos. 
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de avaliações baseadas nas informações epidemiológicas ali contidas, com ações 

realizadas e metas traçadas para os anos de 2007 e 2008, por exemplo. 

O Caderno do Seminário também ensina ao gestor local como o 

instrumento deve ser utilizado. Por exemplo, que os dados de caracterização do 

território devem ser extraídos do SIAB; a fórmula de cálculo de indicadores como 

taxa bruta de natalidade; a indicação de como analisar o percentual de esquemas 

vacinais completados na unidade – no menor de um ano; de como avaliar a 

produtividade (consultas médicas e de enfermagem); de como analisar os dados 

relacionados ao atendimento à gestante, etc. 

A análise do Caderno de Atividade fortalece nossa inferência acerca de 

uma avaliação embasada em resultados no município, tendo entre seus eixos os 

dados/indicadores epidemiológicos (vide Quadro 5, p. 72). 
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Quadro 5 – Síntese do conteúdo do Caderno de Atividades 2007 

INFORMAÇÕES DOS PSF – ANO 2006 

 

a) Caracterização do território – dados demográficos 

b) Cobertura de água, esgoto e lixo 

c) Estrutura de ensino e indicadores educacionais 

d) Avaliação da produtividade dos PSF 

e) Atenção às gestantes 

a. análise de dados relacionados ao atendimento à gestante 

f) Situação da criança 

a. perfil dos nascidos vivos 

b. Percentual de vinculação da criança por PSF 

c. Análise da cobertura vacinal do menor de um ano 

d. Avaliação da situação de aleitamento materno nos lactentes até quatro meses de vida 

e. Percentual de escolares avaliados pela odontologia e enfermagem no PROSANE 

f. Percentual de avaliação da média mensal de Infecção Respiratória Aguda - IRA e 

diarreia na criança menor de dois anos 

g. Perfil das internações das crianças até quatro anos 

h. Distribuição dos óbitos em menores de um ano 

g) Atenção à mulher 

a. avaliação das ações de prevenção de câncer de colo de útero 

b. cobertura das vacinas dT e rubéola na mulher em idade fértil 

c. cobertura de prevenção de câncer de mama 

d. avaliação das ações de planejamento familiar 

h) Atenção ao adulto 

a. Avaliação das ações de controle da hipertensão arterial 

b. Avaliação das ações de controle do diabetes mellitus 

c. Vinculação dos idosos à USB/PSF e percentual de cobertura da vacina do idoso 

i) Avaliação do perfil de internações da área 

j) Perfil de óbitos da área segundo causa básica de óbito 

k) Perfil de óbitos da área segundo faixa etária 

l) Evolução do número de notificações de alguns agravos de notificação compulsória 

m) Avaliação das ações da dengue 

n) Evolução dos indicadores da odontologia 

 

DADOS GERAIS HOSPITAL FLÁVIO LEAL – ANOS 2004, 2005 E 2006 

 

a) Demonstrativo das internações hospitalares realizadas e pagas – valor médio das AIHs 

b) Total de internações realizadas/clínicas 
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c) Média de permanência segundo especialidades 

d) Total de partos/total de cesarianas – público/privado 

e) Relação entre os nascidos vivos e o total de partos de residentes realizados no hospital 

f) Total de atendimentos de urgência/emergência no Pronto Socorro 

 

DADOS GERAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL – 2006 

 

a) Situação dos pacientes cujas fichas foram encaminhadas para o arquivo morto do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) 

b) Detalhamento das fichas de abandono do arquivo morto do CAPS 

c) Situação de suicídio registrado no CAPS 

d) Internações psiquiátricas em 2006 

e) Situação do arquivo morto do CAPS por ocasião de sua implantação 

a.  Faixa etária das fichas dos pacientes que foram encaminhadas para o arquivo morto do 

CAPS 

b. Tipo de atendimento realizado aos pacientes cujas fichas foram encaminhadas para o 

arquivo morto do CAPS 

f) Serviços e atendimentos ocorridos no CAPS 

g) Procedimentos realizados em Saúde Mental 

h) Atendimentos no CAPS por faixa etária 

i) Doenças atendidas por CID 10 no CAPS Reviver 

j) Série histórica de internações de longa permanência 

k) Detalhamento das internações 2005 e 2006 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS 

 

a) Distribuição dos casos de AIDS e HIV positivo em Piraí (2005) 

b) Distribuição dos casos novos e antigos de AIDS e HIV positivo em Piraí (2006) 

c) Distribuição dos casos infantis de HIV positivo em Piraí (2005) 

d) Distribuição dos casos novos e antigos infantis de HIV positivo e AIDS em Piraí (2006) 

e) Distribuição de preservativos em 2006 

f) Distribuição dos casos de AIDS segundo idade, sexo e forma de transmissão – 2005 e 2006 

g) Distribuição dos casos de HIV segundo idade, sexo e forma de transmissão – 2005 e 2006 

h) Tuberculose AIDS e HIV positivo – 2005 e 2006 

i) Taxa de prevalência de casos de AIDS por PSF – 2004 e 2005 

j) Coeficiente de prevalência e número de casos de AIDS/10.000 hab./por PSF – 2005 e 2006 

k) Notificação de AIDS – 2005 e 2006 

l) Casos notificados de AIDS e taxa de incidência (por 100.000 hab.) – Piraí e Estado do Rio de 

Janeiro de 2003 a 31 de julho de 2006 
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m) Produção ambulatorial do SUS – Anticorpos/AntiHIV+ HIV2 (Elisa): 2003 a 2005 

n) Produção ambulatória do SUS em Piraí e Médio Paraíba – 2004 a 2006: Anticorpos/AntiHIV+ 

HIV2 (Elisa) 

o) Incidência de DST por PSF – Piraí 2005 e 2006 

p) Distribuição dos casos de DST segundo sexo e faixa etária em Piraí no ano de 2006 

q) DST por PSF – Piraí 2005 e 2006 

r) Ações de prevenção, assistência e vigilância em DST/HIV/AIDS realizadas em 2006 

s) Metas 2007/2008 

 

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

a) Demonstrativo dos procedimentos de fiscalização sanitária realizados em 2005 e 2006 

a. Inspeções realizadas – 2005 e 2006 

b. Denúncias da população – 2005 e 2006 

c. Apreensão e depósito de medicamentos, alimentos, cosméticos e correlatos – 2005 e 

2006 

d. Apreensão e inutilização de medicamentos, alimentos, cosméticos e correlatos – 2005 e 

2006 

e. Colheitas e amostras de medicamentos, alimentos, cosméticos, correlatos e água para 

consumo – 2005 e 2006 

f. Certificação de inspeção sanitária – 2005 e 2006 

g. Licença sanitária de veículos – 2005 e 2006 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 

 

a) Avaliação do programa de controle da tuberculose – 1992 a 2006 (prevalência, incidência, 

proporção de forma pulmonar com BAAR(+), % de cura, etc. 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE 

 

a) Análise dos principais indicadores do programa de controle da hanseníase – 2003 a 2006 

b) Distribuição de casos de hanseníase, por área de abrangência do PSF – 2004 a 2006] 

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 

 

a) Controle de vetores/combate à dengue 
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AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE SAÚDE BUCAL 

 

1. Atenção básica: 

a) Análise de indicadores de desempenho dos serviços de saúde bucal 

- nº de primeira consulta programática; cobertura dos serviços de saúde bucal (acesso); 

resolutividade dos serviços de saúde bucal; cobertura de ações preventivas 

b) Análise das coberturas de acordo com o público alvo, segundo série histórica de 2001 a 2006 

c) Avaliação de consultas comparando os anos de 2003 e 2006 

 

2. Atenção especializada: 

a) Avaliação das especialidades odontológicas/centro de especialidades odontológicas: total de 

altas clínicas em 2005 e 2006 

b) Distribuição das altas clínicas no Centro de Especialidades Odontológicas de Piraí. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Piraí, 2007. 

 

Destacamos que indicadores são medidas-síntese que contêm 

informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de 

saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Se gerados de forma 

regular e manejados em um sistema dinâmico, constituem ferramenta fundamental 

para a gestão e avaliação da situação de saúde (REDE INTERAGENCIAL DE 

INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE, 2008). 

Ainda que a alguns autores apontem limitações no uso de indicadores 

(SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004; CAMARGO JUNIOR et al., 2006; 

MATTOS et al., 2008), podemos afirmar que a prática avaliativa em Piraí vem se 

sustentado no saber da epidemiologia, com um grande envolvimento de 

trabalhadores, agentes comunitários de saúde e gestores nesse processo, inclusive 

com o emprego de indicadores demográficos, educacionais e de produtividade no 

Caderno de Atividades, que auxiliam na contextualização do município e na análise 

do desempenho do sistema de saúde em Piraí. A argumentação de gestores e 

trabalhadores denota isso. Os próprios instrumentos utilizados são construídos com 

esse saber. Nesse sentido, recorremos a Foucault (2008) para definir o que 

entendemos por saber. 
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Um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se 

encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes objetos 

que irão adquirir ou não um status científico (o saber da psiquiatria, no 

século XIX, não é a soma do que se acreditava fosse verdadeiro; é o 

conjunto das condutas, das singularidades, dos desvios de que se pode 

falar no discurso psiquiátrico); um saber é, também, o espaço em que o 

sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa em seu 

discurso (neste sentido, o saber da medicina clínica é o conjunto das 

funções de observação, interrogação, decifração, registro, decisão, que 

podem ser exercidas pelo sujeito do discurso médico); um saber é também 

o campo de coordenação e de subordinação dos enunciados em que os 

conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se transformam (neste nível, 

o saber da história natural, no século XVIII, não é a soma do que foi dito, 

mas sim o conjunto dos modos e das posições segundo os quais se pode 

integrar ao já dito qualquer enunciado novo); finalmente, um saber se define 

por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo discurso 

(assim, o saber da economia política, na época clássica, não é a tese das 

diferentes teses sustentadas, mas o conjunto de seus pontos de articulação 

com outros discursos ou outras práticas que não são discursivas). Há 

saberes que são independentes das ciências (que não são nem seu esboço 

histórico, nem o avesso vivido); mas não há saber sem uma prática 

discursiva definida, e toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que 

ela forma. (FOUCAULT, 2008, p. 204) 

 

Na literatura, encontramos a existência de um forte vínculo entre a 

avaliação em saúde e a epidemiologia, tendo em vista o uso corriqueiro de 

indicadores epidemiológicos nas avaliações tradicionais. Hartz (1999) apresenta 

estudos que revelam as restrições de avaliações de serviços embasadas a partir do 

uso de métodos epidemiológicos. As limitações estão presentes, por exemplo, na 

possibilidade de excluir os elementos, da análise, que não são convertidos em 

números, passando também pela necessidade de homogeneidade populacional em 

abordagens experimentais. 

A autora também nos oferece guarida para o entendimento da relação 

entre a avaliação e a disciplina da epidemiologia, quando nos explica que a 

avaliação surge, no domínio da saúde, vinculada aos avanços da epidemiologia e da 

estatística, testando a utilidade de diversas intervenções direcionadas ao controle de 

doenças infecciosas e ao desenvolvimento dos primeiros sistemas de informação 

para norteamento das políticas sanitárias nos países desenvolvidos (HARTZ, 2009). 

Seguindo esse raciocínio, salientamos que o Caderno do VII Seminário de 

Avaliação de Piraí20, além de dados, indicadores, ações realizadas e metas 

                                                           
20

 Observamos que em alguns casos o documento abrange dados relativos aos anos de 2001 a 2006. 
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programadas para 2008, também traz avaliações centradas na prática discursiva 

que se embasa no saber epidemiológico, como a que destacamos a seguir, 

referente ao Programa de Controle da Tuberculose: 

Considerando a coorte de abril de 2005 a março de 2006, identificamos a 

prevalência de 27 casos (1,1/1000 hab.) em tratamento, sendo que 20 

destes casos (82,1/100.000 hab.) foram admitidos no Programa como 

incidentes no período já mencionado. Realizando uma avaliação por 

comparação equivalente a coorte do período anterior, podemos observar 

que houve um aumento significativo do número de casos da doença: 

prevalência de 15 casos (0,62/1000 hab.) e incidência (45,79/100.000 hab.). 

A incidência na forma pulmonar também foi significativa com 18 casos, o 

que configura 90% do total de doentes [...]. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PIRAÍ, 2007, p. 46) 

Contudo, nem todas as avaliações existentes no Caderno trazem essa 

prática discursiva. Há avaliações com outro enfoque, voltadas para as realizações 

alcançadas em termos de estrutura do serviço e de ações, como as do Setor de 

Vigilância Sanitária. 

Avaliando o ano de 2006 para o Setor de Vigilância Sanitária municipal é 

possível identificar relevantes avanços. Quanto à infra-estrutura, adquirimos 

nova sede, com espaço mais adequado ao desenvolvimento das ações, 

dispondo de 03 microcomputadores todos ligados em rede e acesso à 

internet. Adquirimos novo veículo que, somado ao já utilizado, facilitou o 

deslocamento das equipes. […] Em atenção à Resolução SES nº 2964/06, o 

desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária, antes focalizado nas 

áreas de alimentos [...], foi ampliado, abrangendo a fiscalização e controle 

do comércio farmacêutico, consultórios médicos e clínicas sem internação 

[...]. O município alcançou 100% das metas estipuladas na Programação 

Pactuada Integrada de Vigilância em Saúde para o ano de 2006. 

Realizamos ações preventivas como o controle da qualidade da água [...], 

além da interdição de estabelecimentos que representavam risco à saúde 

da população. [...]. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2007, 

p. 43) 

Como Piraí também trabalha com a avaliação de eventos sentinela, 

pudemos depreender, a partir da análise de falas de alguns atores, que tal prática 

tem sido capaz de provocar a reflexão da equipe e dos gestores, tendo como 

objetivo a melhoria no processo de trabalho, revelando também uma clara 

responsabilização dos trabalhadores nos processos avaliativos. 

Aí, quando falece alguém, a gente também tem que dar conta disso. Tem 

que se fazer uma pesquisa, saber por que que morreu, de quê morreu. 

Quando é mulher em idade fértil, tem que saber por que essa mulher 

morreu, se ela está em idade fértil. Já uma pessoa mais idosa, já não é tão 

assim cobrado. Mas quando é uma pessoa nova é mais cobrado. Aí quer 

saber se ele morreu por causa de pressão alta, se ele tomava medicação, 
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se a gente cuidava direito. Tem esse negócio todo. Isso aí é a prioridade 

maior do negócio. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 01, 2005) 

[...] por exemplo, o SIM, o óbito infantil, cada óbito infantil é investigado, é 

um momento de avaliação, embora aconteceu o óbito, mas é um momento 

de avaliação porque que aconteceu, no que precisa interferir, eu acho que 

isso já é um momento grande de avaliação. Todo óbito de mulher em idade 

fértil também é investigado, 100% desses óbitos são investigados, então, 

também eu acho que é um momento de avaliação, investiga, vê o que está 

acontecendo, o que acha que foi um dos motivos para a gente poder já tá 

interferindo durante o processo. (GESTOR CENTRAL 01, 2007) 

[...] quando a gente faz a avaliação de algum evento sentinela, algum óbito 

indesejado, a gente faz isso, né, normalmente a gente avalia o óbito de todo 

paciente que morre antes dos 70 anos, né, que seria nossa expectativa de 

vida, por alguma causa que aparentemente nós diríamos que ela poderia tá 

sendo evitada pelo Saúde da Família [...], então a gente sai pra essa 

investigação desse óbito junto com o próprio profissional, então a gente tem 

esse sistema, o próprio setor de Epidemiologia encaminha toda a cópia da, 

do óbito, [...] isso acaba fazendo parte de um, de um processo pedagógico 

mesmo, a própria equipe ela se auto-avalia no que que ela poderia tá 

fazendo pra evitar aquele óbito. Diante da avaliação que ela faz, a gente 

discute isso numa reunião, em algum evento, em alguma ocasião especial 

pra pensar, o que que nós a nível central temos que fazer pra melhorar 

aquele processo, ou o que a gente tem que discutir com a equipe que está 

lá realizando o trabalho, um treinamento, né, uma supervisão, um apoio pra 

que ela possa tá desenvolvendo melhor o seu, o seu trabalho, isso é o que 

a gente costuma fazer né, no dia-a-dia. (GESTOR CENTRAL 02, 2008) 

Parece-nos que os instrumentos de avaliação analisados são bem aceitos 

pelos gestores locais, trabalhadores e agentes comunitários de saúde, de modo 

geral.  Encontramos um olhar interessante de um gestor local que, ao ser 

questionado sobre os instrumentos de avaliação que utiliza, informa que prefere 

aqueles da SMS de Piraí, por achar mais adequado e completo para avaliar dados, 

destacando assim a cultura avaliativa adotada pela SMS. O instrumento referido é o 

Caderno do Seminário. 

A gente usa muito os [instrumentos de avaliação] do nível central mesmo, 

porque eu acho que é completo para avaliar dado né, eu acho que é muito 

difícil avaliar ações, né. Porque, assim, quando você avalia dado, 

teoricamente, se melhorou se piorou né, se melhorou né, alguma ação foi 

feita, ou se piorou pode ter deixado de ter sido feita [...]. (GESTOR LOCAL 

02, 2007) 

O interessante nesse trecho de fala é a relação que o gestor local 

estabelece entre uma avaliação de dados, supostamente mais fácil, versus uma 

avaliação de ações, para ele ―difícil‖. Nesse sentido, o Caderno lhe serve como 

instrumento que facilita a produção de avaliações dentro do escopo requerido em 

Piraí. Contudo, podemos inferir que coexiste nessa fala também um enfoque de que 
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avaliações de ações, buscando a apreensão da efetividade do cuidado, que abrange 

aspectos da relação profissional de saúde-usuário, por exemplo, necessitam do 

emprego de outras práticas avaliativas — e não apenas de uma avaliação centrada 

em indicadores epidemiológicos. 

Essa primeira categoria analítica nos permitiu entender, a partir dos 

instrumentos de avaliação empregados, alguns dos esforços e manuseios da gestão 

para qualificar a Atenção Básica, oferecendo um mapa representativo das principais 

práticas avaliativas. 

Conforme nos esclarece Felisberto (2004), a avaliação da situação de 

saúde da população, do trabalho em saúde e dos resultados das ações decorre em 

grande parte das atividades de monitoramento realizadas a partir das informações 

produzidas no cotidiano da atenção. Essas, embora sejam insuficientes para 

apreender todas as mudanças desejáveis, são essenciais para orientação dos 

processos de implantação, consolidação e reformulação das práticas de saúde. 

Também pudemos depreender do material analisado que tais práticas 

avaliativas remetem à corrente de pensamento positivista, com métodos 

quantitativos e mais objetivos. 

Embora existam inúmeras discussões sobre esse tipo de avaliação, não 

entendemos que ela seja menos relevante do que as que empregam métodos 

qualitativos. Ambas são complementares. 

Tanaka e Melo (2007), ao discutirem sobre qual abordagem adotar nos 

processos avaliativos, considerando a heterogeneidade e complexidade dos 

serviços, aconselham que o desenho da avaliação utilize uma mescla das 

abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas, o que permite avaliar 

diferentes facetas de um mesmo fenômeno.   

Esses autores nos esclarecem que a abordagem quantitativa revela 

aspectos gerais do fenômeno avaliado e a abordagem qualitativa centra-se na 

explicação de aspectos do mesmo fenômeno. 

A partir de nossas análises também vimos que Piraí trabalha suas 

práticas avaliativas de forma compartilhada com diversos atores e com certa 

periodicidade, fazendo da avaliação um processo sistemático. Há muitos espaços de 

participação no município que amplificam o ato de avaliar, como veremos a seguir, 

na próxima categoria. 
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Categoria analítica participação 

 

Para analisar esta categoria, consideramos participação na perspectiva 

da integralidade, conforme proposto por Pinheiro e Silva Junior (2008). Ou seja, a 

ideia de participação passa por estilos de gestão abertos ao diálogo com os 

trabalhadores da saúde e usuários, pela criação de espaços e instâncias 

participativas em diferentes níveis de serviços e proposições ou mudanças na 

política de saúde decorrentes dessa participação.  

Ressaltamos que a participação faz-se fundamental nesta pesquisa, por 

nos permitir observar como são incluídos (e se são incluídos) os diferentes atores 

nas práticas avaliativas de Piraí, considerando suas experiências e realidades 

cotidianas. 

 

Espaços de participação 

 

Elaboramos um mapa dos principais espaços e atores envolvidos (vide 

Quadro 6, p. 81), para nos situar sobre como se processa a participação no 

município e se há lugar para a realização de práticas avaliativas. 

Faremos a seguir algumas considerações sobre o mapa construído, 

destacando as impressões gerais obtidas nas análises, para, em seguida, revelar ao 

leitor como funcionam esses locais de encontros em Piraí. 

Percebemos que o município possui uma malha de espaços de 

participação para além daqueles instituídos pelo SUS. Isso inclui aqueles 

construídos especificamente para as práticas avaliativas, sejam elas estruturadas ou 

não, assim como outros, que ocorrem sem necessariamente haver uma demanda do 

nível central. 

Essa ideia de construção de locais específicos para a avaliação nos leva 

a inferir sobre as potencialidades da participação como uma das chaves para a 

estruturação e manutenção das práticas avaliativas em Piraí. 
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Quadro 6 – Principais espaços de participação e de práticas avaliativas 

Espaços de participação preconizados pelo SUS 

1. Conferência Municipal de Saúde 

(bianual)  

 Gestores centrais, locais, trabalhadores, 

agentes comunitários de saúde, conselheiros e 

usuários. 

2. Pré-Conferência Municipal de Saúde 

(bianual) 

 Gestores centrais, locais, trabalhadores, 

agentes comunitários de saúde, conselheiros e 

usuários. 

3. Conselho Municipal de Saúde (mensal)  Gestores centrais, locais, trabalhadores, 

conselheiros. 

 Há pouca participação de usuários e eles não 

têm direito a voto. 

4. Conselho Gestor de Unidade  Gestores locais, trabalhadores, conselheiros, 

agentes comunitários de saúde. 

 Pouca participação de usuários. 

Espaços de participação e de práticas avaliativas construídos localmente 

1. Seminário de avaliação anual com 

duração de quatro dias [ou Plenária de 

Planejamento, conforme consta nos 

Relatórios de Gestão de 2005 e 2006] 

 Gestores centrais, locais, trabalhadores, 

agentes comunitários de saúde, conselheiros, 

representantes de universidades (UFRJ, UFF, 

UERJ) e convidados da SMS. 

2. Seminário de avaliação trimestral  Gestores centrais, locais, trabalhadores. 

3. Fórum de Gerentes (mensal)  Gestores centrais, locais, trabalhadores. 

4. Fórum de polos de Saúde da Família 

(mensal) 

 Gestores centrais, locais, trabalhadores. 

Outros espaços de participação e de possíveis práticas avaliativas 

1. Reuniões de equipe  Gestores locais, trabalhadores e agentes 

comunitários de saúde. 

2. Ouvidoria (da Prefeitura)  Usuários. 

 

Também trazemos à baila o que vimos em trabalho anterior 

(NASCIMENTO-SILVA et al., 2008a): o nível central imprime um modo de governar 

definido como gestão de portas abertas, que influencia trabalhadores, conselheiros e 

gestores locais para que recebam o usuário, escutem suas reclamações, garantam 

respostas, enfim, atendam suas demandas. 
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Salientamos que esse estilo de gestão está em consonância com o que 

entendemos como participação na perspectiva da integralidade (PINHEIRO; SILVA 

JUNIOR, 2008). 

A solicitação da Secretaria de Saúde é nunca dizer não para o paciente. O 

paciente chegou aqui na porta, se ele não puder ser atendido naquela hora 

pelo médico, ele tem que vir na gerência, ele tem que subir e ele tem que 

sentar e expor o que ele quer, se for consulta tentar resolver, se for receita 

atrasada, tentar ver o que aconteceu, se é uma reclamação, tentar verificar. 

A Secretária já disse que o paciente vem no posto e sai daqui com algum 

fim ele vai ter naquele momento. Aí é onde a gerência está pegando mais 

firme. Porque eu estou dentro do consultório atendendo, muita coisa eu não 

estou vendo. (TRABALHADOR - MÉDICO PSF, 2007) 

Tem, aqui no posto de saúde tem [lugar para ser ouvido]. Se a gente pedir 

pra falar com a Secretária, ou quem comanda aqui, eu acho que eles 

deixam a gente falar com ela. (USUÁRIO 01, 2005) 

Tudo que a equipe técnica justifica tecnicamente o porquê que tem que 

mudar aquilo, eu providencio, eu valorizo tudo o que minha área técnica me 

pede. [...]. E a própria comunidade também. A gente tem uma escuta boa, 

tipo assim, muita reclamação, não tá ótimo, tem muita reclamação, vamos 

ver o que tá acontecendo. Aí, você para, pra poder concentrar sua atenção 

naquilo ali. E até para você fazer um diagnóstico melhor do que tá 

acontecendo, e mudar ações. Às vezes, você não precisa de tecnologia, de 

nada, só mudar, de repente, um processo de trabalho, trabalhar com a 

equipe isso, conversar com a equipe pra poder... então, eu acho que tudo 

isso é uma forma de interferir no planejamento e na administração. 

(GESTOR CENTRAL 01, 2007) 

No material empírico analisado e nos documentos a que tivemos acesso, 

vimos a existência de práticas avaliativas que ocorrem em espaços de participação 

preconizados pelo SUS, naqueles construídos localmente e nas reuniões de equipe 

e Ouvidoria da Prefeitura. 

Pinçamos de alguns desses espaços os aspectos relevantes que 

apresentamos a seguir, pois nos auxiliam no entendimento da dinâmica de gestão 

do município que inclui as práticas avaliativas como um dos seus eixos, ao lado do 

planejamento e da própria participação. 

 

Conferência Municipal de Saúde e pré-Conferências 

 

A Conferência Municipal de Saúde é um evento com grande repercussão 

no município, na área de saúde, mobilizando aproximadamente 2% da população, 

ou seja, cerca de 500 pessoas. Como informa um gestor, o ―dia da conferência é 
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uma festa, as pessoas vêm. Então, isso já tá na cultura da população, as pessoas 

vêm, participam‖ (GESTOR CENTRAL 01, 2005). 

Por decisão do Conselho Municipal de Saúde (CMS), a Conferência 

passou a ser bianual21, ocasião em que o usuário participa com mais intensidade, 

trazendo suas necessidades de saúde diretamente para os gestores, sem 

necessariamente contarem com a mediação dos conselheiros. 

As nossas Conferências agora, por própria decisão do Conselho, elas 

acontecem a cada dois anos, já faz parte da vida da cidade, faz parte da 

cultura da cidade. É um dia de festa mesmo. As pessoas participam. A 

gente bota dentro das nossas Conferências uma média de 500 pessoas. E 

discutem mesmo. Então, baseado nisso, que a gente faz as nossas 

alterações. A gente tem a nossa escuta também da comunidade, pra tá 

fazendo o nosso planejamento. (GESTOR CENTRAL 01, 2007) 

Ressaltamos que para cada conferência são realizadas várias pré-

conferências nas unidades de saúde, com a participação de usuários, seus 

representantes, trabalhadores, agentes comunitários de saúde e gestores. A partir 

dessas pré-conferências, é possível trabalhar a Conferência Municipal de Saúde, 

agregando as demandas coletadas localmente. 

Os conselheiros trazem a percepção da Conferência como espaço de 

reunião de grupos que realizam propostas, mas que efetivamente são implantadas, 

o que denota o compromisso do município com a população: ―sempre a gente tá 

comentando: saiu da Conferência, saiu da Conferência‖ (CONSELHEIRO 02, 2007). 

Depreendemos que nesses espaços se operam práticas avaliativas não 

estruturadas, pois neles é possível a produção de julgamentos de valor acerca de 

quais necessidades serão efetivamente mantidas no planejamento do município. 

Valer destacar que há um grande entrelaçamento entre demanda de 

usuários e demanda da gestão, sendo difícil para os gestores fazerem distinção 

entre ambas: 

A gente faz pré-Conferências, onde tem participação da população, onde 

tem participação dos funcionários, onde tem a nossa participação. Aí, a 

partir disso, vem a Conferência, nós estamos lá de novo envolvidos. A gente 

tem um processo de discussão grande com a população. Então, às vezes, 

fica difícil dizer o que veio da nossa cabeça mesmo, e o que veio 

propriamente da demanda deles. Porque a gente tá até mesmo fomentando 

o tempo todo o que a gente acha que tem que crescer. (GESTOR 

CENTRAL 02, 2007) 

 

                                                           
21

 No material analisado não detectamos em que ano essa mudança ocorreu. 
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Segundo um gestor, o ato de escutar as demandas da população permite 

que o nível central elabore o planejamento, que é acompanhado ao longo do ano por 

meio de outros espaços de participação e de práticas avaliativas, e qualifique os 

serviços. Percebemos haver, portanto, um grande esforço da gestão de inclusão do 

usuário para um melhor desenvolvimento das ações de saúde. 

[...] se você pegar as propostas das Conferências, o que que nós 

implantamos, você vai ver como que a gente segue exatamente o que tá na 

Conferência, e como a discussão é assinada, né, como que a gente acaba, 

com a participação popular, conduzindo tudo pra dentro do, das 

necessidades mesmo, né, ouvindo a comunidade [...]. (GESTOR CENTRAL 

01, 2008) 

Ainda que seja possível tecermos tais considerações acerca das 

conferências e das pré-conferências, vimos que nos demais espaços existentes em 

Piraí — que são muitos —, o usuário participa pouco, sendo isso inclusive um fator 

de preocupação de gestores e trabalhadores. 

 

Conselho Municipal de Saúde 

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) é visto por todos os atores — 

agentes comunitários de saúde, trabalhadores, gestores centrais e locais — como 

um espaço22 que efetivamente funciona no município, sendo uma instância de 

solução de problemas, recepção de demandas da população, reclamações, 

denúncias, fiscalização e prestação de contas. A Secretária Municipal de Saúde é a 

presidente do Conselho23, sendo muito respeitada por todos, que demonstram alto 

grau de confiança no seu trabalho. 

No Conselho ainda vemos traços de um predomínio do discurso técnico: 

os representantes da população, na maioria das vezes, legitimam a condução dos 

técnicos. Há uma preocupação dos gestores quanto a essa assimetria de 

                                                           
22 Chamou-nos atenção o fato de essa instância não ser conhecida pelos usuários, pelo menos é o 

que transparece nas entrevistas que analisamos. 

23 Verificamos esta informação na ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, de 
13/02/06, em que consta o registro de posse da Secretária no cargo a partir de 2006. Contudo, há 
uma fala de Conselheiro do ano de 2005 que registra que a Secretária de Saúde já era Presidente 
do Conselho naquela época: ―[...] nosso Conselho de Saúde é muito bom. [...] E esse Conselho é 
sempre com a Secretária de Saúde, que ela é a Presidente do Conselho [...]‖ (Conselheiro 02, 
2005). Não identificamos, portanto, desde quando a Secretária é Presidente do Conselho. 
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conhecimentos e inferimos neles a crença de que uma igualdade de saberes 

facilitaria a condução da política de saúde local, de forma mais justa. 

[...] não dá pra você ficar discutindo, fazendo controle social, onde os 

conhecimentos são diferentes, entendeu, eu acho que...né? E acaba 

sempre quem tem maior conhecimento, mais habilidade na fala acaba 

levando quem não tem. Isso é o que eu vejo da minha prática, entendeu? 

Então, tem que ter pessoas muito sérias pra poder tá percebendo isso e, 

realmente, defendendo o lado do usuário. Eu acho que existe um abismo de 

conhecimento, entendeu? (GESTOR CENTRAL 01, 2005) 

Concordamos com Valla (1998) quando ele afirma que talvez a 

concepção de igualdade dos saberes dos profissionais e da população contenha a 

ideia de que o saber popular copia o dos profissionais. Se a referência para o saber 

é a do profissional, isso dificulta a chegada ao saber do outro. Os saberes da 

população são elaborados sobre a experiência concreta, sobre vivências, distintas 

daquelas do profissional. O profissional oferece seu saber porque julga o da 

população insuficiente, e, por esta razão, inferior, quando, na realidade, tratam-se de 

abordagens diferentes. 

Por outro lado, observamos que o nível central entende que o saber 

acerca do que vem a ser controle social vai se constituindo ao longo da vida e não 

decorre apenas de capacitações. Afinal, o saber é cumulativo.  

Eu não acredito nessas capacitações, entendeu, primeiro assim: ―ah, vou 

aqui, vou falar disso, ele vai sair...ele aprendeu sobre isso.‖ Não, eu acho 

que isso é um processo, né, acumulativo, ao longo dos anos, as pessoas, 

elas vão ter que participar desse teatro e elas mesmo irem formando o seu 

conhecimento em torno do que que é o controle social. O que eu fico um 

pouco preocupada? Porque isso é uma coisa muito longa, isso não é uma 

coisa de uma hora. E, hoje, nós precisamos de Controle Social. (GESTOR 

CENTRAL 01, 2005) 

Ao analisarmos as anotações das atas do CMS referentes aos anos de 

2005, 2006 e 2007, verificamos que as reclamações de usuários são encaminhadas 

ao CMS, que instaura um processo para apurá-las. Geralmente, são reclamações do 

atendimento no HFL, no CAPS, sobre demora para a realização de exames e sobre 

o atendimento dos agentes comunitários de saúde. A orientação é para que as 

reclamações sejam encaminhadas por escrito. Observamos aqui uma prática 

avaliativa que termina por envolver várias instâncias, para apurar casos de 

reclamações de funcionários. Segundo um conselheiro, essas reclamações são 

registradas em um livro e encaminhadas para a SMS, que realiza uma pesquisa e 

depois retorna o parecer para julgamento do Conselho. 
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[...] nós temos um livro lá em cima; se você quiser você pode ver – e daí 

passa por aqui se o caso for aqui né e daí é encaminhado para a Secretaria 

onde ali se toma as providencias: é chamado o funcionário e é feita uma 

pesquisa mesmo sobre se o funcionário tá errado ou não, né. [...] o paciente 

aqui ele tem assim uma prioridade muito grande. E daí vai esse tipo de 

processo para o Conselho. Aí do Conselho vai o processo e ali é lido, a 

Secretária lê, fala o porquê disso, disso e disso, explica tudo que o usuário 

reclamou [...] e aí no Conselho é decidido se condena ou não o coitado ali, 

né. E se fez uma pesquisa [...] porque têm coisas que eles também 

reclamam e que não é verdade, né. Então eles usam um critério muito 

especial, tanto em relação ao funcionário quanto em relação ao usuário. 

(CONSELHEIRO 02, 2005) 

Na prática, geralmente o usuário procura a unidade para registrar suas 

reclamações. Nos casos em que ele não é atendido, procura o Conselho. Até 

porque, em razão do seu estilo de gestão de portas abertas, a orientação da 

Secretaria é que o usuário tenha sempre acesso livre aos serviços de saúde, 

resposta dos gestores e trabalhadores às suas demandas e que por eles seja 

ouvido. 

Também observamos nas reuniões do Conselho a apresentação de 

avaliações de indicadores de produtividade das unidades, como número de 

consultas médicas, e a caracterização do município com enfoque em ações 

determinadas, como nos casos de aleitamento materno, fiscalização e controle 

sanitário. 

No CMS também são realizadas a prestação de contas trimestral do 

Fundo Municipal de Saúde e a apresentação do resumo do Relatório de Gestão, 

pelo nível central, além de serem formadas comissões de fiscalização — motivo de 

orgulho para os conselheiros, sujeitos que parecem ter motivação e autonomia para 

reorientarem as ações propostas, como licitações que julgarem inadequadas, por 

exemplo. 

[...] tudo é resolvido dentro do Conselho Municipal de Saúde. Tem a 

reunião, nós temos uma reunião uma vez por mês, o Conselho se reúne. 

Dentro desse Conselho é tirado comissões de fiscalização, pra gente 

fiscalizar o trabalho do governo, como é que tá sendo desenvolvido, como é 

que tá sendo feito. Nós temos várias comissões, até pra obra, saneamento 

básico, nós tiramos comissões de dentro do Conselho Municipal de Saúde 

pra fiscalizar as obras. Outra, outra comissão pra fiscalizar a... o serviço de 

Bolsa Família. Também nós temos comissão de dentro do Conselho 

Municipal de Saúde, nós tiramos, formamos comissão e vamos à luta. 

Arregaçamos as mangas e vamos trabalhar, pra saber como que tá sendo 

desenvolvido esse trabalho, que fica a cargo do governo, né. Do governo 

municipal, né. Quer dizer, da Secretaria de Saúde. (CONSELHEIRO 02, 

2008) 
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Conselho Gestor e reuniões de equipe 

 

No geral, os gestores locais e trabalhadores enfatizam as reuniões do 

Conselho Gestor e de equipe, realizadas nas unidades de saúde, como espaços de 

práticas avaliativas (não necessariamente estruturadas), de problematização e de 

resolução de conflitos, o que possibilita a melhoria do serviço e o entendimento do 

trabalho do PSF pelos conselheiros. Alguns, no entanto, citam que tais reuniões não 

funcionam adequadamente — ou por haver uma grande demanda de serviço na 

unidade ou por falta de estrutura. Os gestores locais também informam a existência 

de muitas demandas individuais nesses encontros. 

Por outro lado, identificamos unidades de saúde que contam com uma 

população mais politizada, dinâmica, que atua por meio da associação de 

moradores, da Igreja, da Pastoral, e que encaminha suas demandas para as 

unidades por meio desses canais. Dessa forma, o Conselho Gestor passa a ser um 

espaço que também liberta o PSF de atender somente aquele usuário que reclamou, 

que se queixou, e amplia o leque de atendimentos prestados para o coletivo, 

beneficiando diretamente os usuários, que têm pouca autonomia, baixa capacidade 

de se colocar como sujeitos, que não reclamam por medo, vergonha, por acharem 

que ―não vale a pena‖, por acreditarem que reclamar não é uma atitude convincente. 

Na verdade, nunca dei opinião não. Eu fico quieta, eu não falo nada. Não 

sou de falar muito não, conversar com muita gente assim... [...] Posso ser 

bem atendida, mal atendida, eu vou embora, não ligo não. Eu não sou 

dessas de arrumar escândalo por causa de coisa não. (USUÁRIO 02, 2005) 

Eles [usuários] não reclamam, porque eles ficam lá, e qualquer coisinha pra 

eles satisfaz. Porque é difícil ter, quando tem satisfaz eles. Aí fica naquele 

negócio. (USUÁRIO 01, 2005) 

Vale aqui pontuar que, nas entrevistas analisadas, em geral os usuários 

desconhecem o Conselho e demais formas de participação. Um dentre os usuários 

entrevistados cita que participou apenas de duas reuniões do Conselho Gestor na 

unidade. 

Isso corrobora o que gestores e trabalhadores já haviam apontado acerca 

da pequena participação dos usuários. Nossas reflexões nos levam a questionar se 

isso não está relacionado à pouca divulgação desses espaços em Piraí, 

considerando que se trata de um município com cobertura de 100% da Estratégia 

Saúde da Família. 
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Acreditamos que a maior participação do usuário poderia qualificar a 

assistência à saúde prestada no município. Assim, concordamos com Tanaka e 

Melo (2007, p. 125) quando afirmam que um grande avanço na avaliação em saúde 

é compartilhar o processo de avaliação com os usuários, considerando sempre que 

possível a sua perspectiva.   

 

Seminário de Avaliação Anual e Seminário de Avaliação Trimestral 

 

O Seminário de Avaliação Anual, que nos parece o ponto máximo da 

avaliação do município, é um evento em formato de oficina, com duração de quatro 

dias. Reúne trabalhadores, agentes comunitários de saúde, gestores, conselheiros, 

representantes de universidades e convidados da SMS, para avaliação da agenda 

do ano anterior, problematização, definição de operações para o ano em curso e 

construção da Agenda Municipal de Saúde (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE PIRAÍ, 2005, 2006). 

Logo na apresentação do Caderno de Atividades do Seminário de 

Avaliação, por exemplo, consta que o evento tem feito parte de: 

[…] um processo pedagógico, para ampliar a capacidade gerencial de 

negociação e formando pessoas no cotidiano de suas práticas, 

influenciando o comportamento da organização. A partir do Seminário 

podemos integrar os diferentes atores responsáveis pelos serviços gerais 

da Secretaria Municipal de Saúde, e acompanhar os diferentes estágios de 

desenvolvimento e qualidade dos serviços em seus diferentes pontos. A 

partir desse conhecimento os gestores, coordenadores e profissionais 

poderão elaborar planos de intervenção e propor ações para melhoria da 

qualidade. […] Os eixos centrais da proposta são a utilização da avaliação 

como instrumento de gestão, tomada de decisão e o compromisso com a 

qualidade na atenção à saúde. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PIRAÍ, 2007, p. 1) 

Destacamos que nos Relatórios de Gestão analisados, o evento é 

chamado de Plenária de Planejamento. Contudo, no material empírico relativo a 

2007, os atores o denominam como Seminário de Avaliação. O documento integra, 

portanto, as instâncias de gestão participativa da SMS de Piraí (vide Quadro 2, p. 

56). 

Esse Seminário vem se reproduzindo ao longo dos anos no município, 

tendo sido iniciado por força do primeiro planejamento participativo em Piraí, em 

2001, quando foi pensada a criação de um Seminário de Avaliação Anual, como já 
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referimos na categoria práticas avaliativas/instrumentos e sistemas de informação: 

―[...] a gente tem uma prática, desde o ano de 2001, de fazer seminários de 

avaliação, seminários pra planejar [...]‖ (GESTOR CENTRAL 01, 2008). 

Identificamos que em 2007 o evento, pela primeira vez desde sua 

instituição, sofreu uma evolução: no VII Seminário de Avaliação dos Serviços de 

Saúde foi realizada a I Mostra de Experiências Exitosas de Piraí24, ocasião em que 

os profissionais de saúde apresentaram trabalhos realizados nas unidades de PSF 

em formato de pôster e exposição oral. 

É a primeira vez que a gente muda o critério [do Seminário de avaliação 

anual]. Antes era só mesmo discutir resultado, ó, a rede se comportou 

dessa maneira em termos de acesso, de resolutividade, de indicadores, das 

queixas, dos problemas internos, de distribuição de material administrativo 

[...]; o foco vai ser uma apresentação para a discussão, mas também vão ter 

muita concentração nas experiências exitosas, até como forma de estimular 

essa auto-avaliação que as pessoas fazem todo dia e começar a ter uma 

cultura diferente. Se eu trabalho bem também posso mostrar o meu trabalho 

em outros espaços. Eu acho que vai ser válido. (GESTOR CENTRAL 03, 

2007) 

Vale destacar que estes trabalhos foram selecionados por uma banca 

avaliadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

Ao analisarmos o documento produzido por pesquisadores do LAPPIS 

que participaram do Seminário em 23 de abril de 2007, foi possível entender como 

funciona basicamente a sua dinâmica e como se dá o processo avaliativo em si. 

A mesa de abertura do evento foi composta pela Secretária Municipal de 

Saúde de Piraí, pela Coordenadora de Saúde da Família, por uma representante da 

área de Atenção Básica do Ministério da Saúde, duas professoras, sendo uma da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e outra da Escola Nacional de 

Saúde Pública – ENSP, além do Prefeito de Piraí. 

Na ocasião, foi destacado o investimento financeiro em saúde do 

município, de 27% do total de investimentos da Prefeitura25, e todos mencionaram a 

                                                           
24

 A Mostra teve sua organização iniciada no ano de 2006, sendo efetivada em 2007, com a 
participação de todos os profissionais da rede de saúde do município. Ao todo, foram inscritos 71 
trabalhos, com a seleção de 18 experiências para exposição oral e 37 experiências para pôsteres, 
espelhando a realidade das atividades desenvolvidas durante o ano de 2006 (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2006). 

25
 No Relatório de Gestão, observamos que o investimento em saúde no ano de 2005 representou um 
gasto por habitante/ano de R$ 624,71, sendo aplicados 25,22% dos recursos próprios em saúde, 
quando o exigido por lei é de 15%. Do total das despesas com saúde, 20,40% foram financiadas 
com recursos transferidos de outras esferas de governo (100% dessas transferências de origem da 
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importância daquele momento de avaliação e do esforço conjunto para garantir uma 

saúde de qualidade no Município. 

Em um segundo momento do Seminário foi realizada uma apresentação 

de dados epidemiológicos do município, em seguida analisados por um médico do 

SUS. Os dados apresentados seguiam as tendências nacionais, mas isso não era 

satisfatório para os gestores do município, que apontavam a necessidade de se 

empregar estratégias de melhoria dos patamares de saúde nos seguintes pontos: 

 

a) planejamento familiar e prevenção das DST/AIDS com abordagem para 

homens e mulheres, em razão do grande percentual de gravidez 

precoce e aborto; 

b) investigações sobre a qualidade de vida da população, com foco 

especial na saúde dos trabalhadores, pois não houve redução do 

percentual de internações por doenças cardiovasculares, embora fosse 

claro que a melhoria do acesso interfere nesse resultado; 

c) divulgação dos serviços de saúde bucal, reforçando sua importância e, 

talvez, a redução do estigma do sofrimento do tratamento, pois foi 

destacada a existência de oferta, mas observou-se que apenas 49% da 

população utilizam os serviços. 

 

Também foram pontuadas outras questões, tais como: 

a) os casos de nati-mortalidade foram considerados evitáveis — muitas 

vezes relacionados a tentativas de abortos mal sucedidas, hipertensão 

arterial e outras que podem ser controladas com um acompanhamento 

sistemático; 

b) grande número de óbitos por atropelamento, necessitando, portanto, 

de um trabalho de prevenção mais contundente. 

O terceiro momento do Seminário, ainda no período da manhã, contou 

com a apresentação de dados dos Programas de Saúde (Saúde Mental, Vigilância 

Sanitária, Programa de DST/AIDS, Programa de Tuberculose e Hanseníase) por 

uma analista e consultora de Volta Redonda. Em seguida houve uma apresentação 

sobre o HFL, também por uma convidada da SMS. 

                                                                                                                                                                                     
União) e 79,60% financiados com recursos próprios (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PIRAÍ, 2006). 
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A apresentação dos dados de Piraí por convidados foi uma ideia da SMS, 

para fazer com que as informações fossem analisadas por atores externos, 

proporcionando um olhar diferenciado de pessoas não implicadas no cotidiano dos 

serviços de saúde. 

Vai ter o Seminário do município, que foi chamado um pessoal de fora para 

analisar os dados, até para não ter um vício nos nossos dados, para ser 

mais fidedigno possível. (TRABALHADOR - MÉDICO PSF, 2007) 

Para esse Seminário, a Secretária adotou uma posição diferente: além de 

ser um Seminário de Avaliação propriamente dito, em que as unidades de 

saúde estão trabalhando hoje seus números, seus resultados, seus 

indicadores e há uma consolidação aqui, achou-se por bem que a 

apresentação seria por pessoas que não estariam envolvidas diretamente 

no sistema. (GESTOR CENTRAL 03, 2007) 

Observamos também que embora tenha sofrido alterações em 2007, o 

mote principal do Seminário continuou calcado na discussão dos resultados, por 

meio de indicadores, em grande parte, epidemiológicos: 

[...] eu sempre sou chamado para a gente discutir e avaliar um pouco o 

sistema e aí você tem os dados de avaliação sistemática que são a partir 

dos indicadores, todos os indicadores clássicos ou de problemas que a 

gente enfrenta especificamente no município, do ponto de vista 

epidemiológico, ou de queixa da população, quando a gente percebe que 

essa queixa começa a ser mais verbalizada através do Conselho [Municipal] 

de Saúde, Conselho Gestor ou mesmo de outra forma... e também a gente 

faz uma avaliação para além desses indicadores [...], os indicadores 

pactuados; não são os do pacto agora, mas esses que já vêm da PPI e 

outros, então, eu participo de algumas reuniões para a gente olhar os 

resultados [...], para ver como é que a gente pode atuar pra tá contribuindo 

no sentido de melhorar. (GESTOR CENTRAL 03, 2007) 

Em nossa análise documental, identificamos atas do CMS de 2005 com 

orientações para que os Conselheiros fizessem a leitura dos documentos referentes 

ao Seminário de avaliação e participassem do evento, o que destaca a importância 

da inserção desses atores no encontro e do Seminário propriamente dito. 

A análise das entrevistas também nos revelou o desdobramento do 

seminário anual em seminários de avaliação trimestrais. Ou seja, a partir de 2005 ou 

200626, Piraí fez um movimento no sentido de estabelecer seminários de avaliação a 

cada três meses, para diminuir o período entre eles, realizar intervenções e 

redirecionar as ações com mais rapidez. 

                                                           
26

 Não identificamos em que ano foi estabelecido o Seminário de Avaliação Trimestral, pois há falas 
que apontam seu início em 2005, outras em 2006. Tampouco encontramos referências nos 
documentos analisados. 
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Inferimos que esses eventos têm sido um esforço da SMS para a 

participação dos profissionais de Piraí no planejamento e avaliação do município, 

sendo, simultaneamente, um mecanismo de desenvolvimento, em segundo plano, 

da autonomia dos participantes, para que possam intervir nas ações e propor 

melhorias. Também são desencadeadores de uma cultura avaliativa iniciada ainda 

no período em que o MS começou a fomentar uma política de institucionalização da 

avaliação no âmbito da Atenção Básica (BRASIL, 2005; FELISBERTO, 2004, 2006). 

Os seminários de avaliação27, sejam trimestrais ou anuais, também 

auxiliam na elaboração do Relatório de Gestão, um dos instrumentos de avaliação 

utilizados pelo nível central, que tem como referência a Programação Anual, 

conforme foi visto por nós na categoria práticas avaliativas/instrumentos e sistemas 

de informação. 

 

Fórum de Gerentes e Fórum de Polos de Saúde da Família 

 

No âmbito da gestão da Atenção Básica, encontramos outros espaços de 

participação: o Fórum de Gerentes e o Fórum de Polos de Saúde da Família, que a 

nosso ver possibilitam a operacionalização de práticas avaliativas. 

Conforme observamos no Relatório de Gestão de 2005 e 2006, o Fórum 

de Gerentes é uma instância de informação, problematização, discussão de temas 

técnicos e definição de operações. Reúne mensalmente todos os gerentes de 

unidade, os coordenadores de programa e o técnico de planejamento28. 

Já o Fórum de Polos de PSF é uma instância que reúne a coordenação 

do PSF, coordenação de Odontologia, Médicos, Enfermeiros e os Cirurgiões 

Dentistas para avaliação de resultados trimestrais de cada uma das Equipes de PSF 

e de Saúde Bucal. A reunião acontece mensalmente, sendo organizada em um dos 

                                                           
27

 Cabe aqui uma curiosidade: em muitas falas verificamos que gestores e trabalhadores consideram 
esses espaços como instrumentos de avaliação. Isso nos chamou atenção, porque ao serem 
indagados sobre quais instrumentos utilizavam para avaliar o serviço, respondiam, por vezes, que 
contavam com os instrumentos da Secretaria, referindo-se, justamente, aos seminários. Entre as 
definições de instrumento, encontramos uma que vai ao encontro do que esses atores idealizam. 
Ou seja, instrumento também é um recurso empregado para alcançar um objetivo; meio [Miniaurélio 
Eletrônico, [s.d]]. Essa leitura para nós posiciona os seminários como ―espaços-instrumentos‖ de 
práticas avaliativas, permitindo o encontro dos atores para avaliação do sistema de saúde de forma 
participativa. 

28
 Apenas um gestor central, em 2008, informou que o Fórum de Gerentes estava acontecendo 
quinzenalmente. Todos os demais atores informam a realização mensal desta reunião. A análise 
documental corrobora isso (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2005, 2006). 
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meses para consolidação de dados, em outro para a apresentação de dados do Polo 

Piraí, e no mês seguinte para apresentação dos dados do Polo Arrozal 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ, 2005, 2006). 

Vemos que nessas reuniões é grande o debate sobre as questões da 

rede. O nível central informa sobre suas diretrizes e questiona os trabalhadores; por 

seu lado, o nível local leva suas dificuldades, dúvidas e necessidades para reflexão 

e resolução conjuntas, funcionando o ambiente para a troca de experiências, 

práticas avaliativas e aprendizagem. 

E mensalmente a gente tem uma reunião que é o Fórum de Gerentes, com 

a Coordenadora, e ali a gente tem, assim, uma oportunidade de tá 

discutindo os dados [da unidade de saúde], tirando nossas dúvidas, né, e 

tem apoio, né, com ela, qualquer dúvida a gente liga, ela também quando 

tem alguma coisa ela liga pra gente. (GESTOR LOCAL 02, 2008) 

[...] a gente tem os chamados Fóruns de Gerentes, Fóruns dos Pólos de 

Saúde da Família e reunião com os profissionais pra discutir casos, tá, tudo 

isso a gente usa, não é um caso individual, é discutir problemas da, das 

unidades, né, os problemas da Secretaria. O Fórum de Gerentes ele é muito 

rico, [...] ele acontece a cada 15 dias, tanto é a gente informando as 

modificações que tem que se fazer, a forma de mudança, financiamentos, 

mudanças no processo de trabalho, implantação de alguma coisa 

necessária, tudo, tanto é o nível central passando informações, quanto é [...] 

a ponta trazendo as necessidades de modificar o que que não tá dando 

certo [...]. Aí reúne assim, todos os gerentes de, que nada mais são que as 

enfermeiras do PSF, com outras pessoas que vem de lá, vem enfermeiro, 

ela mesmo seleciona na equipe dela, ela fala assim: ―oh, hoje a pauta tem 

assunto, fulano você que aqui é responsável por isso, vamos comigo que 

você hoje vai participar do Fórum por causa desse assunto‖. Aí, o [...] Fórum 

de Gerentes fica mais em cima dos enfermeiros que estão gerenciando, e 

ele mesmo vai selecionando quem da equipe que ele vai trazer, tá! O Fórum 

dos Pólos de Saúde da Família divide o município em dois grupos, o Pólo 

de Saúde da Família de lá [Arrozal], o Pólo de Saúde da Família de cá 

[Piraí], então, pra não reunir, pra não parar a rede, reúne 12, são 13 

equipes, reúne seis num, num 15 dias, e seis no outro 15 dias, mas não 

fecha a rede não, mas acaba saindo o médico, o enfermeiro, né, o dentista. 

(GESTOR CENTRAL 01, 2008) 

Tem os Fóruns de Gerentes, uma vez por mês, e a gente se reúne a cada 

três meses, para a gente poder consolidar aquele período de três meses e 

compara com o ano. (TRABALHADOR - MÉDICO PSF, 2007) 

Identificamos ainda uma participação de outros atores do sistema de 

saúde nesses espaços, como de representantes do HFL, do Controle e Avaliação, 

da Divisão de Vigilância e Saúde, etc. A ideia de que esses atores se encontrem e 

possam debater temas destaca mais uma vez o modelo de gestão participativo da 
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SMS Piraí, que tem nas práticas avaliativas não estruturadas, nesse caso, 

ferramentas que geram mudanças nas práticas em geral. 

É uma reunião de avaliação [o Fórum de Gerentes], de discutir problema, de 

resolver, é uma reunião que vem tudo, entendeu, por isso que ela é 

demorada, aí você chama o Hospital, você chama a Divisão de Vigilância e 

Saúde, você chama o Controle e Avaliação, entendeu, todo mundo, onde 

que falta, ah precisa de botar fulano, né, o setor tal, a Administração e 

Finanças, Almoxarifado, por causa de, descontinuidade, às vezes, né, pode, 

algum problema de descontinuidade, má qualidade de produto, tudo isso 

que, todos os problemas que eles apontam que a gente vê que tá 

pipocando, que tá dando dificuldade, a gente joga pra discutir dentro desse 

Fórum, tá, então você, você tá o tempo inteiro com todo mundo, 

conversando com todo mundo, não fica todo mundo calado numa reunião 

assim.  (GESTOR CENTRAL 01, 2008) 

[...] a uma vez no mês, e tem a reunião de Fórum, a reunião de Fórum de 

Gerentes, então todo mês a gente tem que ir lá pra... tá apresentando 

alguma coisa. E tem os Seminários de Avaliação que a gente faz que é 

trimestral. Existe avaliação da unidade, tudo que foi feito, todas as áreas, 

né, e aí apresentam lá. E aí avalia o que trabalhou: o que que tá bom, o que 

que tá ruim, o que pode melhorar...estratégias, isso tudo. (TRABALHADOR 

– DENTISTA PSF, 2008) 

 

Ouvidoria da Prefeitura 

 

Embora o município conte com uma Ouvidoria da Prefeitura, são poucas 

as reclamações relativas à saúde nessa instância, até por conta da resolutividade do 

CMS. Observamos, contudo, a possibilidade de uma prática avaliativa desse agente 

externo (Ouvidoria), podendo alterar a direcionalidade do modelo tecnoassistencial, 

conforme já discutido em trabalho anterior (NASCIMENTO-SILVA et al., 2008a). 

Quando há reclamações de usuários sobre alguma questão do sistema de saúde à 

Ouvidoria, é aberto um processo, a seguir encaminhado para resposta à Secretaria. 

Por fim, a Secretária de Saúde e os gerentes de PSF, pela acessibilidade, 

terminam por assumir o papel de Ouvidores. 

Porque na verdade, na verdade o usuário, o procedimento do usuário aqui é 

direto na unidade. Quando não tem, ele não tem... não se sente satisfeito 

com a reclamação na unidade, ele acaba procurando diretamente a 

Secretária. (CONSELHEIRO 01, 2008) 

[...] qualquer pessoa [...] é recebida seja por qualquer profissional, nosso 

pessoal aqui tá treinado para receber essa demanda e encaminhar para um 

profissional que possa resolvê-la. Tem situações que é um médico, tem 

situações que é um enfermeiro, tem situações que é o dentista. Aqui a 

gente tem psicólogo, tem fonoaudiólogo também. Então, essa demanda [é 
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vocalizada] aqui principalmente. Em alguns casos a comunidade acaba 

acessando diretamente a Secretaria de Saúde ou outros porque trabalham 

lá, ou outros porque não se sentem bem aqui por algum motivo, que 

também pode acontecer. (GESTOR LOCAL 01, 2008) 

Ela [Secretária de Saúde] acaba funcionando como uma Ouvidoria. Porque 

ela atende, entendeu?! (CONSELHEIRO 01, 2008) 

Vimos nessa categoria a ideia de participação na perspectiva da 

integralidade (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008) revelada por um conjunto de 

espaços construídos em Piraí, assim como por um estilo de gestão peculiar, em que 

todos, especialmente o usuário, têm acesso ao nível central. Pelas falas analisadas, 

observamos haver um intenso diálogo entre os gestores e as demais instâncias, em 

diferentes níveis de serviços, possibilitando mudanças na política de saúde por meio 

dessa participação e por meio de práticas avaliativas estruturadas ou não. 

Na categoria a seguir, que denominamos de aprendizagem, trazemos 

para análise o caráter formativo da avaliação. 

 

Categoria analítica aprendizagem 

 

Para trabalhar esta categoria, utilizamos o arcabouço teórico construído, 

em que definimos o caráter formativo da avaliação como um efeito inerente a certas 

práticas avaliativas, nas quais a aprendizagem é gerada a partir da problematização 

do objeto avaliado nas relações dialógicas, o que permite a construção da 

autonomia dos atores que se inserem em tais práticas, e produz, assim, um 

movimento emancipatório. Nesse movimento, cada um se sente sujeito capaz de 

processar informação, tomar decisões compartilhadas, produzir julgamentos de valor 

e redirecionar as práticas de saúde. 

Assim, durante nossa análise, observamos que esta categoria é 

transversal às outras anteriormente analisadas – e praticamente inseparável delas. 

Fizemos o exercício de destacá-la para mostrar pequenos relevos do caráter 

formativo. Explicamos: o caráter formativo aparece no manuseio dos instrumentos 

de avaliação, nos espaços de participação, na prática avaliativa propriamente dita. 

Não é algo que se perceba imediatamente, mas transparece por meio de pistas, de 

indícios que nos levam a observar nas falas a problematização do objeto avaliado e 

o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 
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Vimos que o município trabalha de forma tradicional suas práticas 

avaliativas. O foco em dados/indicadores tem auxiliado no processo de gestão e 

avaliação da situação de saúde da população. O que nos chama a atenção, 

contudo, é a forma com que o município maneja essas avaliações há tanto tempo, 

sistematicamente, por meio de um arranjo de espaços, sujeitos e práticas 

avaliativas, sendo a prática avaliativa o ponto de encontro com o outro, promovendo 

o diálogo e a imersão na subjetividade por trás do número, para que juntos, 

trabalhadores e gestores, possam gerar reflexão e ação. 

Entendemos que isso ocorre por meio da problematização dos 

indicadores realizada conjuntamente por diferentes atores, que assim podem ofertar 

informações, unir saberes, criar contrastes de saberes ou mesmo construir outros. 

Nesse movimento, eles compartilham decisões, produzem julgamentos de valor e 

vão desenvolvendo a autonomia necessária para redirecionar as práticas de saúde 

vigentes. 

Conforme nos esclarece Deslandes (1997), a objetividade de práticas 

avaliativas que remetem à corrente de pensamento positivista tem seus limites 

impostos pelo olhar do avaliador. A autora, assim, aponta para a subjetividade 

inerente a qualquer avaliação.   

Nesse sentido, entendemos que a competência analítica dos profissionais 

é constantemente desafiada e aperfeiçoada. É na subjetividade que os atores em 

Piraí e suas práticas avaliativas — de contornos positivistas e sustentação no saber 

epidemiológico — conseguem produzir certos efeitos de transformação das ações 

de saúde, reorientando o modelo tecnoassistencial. O modo de fazer a avaliação é 

que chama a atenção. É esse modo específico que a nosso ver gera a 

aprendizagem. 

A seguir, destacamos pistas que apontam para como a prática avaliativa 

desloca os sujeitos de uma determinada situação de quietude para movimentá-los 

no sentido da reflexão sobre seu cotidiano, que é então por eles problematizado. A 

fala de um médico demonstra como ele começa a produzir análises críticas sobre 

sua realidade a partir dos números e, inconformado, parece desejar transformá-la, 

simplesmente pelo ato de pensar sobre essa realidade. 

Porque no próximo Seminário que a gente vê que o número de gestação na 

adolescência está aumentando a gente pensa aonde estamos falhando 

enquanto planejamento familiar, orientação de adolescentes. Se o nosso 

índice de internação está alto para doenças cardiovasculares, a gente tenta 
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ver o que está acontecendo, se a gente é PSF, não era para estar tão alto. 

Aumentou o número de hipertensos capturados ou é porque não está 

conseguindo alcançar aquela meta. (TRABALHADOR - MÉDICO PSF, 

2007) 

 

Faremos aqui uma provocação acerca da autonomia desse profissional: 

quando ele nos traz a ideia de que busca os motivos pelos quais o índice de 

internação está alto para doenças cardiovasculares, poderíamos depreender que 

sua autonomia é mais desenvolvida, dado o lugar de onde fala, como médico. 

Contudo, nossa aposta é que a prática avaliativa nos espaços de participação de 

Piraí pode ser um mecanismo amplificador dessa autonomia, pois nos parece que 

esses encontros não somente promovem o respeito mútuo entre os sujeitos, como 

também servem para induzir um aumento da autonomia dos participantes de outros 

níveis de formação. 

Um exemplo de nossa proposição é visto na fala de um agente 

comunitário de saúde que, estimulado, propôs estratégias de mudança de práticas 

em sua área de atuação. 

[...] foi detectado que a nossa cobertura vacinal estava baixa, aí a gente 

falou assim ―não, vamos reverter esse quadro aí, que na próxima 

Conferência não pode acontecer isso. Foi no Seminário. Isso. Foi no 

Seminário, não foi nem Conferência. A gente teve a necessidade, passamos 

pra enfermeira, então ela fez uma escala. Toda sexta-feira, vai uma dupla 

numa área, aí vai fazendo. Pra poder cobrir a área. Assim, ultimamente, a 

gente tem ido na área fazendo vacinas, também na área. Porque, no meu 

caso, já vão fazer cinco anos que eu estou trabalhando, então às vezes vai 

na casa do paciente e está sempre batendo na mesma tecla ―ah, tem que 

tomar vacina, tem que fazer, vai na unidade‖. O paciente não vem. Então, a 

gente acaba levando a vacina à casa, e eu acho importante, porque aí já faz 

logo a vacina e tá coberto. Faz a cobertura vacinal daquela família. 

(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 02, 2005) 

Salientamos que a proposta desse agente comunitário revela o quanto 

sua autonomia vem se desenvolvendo por meio de sua participação nos eventos de 

avaliação e surge a partir da problematização. Ou seja, ele, sentindo-se desafiado 

em razão de conhecer o ambiente em que trabalha, o perfil das famílias de que 

cuida, compreendeu que poderia produzir mudanças por meio de sua práxis. 

A ideia de esse agente ter, em um seminário de avaliação, a oportunidade 

de trazer à tona sua experiência de vida ao ver que a cobertura vacinal de seu PSF 

estava baixa, nos leva a fazer uma analogia com Freire (2006, p. 52) sobre a 

problematização do conhecimento (científico e técnico ou experiencial): ―Uma coisa 
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é 4 X 4 na tabuada que deve ser memorizada; outra coisa é 4 X 4 traduzidos na 

experiência concreta: fazer quatro tijolos quatro vezes.‖ 

Conforme nos explica Freire (2009b), na prática problematizadora, quanto 

mais o educador problematiza os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, mais estes se sentem desafiados. Quanto mais desafiados, mais obrigados 

a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de 

captá-lo. Contudo, porque captam o desafio como um problema em suas conexões 

com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão 

resultante tende a tornar-se crescentemente crítica. 

Igualmente, ao propor práticas avaliativas, os gestores centrais terminam 

por problematizar o profissional, provocando-o na produção de respostas, de modo 

que novos desafios vão surgindo a cada dia, a cada encontro, a cada seminário. 

Acreditamos na existência de um ensinar e um aprender constantes, nesses 

momentos, pois ao problematizarem os profissionais, os gestores também se 

problematizam. E a partir daí ocorre a aprendizagem. 

O caráter formativo da avaliação é evidente também em outras situações. 

Por exemplo, a partir de 2005 ou 200629, Piraí estabeleceu os seminários de 

avaliação trimestrais para realizar avaliações em um período menor de tempo, 

apontando para uma aprendizagem que teve como resultado a criação desse novo 

espaço de avaliação. 

[...] a gente se reúne a cada três meses, para a gente poder consolidar 

aquele período de três meses e compara com o ano. Por que antigamente, 

a gente avaliava anualmente, só que a gente via e ficava muito distante de 

conseguir a mudança. Por que se eu pego um dado de 2006 agora, não vai 

causar impacto nenhum. (TRABALHADOR - MÉDICO PSF, 2007) 

Há dois anos [foi criado o Seminário de Avaliação Trimestral]. Eu achei bem 

melhor. Por que a gente consegue um termômetro mais fidedigno. Por que 

não adianta eu pegar [e esperar] um ano e pegar no final... a gente até 

consolida os dados anual, só que a gente faz assim: analisa os três meses 

e a gente passa tudo que foi analisado. Aí já faz a estratégia da mudança, 

não espera chegar o final do ano, a cada três meses a gente senta e faz as 

mudanças. (TRABALHADOR - MÉDICO PSF, 2007) 

Parece-nos que essa mudança, que provocou uma melhoria em um 

processo avaliativo já ―cristalizado‖ — como as práticas avaliativas realizadas no 

                                                           
29

 O seminário foi discutido na categoria participação e lá pontuamos que não identificamos a época 
precisa de sua instituição no município. 
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Seminário de Avaliação Anual —, provavelmente foi induzida pelos próprios 

profissionais. 

Pelas falas deles, também observamos certa motivação em ‗fazer 

avaliação‘ sistematicamente, demonstrando como esses profissionais operam a 

partir de sua autonomia, construindo estratégias que redesenham as ações de 

saúde, alterando a direcionalidade do planejado. 

Nesse sentido, nós nos fundamentamos em Freire (2006, 2009a, 2009b), 

para quem problematizar salienta a práxis, em que o sujeito busca soluções e 

respostas para a realidade em que vive, tornando-se capaz de transformá-la. No 

município, essa transformação ocorre a partir da reorientação das ações, das 

propostas e metas para a melhoria do serviço ofertado aos usuários, 

independentemente da abordagem avaliativa empregada, seja esta qualitativa ou 

quantitativa. 

Não procuramos defender que método tem maior funcionalidade, mas 

analisar como a prática avaliativa pode ser ferramenta de aprendizagem para quem 

dela faz uso para a produção de informação, julgamento de valor ou tomada de 

decisão, materializada em ações de intervenção e/ou mudanças de práticas. 

Aqui sentimos a necessidade de olhar por outro ângulo as ideias 

construídas. Reconhecemos que a forma como são operacionalizadas as práticas 

avaliativas de Piraí e seu caráter formativo se aproximam de certos aspectos da 

avaliação participativa, que tem suas bases metodológicas e ideológicas ancoradas 

na noção de pesquisa-ação (SPRINGETT, 2001). A autora elucida que a pesquisa-

ação foi extensamente empregada como veículo de desenvolvimento rural e está 

fortemente associada às abordagens de educação popular presentes no trabalho de 

Paulo Freire. 

Fazemos essa consideração porque a pesquisa-ação valoriza não apenas 

a produção do conhecimento, mas entende o processo como emancipador. Ou seja: 

durante a reflexão gerada pela pesquisa, os sujeitos envolvidos desenvolvem uma 

consciência crítica sobre seu cotidiano, ampliando horizontes de transformação e de 

intervenção. Assim, uma equipe poderá, simultaneamente, refletir e modificar formas 

de atendimento, por exemplo (DESLANDES; GOMES, 2007). Em Piraí, a reflexão 

gerada pela prática de práticas avaliativas vem produzindo efeitos semelhantes nos 

sujeitos implicados. 
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Em que pese Piraí ter a maioria de suas práticas avaliativas desenhadas 

a partir do primeiro planejamento participativo no município, em 2001, identificamos 

que os profissionais desenvolvem as suas próprias formas de avaliar o serviço. 

Os instrumentos construídos pelos gestores locais ajudam a compor as 

avaliações para os Seminários e reuniões de equipe, demonstrando certa 

criatividade no processo avaliativo. Isso pressupõe a aprendizagem dos sujeitos e 

também um saber-fazer da avaliação uma ferramenta possível de ser trabalhada no 

dia-a-dia, sendo útil para o PSF e para a SMS.  

[...] eu tenho um livro de gestante onde eu anoto a data que ela ficou, né, da 

última menstruação, a data provável do parto, o número do SIS Pré-natal, 

todas as consultas que ela fez na unidade, e o que que ela fez na unidade. 

E isso me ajuda pra quê? No final do ano que quero saber quantas 

gestantes eu captei naquele ano, né, até as que fazem pré-natal particular, 

eu consigo saber como anda o meu SIS Pré-natal, e se vem alguma coisa, 

alguma gestante que esteve em aberto, eu vou lá, olho naquele livro, né, 

você alimenta aquele livro mensalmente, avalia aquele livro, manda pra ele 

as datas corretas, é uma forma de tá mais assim, utilizando o serviço, o 

tempo que a gente não tem quase, né. E preventivo também, toda unidade 

tem o livro de preventivo, ali a gente, por exemplo, eu tenho uma, uma 

suposição, eu tenho 250 mulheres cobertas, 80 fizeram na unidade, então 

isso dá pra eu trabalhar alguns dados separadamente, não são os dados 

que a Coordenação de PSF solicita pra gente. É, e que elas [essas práticas 

avaliativas] ajudam a gente a tá preenchendo as solicitações do Caderno de 

Avaliação. (GESTOR LOCAL 02, 2008) 

Aqui a gente tem... Tem instrumentos internos, que foram criados aqui 

nessa unidade mesmo, quanto instrumentos externos, criados pela própria 

coordenação de PSF pra esse controle e avaliação. Além dos instrumentos 

do próprio Ministério da Saúde, como a questão do SIAB, que a gente tá 

avaliando também. (GESTOR LOCAL 01, 2008) 

Também constatamos a existência de falas que trazem um aspecto que 

merece destaque e apontam para o caráter formativo da avaliação: a ideia de 

nomear o usuário, até então representado por um número, sobre o qual a avaliação 

será produzida. Observemos a fala a seguir, com alguns grifos nossos, em que o 

gestor faz esse apontamento e também nos revela que é na avaliação trimestral que 

se começa a dar nome aos números. 

[...] eu tenho aqui é, por exemplo, a avaliação de todas as crianças que 

nascem, com visita domiciliar logo assim que as crianças chegam na sua 

residência, acompanhamento de todas as gestantes, desde o inicio, pré-

natal ao final do pré-natal, eu tenho também uma lista com todas as 

pessoas que são internadas nessa área aqui que faz parte da nossa 

área de abrangência, todo mundo que é internado eu anoto logo e tal, 

um pouco da história até pra gente poder avaliar porque que internou, 

porque que não internou, e também óbitos, né, causa de óbitos desse 
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pessoal, e até assim, na utilização do SIAB eu prefiro anotar também todas 

as crianças que a gente tem até 2 anos, pela avaliação do SIAB eu prefiro 

ter nominal pra [em] qualquer situação que seja necessária depois eu 

possa estar atendendo. [...] O SIAB trabalha muito com número e nessa 

avaliação trimestral [seminário de avaliação trimestral] a gente começa a 

dar nome a esses números, pra identificar se aquilo foi um problema na... 

se a equipe falhou em algum momento, se a coordenação falhou em algum 

momento [...]. (GESTOR LOCAL 01, 2008) 

Esse gestor é explícito quanto à sua necessidade de conhecer quem 

representa aquele número do SIAB, da planilha, enfim, aquela estatística, para 

obtenção de um êxito técnico (AYRES, 2004) futuro. O extrato de fala em que esse 

gestor cita que ―a gente começa a dar nome a esses números‖ para nós determina o 

aspecto problematizador de tal prática avaliativa e a necessidade de desvelar a 

realidade: quem são aqueles usuários e as questões que fazem parte daquelas 

vidas em sua área de adscrição. Mas a preocupação com tais questões não é uma 

particularidade desse gestor, individualmente, pois identificamos outras falas que 

apontam para este fato, o que termina por indicar as utilidades do instrumento a 

partir de outros olhares e/ou novas leituras empregadas pelos gestores. 

Aí aqui eu tenho toda a minha produção, que também é tirada do SIAB, aqui 

eu tenho número de consultas, número de visitas, médico, enfermeira e 

dentista, número de visitas do agente de saúde, e aqui eu vou saber 

também o que que tá acontecendo, porque que meu agente não tá fazendo 

o turno de visitas às unidades. Mas aí tem férias do agente comunitário, tem 

falta de carro, paciente não tava em casa, sempre é uma, e tem parâmetros 

estabelecidos, né, mas já aumentou, que a gente percebeu, né, o ano 

passado foi oito, esse ano já foi 10.15, quer dizer, já aumentou. Isso aqui é 

uma coisa negativa, que fez com que a gente pontuasse mais com eles 

mesmo a visita, né. (GESTOR LOCAL 02, 2008) 

Em uma segunda fala, este mesmo gestor refere o Caderno do 

Seminário, que para ele não possui avaliação nenhuma. 

A gente tem o Caderno que é do Seminário, que a gente faz; a partir do ano 

passado a gente começou a fazer trimestralmente. Aí, né, trimestralmente a 

gente avalia vários dados assim, números mesmo, é bem objetivo, nada, 

assistencialmente, ele, como eu vou dizer assim, subjetivamente, ele não 

avalia, não tem avaliação nenhuma né, tem mais dos dados mesmo, o que 

melhorou, o que piorou, o que pode ser melhorado. (GESTOR LOCAL 02, 

2007) 

Uma análise parcial poderia nos levar a entender que esse gestor tem 

dificuldade para compreender de que forma o nível central trabalha suas práticas 

avaliativas. Contudo, o que essa fala nos traz, em termos de conteúdo, é que 

realmente o Caderno não possui avaliações. Há apenas dados e suas possibilidades 
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avaliativas. Conforme destaca o gestor, ―subjetivamente, ele [o Caderno] não avalia, 

não tem avaliação nenhuma [...]‖. Nesse sentido, concordamos com ele, pois 

avaliações só podem existir se alguém se debruçar sobre aqueles números e 

problematizá-los. 

Tanaka e Melo (2007) nos alertam que o dado não é por si mesmo uma 

informação. Isto significa que os dados devem ser aprimorados e refinados, de modo 

a transformarem-se em informações que possam alimentar o processo avaliativo. 

Supomos, assim, que o Caderno do Seminário, utilizado trimestralmente 

para compor um consolidado no evento anual, não dispõe de avaliações. Estas são 

geradas nos encontros promovidos pelo nível central, a partir da problematização do 

objeto avaliado, ou melhor, dos dados. Nesses momentos, os sujeitos tomam 

decisões compartilhadas, produzem julgamentos de valor e redirecionam práticas de 

saúde. 

Como observamos nessa categoria, as práticas avaliativas relacionadas 

aos espaços de participação produzem aprendizagem, permitindo a construção da 

autonomia dos atores, num movimento emancipatório. Fica claro, nos exemplos 

trazidos para essa análise, que trabalhadores, agentes comunitários de saúde e 

gestores se sentem capazes de agir e transformar o mundo em que se inserem, no 

âmbito da gestão da Atenção Básica. 

Pontuamos, todavia, que transformações são possíveis quando há 

oportunidade para mudança, respeito à autonomia dos sujeitos nos espaços de 

participação e quando esses mesmos sujeitos se permitem construir o lugar que 

desejam para trabalhar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Procuramos, nesta pesquisa, verificar a possibilidade de haver um caráter 

formativo da avaliação nas práticas avaliativas de Piraí, no âmbito da gestão da 

Atenção Básica. Para nós, isso representou um desafio significativo, sendo 

necessária a formulação de um arcabouço teórico que sustentasse nossas 

proposições acerca do tema. 

A escolha pelo estudo de caso nos permitiu entender como as práticas 

avaliativas vêm sendo operacionalizadas ao longo dos anos, assim como perceber 

suas contribuições na vida e no cotidiano de trabalhadores, gestores, conselheiros e 

usuários dos serviços de saúde. 

Embora não seja possível generalizar as conclusões de um estudo de 

caso, pois são particulares, essa estratégia de pesquisa também nos permitiu olhar 

os reflexos da Política Nacional de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica na 

política de saúde local de Piraí. Ou seja, conseguimos identificar suas possibilidades 

e limites, ao mesmo tempo em que notamos ser fundamental a colaboração das 

partes interessadas para o alcance de resultados. 

Nesse sentido, cabe aqui traçarmos certas ponderações a respeito do 

município estudado. Ressaltamos a existência de um contexto político que favorece 

a manutenção das práticas avaliativas e de um projeto de governo do sistema de 

saúde local com grande investimento na estruturação do serviço de saúde, 

ampliação do acesso à assistência, com ênfase na Estratégia Saúde da Família, que 

atualmente cobre toda a população de Piraí. 

É importante salientar que, embora tenhamos identificado outras práticas 

avaliativas, optamos por não explorá-las, buscando enfatizar apenas aquelas 

recorrentes e sistematizadas. 

Em sua maioria, tais práticas avaliativas são oriundas de instrumentos 

normativos de planejamento e sistemas de informação do SUS (vide Quadro 4, p. 

67), ou neles inspiradas, tendo a epidemiologia como saber estruturante — inclusive 

para formulação de instrumentos locais, como o Caderno do Seminário —, o que 

vem norteando a avaliação no município desde 2001, ainda no período em que o MS 
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iniciava o fomento de uma política de institucionalização da avaliação no âmbito da 

Atenção Básica (BRASIL, 2005; FELISBERTO, 2004 e 2006). 

Em Piraí as práticas avaliativas funcionam como ferramenta que 

retroalimenta o planejamento, na medida em que servem de apoio para a 

elaboração e atualização da agenda anual e do Relatório de Gestão, instrumentos 

fundamentados no Plano Municipal de Saúde. 

Em nossas análises, também depreendemos que as práticas avaliativas 

do município remetem à corrente de pensamento positivista, com métodos 

quantitativos. Todavia, não ficam aquém das práticas avaliativas qualitativas. A 

diferença é que a abordagem quantitativa revela aspectos gerais do fenômeno 

avaliado (TANAKA; MELO, 2007) e não consegue, por exemplo, captar os aspectos 

mais subjetivos da relação médico-paciente, sendo necessárias outras abordagens, 

que trabalhem, por exemplo, a centralidade do usuário na avaliação (PINHEIRO; 

SILVA JUNIOR, 2008; NASCIMENTO-SILVA et al., 2008b). 

Outro aspecto importante é a participação no município, que se embasa 

na perspectiva da integralidade (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). O destaque fica 

por conta da forma com que o nível central compartilha as práticas avaliativas junto 

aos demais atores, com um intenso diálogo nos muitos espaços de participação 

existentes (vide Quadro 6, p. 81), ainda que seja necessário apontar que a 

participação do usuário fique abaixo do esperado, visto que Piraí possui 100% de 

cobertura na Estratégia Saúde da Família. 

Os seminários de avaliação anual e trimestral, por exemplo, são pontos 

de encontro de sujeitos e suas práticas avaliativas, construídos especialmente para 

a reflexão sobre o município. Vale ressaltar também o Fórum de Gerentes como 

espaço de práticas avaliativas não estruturadas. 

Assim, a partir de nossas análises concluímos que o nível central se 

ancora no arranjo de ―espaços, sujeitos e práticas avaliativas‖, capaz de facilitar o 

diálogo entre gestores, trabalhadores, conselheiros e, em menor intensidade, 

usuários. Essa dinâmica é gerada pelo próprio estilo de gestão do serviço de saúde 

de Piraí, que inclui as práticas avaliativas como um dos seus eixos, ao lado do 

planejamento e da participação. 

Concluímos que Piraí — a partir do arranjo de espaços de participação, 

sujeitos e práticas avaliativas — induz trabalhadores, gestores e conselheiros a 

problematizarem a realidade do município, transformando-a e se transformando por 
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meio da práxis, num movimento mútuo de aprendizagem, devido à prática de 

avaliações. Isso permite o desenvolvimento do que definimos como caráter formativo 

da avaliação. Assim, esses sujeitos, engajados, observam suas áreas de adscrição, 

elaboram estratégias, traçam metas, propõem e realizam mudanças, qualificando o 

serviço de saúde de Piraí, ininterruptamente. 

Em outras palavras, vemos nesse processo o encontro, o contraste de 

saberes e a construção de novos saberes, a tomada de decisão, o julgamento de 

valor e a elaboração de estratégias e intervenções de forma compartilhada. O 

movimento de aprendizagem é mútuo, a partir da prática da avaliação. 

Entretanto, sinalizamos que o caráter formativo da avaliação nas práticas 

avaliativas de Piraí nem sempre é visível em um primeiro olhar: às vezes revela-se 

por meio de pistas, nuanças, que orientam a aprendizagem gerada a partir da 

problematização do objeto avaliado. Em outros momentos, não é possível percebê-

lo, ficando implícito, encoberto. 

Por exemplo, nesta pesquisa pudemos notar o caráter formativo da 

avaliação no desenvolvimento da autonomia do Agente Comunitário de Saúde que, 

a partir da problematização de seu PSF, em um evento de avaliação, sente-se 

sujeito capaz de reorientar práticas; no médico que, desafiado pela problematização 

gerada nos encontros de avaliação anuais, conclui que um seminário trimestral lhe 

permite elaborar estratégias em um período menor de tempo; no gestor que, ao 

olhar os números de seu PSF, começa a problematizá-los e nominá-los, 

reconhecendo naqueles dados os usuários do serviço de saúde — e não uma 

simples estatística. 

Acreditamos que o caráter formativo seja possível em outros desenhos 

avaliativos, pois a avaliação traz em si a possibilidade de gerar aprendizagem. Mas 

a aprendizagem de que falamos aponta para a existência de diálogo, de 

compartilhamento de decisões, de construção de autonomia, sendo preciso existir a 

partir do encontro com o outro, pela ação, reflexão e intervenção sobre o cotidiano, 

e, ainda, como nos explica Freire (2009a, 2009b), pelo próprio inacabamento do ser 

que se sabe inconcluso. 

Como o município já vem utilizando práticas avaliativas de cunho 

quantitativo há bastante tempo, apontamos a necessidade de haver uma evolução 

para um mix de abordagens quantitativas e qualitativas na avaliação de serviços de 
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saúde, o que possibilitaria ir além do julgamento da aparência do fenômeno avaliado 

e aprofundar a compreensão sobre o que se avalia (TANAKA; MELO, 2007). 

Por fim, constamos que as práticas avaliativas em Piraí vêm colaborando 

com a aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia de trabalhadores, gestores 

e conselheiros, e com o fortalecimento do sistema de saúde, na medida em que 

auxiliam na construção de um município e de sujeitos (com suas vidas e histórias) 

em consonância com a integralidade da atenção à saúde. 
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ANEXOS   

 

A. Roteiros de entrevistas referentes aos Estudos Multicêntricos Integradores 

de Tecnologias Avaliativas sobre Integralidade na Atenção Básica (ano de 

2007). 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - 2007 

GESTORES NÍVEL CENTRAL 

Perfil  

Nome: 

Idade:                                           Escolaridade: 

Experiência anterior 

Tempo no Cargo: 

DIMENSÃO 1 – GESTÃO 

ESTRATÉGIAS PARA REGULAÇÃO DO ACESSO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE SAÚDE 

Instrumento de 

planejamento e 

programação 

Existem instrumentos de planejamento e programação?  Quais? Como são 

elaborados (processo, quem e periodicidade)? Como são aplicados? Existe 

liberação para formação dos profissionais? (E os ACS) 

Participação e 

mecanismos –(Ouvidoria, 

Conselho gestores, 

conferências) 

Como participam os profissionais e usuários no processo? 

Existe ouvidoria? Como funciona? (como são as respostas às demandas) 

Instrumentos e encontros 

(reuniões) de avaliação. 

Existem instrumentos de avaliação?  Quais? Como são elaborados (processo, 

quem e periodicidade)? Como são aplicados? São feitas reuniões regulares para 

discussão dos serviços (problema/situação/cotidiano)? (Quem participa, e em que 

periodicidade?) 

Relação Público-Privado Existem dispositivos de controle e regulação do acesso da rede/ serviços 

complementar do SUS (rede privada)? 

Acesso aos diversos 

níveis de complexidade 

Como funciona o acesso e a regulação aos vários níveis da rede de atenção? 

Como funciona a referência e contra-referência? 

Concepções sobre 

integralidade, cuidado e 

direito à saúde? 

O que você entende por integralidade? O que você entende por cuidado? O que 

você entende por direito à saúde? 
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UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA FORTALECER A GESTÃO E A 

ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO 

Programa de Educação 

Permanente 

Existem programas de qualificação dos profissionais do serviço. Constituição 

(como? Quem?) Execução (como? Quem? Público alvo Existem estratégias de 

qualificação para os ACS ? Como são? Há incentivos para a qualificação desses 

trabalhadores ? 

 

Articulação Ensino-Serviço Existe Articulação Serviços-Instituição de Ensino? (Como ocorre, produtos e 

sujeitos). As atividades são voltadas para as necessidades do serviço? OU= Como 

são decididas quais atividades serão realizadas pelas parcerias? Quem define? 

Como? 

Pesquisa no Serviço Existe alguma pesquisa sendo desenvolvida no serviço? Quem demandou? Por 

quê? É oferecido algum estímulo à pesquisa continuada? (Quais? Público-alvo?) 

Sistema Formal de Ensino Há mecanismos de acesso dos trabalhadores ao sistema formal de ensino? Qual? 

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARTICIPATIVAS NO DESENHO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 

Processo de trabalho Quem define os processos de trabalho (rotinas do serviço, cardápio de atividades, 

recepção, encaminhamentos, reuniões)? Há participação de usuários e 

trabalhadores? Há colegiado de gestão? Descrever a dinâmica. Como são 

operacionalizadas as decisões? (Acompanhamento e avaliação).  

Condições de Trabalho Quais os vínculos trabalhistas e remuneração dos profissionais do PSF/ABS ?Há 

adequação de recursos físicos e materiais para a realização dos processos de 

trabalho?Modalidades de acompanhamento e supervisão.Existem processos 

avaliativos sobre as condições de trabalho? Esses processos produzem 

mudanças? 

Pacto de Atenção Básica 2. Há participação dos trabalhadores na formulação e acompanhamento do Pacto 

de Atenção Básica? 

PERMEABILIDADE AO CONTROLE SOCIAL NA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

Capacitações realizadas 

para conselheiros e 

representantes do 

Ministério Público, 

Legislativo e etc. no 

município com foco na 

atenção básica e no direito 

da população. 

 

Há atividades (educação permanente) para conselheiros e representantes do 

Ministério Público, Legislativo e etc. para fortalecimento de sua ação na garantia 

do direito à saúde?  

 

Audiências públicas para 

discutir e avaliar práticas e 

mudanças no sistema de 

Ocorreram audiências públicas para discutir e avaliar práticas e mudanças no 

sistema de saúde nos últimos 3 anos? Quais foram os tópicos e resultados? 
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saúde. 

 

Demandas e denuncias a 

ouvidoria do SUS com 

processos concluídos. 

Quais as principais demandas ou denúncias à ouvidoria? Quais as ações e 

resultados decorrentes dessas denúncias? 

Incorporação ao plano 

municipal de saúde e 

execução pelo poder 

municipal de demandas 

aprovadas na ultima 

conferência municipal de 

saúde que diz respeito às 

praticas e ao cuidado na 

atenção básica. 

Quais as recomendações da última conferência relacionadas às praticas e ao 

cuidado na atenção básica foram incorporadas ao plano municipal de saúde? Em 

que medida estão sendo executadas? Que mudanças produziram? 

 

 

 

UTILIZAÇÃO INTEGRADA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DAS 

CARACTERÍSTICAS DO TERRITÓRIO DE REFERENCIA. 

Uso da informação como 

ferramenta de tomada de 

decisões e avaliação 

(gestão, cuidado e 

controle social) 

1. a) As informações geradas pelos sistemas são utilizadas no planejamento e 

avaliação de ações (nível central, local e controle social)? 

b) As informações dos usuários são disponibilizadas nos diversos pontos de 

atendimento? E para os trabalhadores? 

c) As informações são sistematizadas no nível central para serem trabalhadas 

pelos outros níveis do sistema? Onde e como? 

Mecanismos de difusão da 

informação (instrumentos, 

público-alvo) 

Existem mecanismos de difusão da informação (não é divulgação)? Quais são? 

Qual a periodicidade? Qual o público-alvo?    
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ROTEIRO DE ENTREVISTA - 2007 

GERENTE LOCAL (PSF/UBS) 

Perfil  

Nome: 

Idade:                                           Escolaridade: 

Experiência anterior 

Tempo no Cargo: 

ESTRATÉGIAS PARA REGULAÇÃO DO ACESSO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE SAÚDE 

Instrumento de 

planejamento e 

programação 

Existem instrumentos de planejamento e programação?  Quais? Como são 

elaborados (processo, quem e periodicidade)? Como são aplicados? Existe 

liberação para formação dos profissionais? (E os ACS) 

Participação e 

mecanismos –(Ouvidoria, 

Conselho gestores, 

conferências) 

 

Como participam os profissionais e usuários no processo? 

Existe ouvidoria? Como funciona? (como são as respostas às demandas) 

Instrumentos e encontros 

(reuniões) de avaliação. 

Existem instrumentos de avaliação?  Quais? Como são elaborados (processo, 

quem e periodicidade)? Como são aplicados? São feitas reuniões regulares para 

discussão dos serviços (problema/situação/cotidiano)? (Quem participa, e em que 

periodicidade?) 

Relação Público-Privado 

 

Existem dispositivos de controle e regulação do acesso da rede/ serviços 

complementar do SUS (rede privada)? 

Acesso aos diversos 

níveis de complexidade 

Como funciona o acesso e a regulação aos vários níveis da rede de atenção? 

Como funciona a referência e contra-referência? 

UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA FORTALECER A GESTÃO E A 

ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO 

Programa de Educação 

Permanente 

Existem programas (ou propostas) de qualificação dos profissionais do serviço. 

Constituição (como? Quem?) Execução (como? Quem? Público alvo 

 

Articulação Ensino-Serviço Existe Articulação Serviços-Instituição de Ensino? (Como ocorre, produtos e 

sujeitos). As atividades são voltadas para as necessidades do serviço? OU= 

Como são decididas quais atividades serão realizadas pelas parcerias? Quem 

define? Como? 
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Pesquisa no Serviço Existe alguma pesquisa sendo desenvolvida no serviço? Quem demandou? Por 

quê? É oferecido algum estímulo à pesquisa continuada? (Quais? Público-alvo?) 

Sistema Formal de Ensino Há mecanismos de acesso dos trabalhadores ao sistema formal de ensino? 

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARTICIPATIVAS NO DESENHO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 

Processo de trabalho Quem define os processos de trabalho? Há participação de usuários e 

trabalhadores? Há colegiado de gestão? Descrever a dinâmica. Como são 

operacionalizadas as decisões? (Acompanhamento e avaliação).  

Pacto de Atenção Básica Há participação dos trabalhadores na formulação e acompanhamento do Pacto de 

Atenção Básica? 

PERMEABILIDADE AO CONTROLE SOCIAL NA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

Capacitações realizadas 

para conselheiros e 

representantes do 

Ministério Público, 

Legislativo e etc. no 

município com foco na 

atenção básica e no direito 

da população. 

 

Há atividades (educação permanente) para conselheiros e representantes do 

Ministério Público, Legislativo e etc. para fortalecimento de sua ação na garantia 

do direito à saúde? Quais? 

 

Audiências públicas para 

discutir e avaliar práticas e 

mudanças no sistema de 

saúde. 

 

Ocorreram audiências públicas para discutir e avaliar práticas e mudanças no 

sistema de saúde nos últimos 3 anos? Quais foram os tópicos e resultados? 

 

Demandas e denuncias a 

ouvidoria do SUS com 

processos concluídos. 

Quais as principais demandas ou denúncias à ouvidoria? Quais as ações e 

resultados decorrentes dessas denúncias? 

Incorporação ao plano 

municipal de saúde e 

execução pelo poder 

municipal de demandas 

aprovadas na ultima 

conferência municipal de 

saúde que diz respeito às 

praticas e ao cuidado na 

atenção básica. 

 

Quais as recomendações da última conferência relacionadas às praticas e ao 

cuidado na atenção básica foram incorporadas ao plano municipal de saúde? Em 

que medida estão sendo executadas? Que mudanças produziram? 
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UTILIZAÇÃO INTEGRADA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DAS 

CARACTERÍSTICAS DO TERRITÓRIO DE REFERENCIA. 

Uso da informação como 

ferramenta de tomada de 

decisões e avaliação 

(gestão, cuidado e 

controle social) 

As informações geradas pelos sistemas são utilizadas no planejamento e 

avaliação de ações (nível central, local e controle social)? As informações dos 

usuários são disponibilizadas nos diversos pontos de atendimento? E para os 

trabalhadores?As informações são sistematizadas no nível central para serem 

trabalhadas pelos outros níveis do sistema? Onde e como? 

Mecanismos de difusão da 

informação (instrumentos, 

público-alvo) 

Existem mecanismos de difusão da informação (não é divulgação)? Quais são? 

Qual a periodicidade? Qual o público-alvo?    

DIMENSÃO 2 – CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS TRABALHADORES 

ACOLHIMENTO 

Origem da demanda Existem mecanismos para conhecimento da origem da demanda?Existem 

instrumentos para conhecimento dos motivos de procura?Como é o acesso aos 

instrumentos? (quem conhece e para que é utilizado) O processo de trabalho 

inclui mecanismos para análise da demanda no processo de trabalho? O processo 

de trabalho inclui mecanismos para resposta à demanda no processo de trabalho? 

O usuário tem voz no processo de organização da demanda? Existe planejamento 

no atendimento da demanda? (Como é feito e quem participa) 

Existência de um fluxo 

institucional e de um fluxo 

do processo de trabalho 

Existem fluxos institucionais definindo o processo de trabalho? Quem elabora 

estes fluxos? Como estes fluxos são informados aos profissionais? Há construção 

conjunta dos fluxos? Os fluxos do cotidiano do processo de trabalho diferem dos 

fluxos institucionais? Como os profissionais estabelecem o fluxo do cotidiano? 

Práticas no processo de 

trabalho relacionadas à 

humanização  

 

Existem práticas de humanização utilizadas pela gestão? Existem formas de 

valorização dos profissionais? Quais fluxos nos processos de trabalho que 

favorecem a humanização? Quando os usuários são atendidos, eles recebem dos 

profissionais de saúde orientação quanto ao uso dos seus 

medicamentos/tratamento/terapêutica?  

Você acha que os profissionais de saúde oferecem um atendimento 

―humanizado‖? Como são as instalações dos serviços? São confortáveis? 

Acolhedoras? 

VÍNCULO 

Conhecimento dos 

membros da família e o 

meio social que vive / 

Extensão da relação com 

as famílias, não 

importando o tipo de 

demanda (necessidade 

ampliada) para cuidado 

Como os mecanismos de gestão do sistema <regulação, protocolos, supervisão, 

contratualização, autonomia de agenda etc.> interferem nos processos de 

trabalho?Quais práticas da equipe são capazes de facilitar a formação de 

vínculos?Existem mecanismos nos processos de trabalho capazes de subsidiar a 

proposição de projetos terapêuticos singulares? A realidade familiar e do meio 

social é considerada na proposição de cuidado? Quais destes mecanismos. O 

trabalho do ACS contribui para essa proposição e sua experiência é considerada?  
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Gestão de cuidado integral Existem mecanismos de integração com redes sociais? O ACS participa desses 

mecanismos? Como? Qual é a participação do usuário na organização do projeto 

terapêutico individual?Como os processos de trabalho na atenção básica 

incorporam a intersetorialidade? Como as práticas alternativas são apropriadas no 

desenho de projetos terapêuticos individuais?Os ACS contribuem para a 

construção dos projetos terapêuticos? Como? 

Avaliação do vínculo e 

responsabilidade 

Existem práticas de avaliação do <vínculo e responsabilização> nos processos de 

trabalho da atenção básica? 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 Há adequação de recursos físicos e materiais para a realização dos processos de 

trabalho? Modalidades de acompanhamento e supervisão.Existem processos 

avaliativos sobre as condições de trabalho? Esses processos produzem 

mudanças? 

TRABALHO EM EQUIPE 

Mecanismo de articulação 

e integração da equipe 

multiprofissional 

 

Composição da equipe (por categoria profissional e responsabilidades) 

Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) 

Os ACS participam das reuniões de equipe? Quais? Os ACS contribuem para o 

planejamento das ações de saúde? Como?Que tipo de contribuições os ACS 

trazem para a equipe?Os ACS participam nas atividades educativas? 

Como?Quais são os instrumentos de trabalho do ACS (fichas, diário de campo, 

blocos...)?Quais são as rotinas de trabalho do ACS? Quem determina e orienta a 

rotina de trabalho do ACS? Qual é a divisão do tempo de trabalho e em quais 

espaços (Comunidade, serviço, visita, grupos, recepção)?Quem supervisiona e 

avalia o trabalho do ACS? Como é avaliado o trabalho do ACS? Existem 

instrumentos de avaliação do trabalho do ACS?Quais são os indicadores da 

avaliação do trabalho do ACS?Quem forma e supervisiona a formação do 

ACS?Existem estratégias de qualificação para os ACS? Como são? Existem 

incentivos (liberação do trabalho)? 

Matriciamento 

 

Como são compostas as equipes e como se organiza a gestão do trabalho na 

equipe (programação das ações, acompanhamento, fóruns de discussão)?  

Existe integração entre os profissionais nas diferentes etapas do processo de 

trabalho (hierarquização rígida de atribuições e de valoração da atuação)? Essa 

integração produz projetos terapêuticos singulares? 

Existem estratégias de apoio matricial entre equipes de diferentes serviços? 

Existem processos avaliativos do trabalho em equipe? Esses processos interferem 

na organização da equipe? 

PERCEPÇÕES SOBRE A INTEGRALIDADE, DIREITO E CUIDADO 

Concepções sobre 

integralidade, cuidado e 

direito a saúde 

O que você entende por integralidade? O que você entende por cuidado? O que 

você entende por direito à saúde? 
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DIREITO À ESCOLHA DE TERAPÊUTICA 

 São utilizadas práticas terapêuticas alternativas ou populares de cura na rede de 

serviços? Quais são as estratégias (simbólicas, representação social, 

imaginário,as discursivas, práticas) utilizadas pelos ACS para reconhecimento e 

comunicação com a comunidade frente às suas especificidades sócio-culturais 

(benzedeiras, rezadeiras, xamãs, parteiras)? (nesse item ou no anterior sobre 

―percepções‖? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA - 2007 

TRABALHADORES (PSF/UBS) 

DIMENSÃO 1 – Gestão 

ESTRATÉGIAS PARA REGULAÇÃO DO ACESSO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE SAÚDE 

Instrumento de 

planejamento e 

programação 

Existem instrumentos de planejamento e programação?  Quais? Como são 

elaborados (processo, quem e periodicidade)? Como são aplicados? 

Participação e 

mecanismos (ouvidoria)  

Como participam os profissionais e usuários no processo? Existe ouvidoria? Como 

funciona? (como são respondidas as demandas) 

 

Instrumentos e encontros 

de avaliação 

Existem instrumentos de avaliação?  Quais? Como são elaborados (processo, 

quem e periodicidade)? Como são aplicados? São feitas reuniões regulares para 

discussão dos serviços (problema/situação/cotidiano)? (Quem participa, e em que 

periodicidade?) 

UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA FORTALECER A GESTÃO E A 

ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO 

Programa de Educação 

Permanente 

Existem programas (ou propostas) de qualificação dos profissionais do serviço. 

Constituição (como? Quem?) Execução (como? Quem? Público alvo 

 

Articulação Ensino-Serviço Existe Articulação Serviços-Instituição de Ensino? (Como ocorre, produtos e 

sujeitos). 

 As atividades são voltadas para as necessidades do serviço? Como são definidas 

as atividades a serem desenvolvidas pelas parcerias? 

Pesquisa no Serviço  Existe alguma pesquisa sendo desenvolvida no serviço? Quem demandou? Por 

quê? É oferecido algum estímulo à pesquisa continuada? (Quais? Público-alvo?) 

Sistema Formal de Ensino Há mecanismos de acesso dos trabalhadores ao sistema formal de ensino? 

Quais? 

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARTICIPATIVAS NO DESENHO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 

Processo de trabalho Quem define os processos de trabalho? Há participação de usuários e 

trabalhadores? Há colegiado de gestão? Descrever a dinâmica. Como são 

operacionalizadas as decisões? (acompanhamento e avaliação).  

Pacto de Atenção Básica Há participação dos trabalhadores na formulação e acompanhamento do Pacto de 

Atenção Básica? 

PERMEABILIDADE AO CONTROLE SOCIAL NA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

Capacitações realizadas 

para conselheiros e 

Há atividades (educação permanente) para conselheiros e representantes do 

Ministério Público, Legislativo e etc. para fortalecimento de sua ação na garantia 
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representantes do 

Ministério Público, 

Legislativo e etc. no 

município com foco na 

atenção básica e no direito 

da população. 

do direito à saúde? Quais? 

Audiências públicas para 

discutir e avaliar práticas e 

mudanças no sistema de 

saúde. 

 

Ocorreram audiências públicas para discutir e avaliar práticas e mudanças no 

sistema de saúde nos últimos 3 anos? Quais foram os tópicos e resultados? 

 

Demandas e denuncias a 

ouvidoria do SUS com 

processos concluídos. 

Quais as principais demandas ou denúncias à ouvidoria? Quais as ações e 

resultados decorrentes dessas denúncias? 

Incorporação ao plano 

municipal de saúde e 

execução pelo poder 

municipal de demandas 

aprovadas na ultima 

conferência municipal de 

saúde que diz respeito às 

praticas e ao cuidado na 

atenção básica. 

 

Quais as recomendações da última conferência relacionadas às praticas e ao 

cuidado na atenção básica foram incorporadas ao plano municipal de saúde? Em 

que medida estão sendo executadas? Que mudanças produziram? 

UTILIZAÇÃO INTEGRADA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DAS 

CARACTERÍSTICAS DO TERRITÓRIO DE REFERENCIA. 

Uso da informação como 

ferramenta de tomada de 

decisões e avaliação 

(gestão, cuidado e 

controle social) 

As informações geradas pelos sistemas são utilizadas no planejamento e 

avaliação de ações (nível central, local e controle social)?As informações dos 

usuários são disponibilizadas nos diversos pontos de atendimento? E para os 

trabalhadores?As informações são sistematizadas no nível central para serem 

trabalhadas pelos outros níveis do sistema? Onde e como? 

Mecanismos de difusão da 

informação (instrumentos, 

público-alvo) 

Existem mecanismos de difusão da informação (não é divulgação)? Quais são? 

Qual a periodicidade? Qual o público-alvo?    
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DIMENSÃO 2 – Conhecimentos e práticas dos trabalhadores 

ACOLHIMENTO 

Origem da demanda a) Existem mecanismos para conhecimento da origem da demanda?(qual o bairro, 

local, etc.); b) Existem instrumentos para conhecimento dos motivos de procura 

aos serviço de saúde? (porque e para que procurou o serviço); c) Existem 

diferenças no atendimento de acordo com a origem (local/área) da demanda? d) 

Existem diferenças na organização da demanda de acordo com o motivo de 

procura ao serviço? Como a equipe se organiza para responder a demanda? 

(existe ficha, agendamento prévio, demanda espontânea, acesso em situações de 

emergência). f) O processo de trabalho inclui mecanismos para analisar a 

demanda?; g) O processo de trabalho inclui mecanismos sistematizados de 

avaliação de respostas à demanda? h) O usuário tem voz no processo de 

organização da demanda?; i) Existe planejamento do atendimento da demanda? 

(como é efeito, quem participa deste planejamento?) 

Existência de um fluxo 

institucional e de um fluxo 

do processo de trabalho 

Existem fluxos institucionais definindo o processo de trabalho?Quem elabora estes 

fluxos? Como estes fluxos são informados aos profissionais?Há construção 

conjunta dos fluxos?Os fluxos do cotidiano do processo de trabalho diferem dos 

fluxos institucionais? Como os profissionais estabelecem o fluxo do cotidiano? 

Quais os mecanismos utilizados para organização da agenda? 

Práticas no processo de 

trabalho relacionadas à 

humanização  

Quais as práticas de humanização utilizadas pela gestão (acolhimento, 

responsabilização? Existem formas de valorização dos profissionais? Quais fluxos 

nos processos de trabalho que favorecem a humanização? Qual a atitude dos 

profissionais quando o serviço demandado não está disponível? Observação das 

respostas dadas ao usuário (fala, tom de voz, responsabilização) Os critérios de 

priorização no atendimento consideram a dimensão humana do cuidado?Quais 

atitudes e ações no processo de trabalho favorecem a humanização do 

atendimento?Existe atendimento com uma clínica ampliada?Como é realizada a 

abordagem ao usuário? (quem faz, como) O profissional de saúde pode 

administrar seu próprio tempo para cada ação de cuidado? Existe 

compartilhamento de responsabilidade no cuidado?; O prontuário é 

multiprofissional? (como os profissionais trabalham conjuntamente, como é o 

registro) 

Forma de atuação na 

recepção 

a) Como é feita a recepção à população que chega ao serviço? (quem faz, há 

alternância entre os profissionais); b) Como é definido o que o usuário necessita? 

(qual o serviço que ele irá utilizar, encaminhamento adequado); c) O usuário 

participa da decisão do fluxo mais adequado para a sua necessidade? (como isso 

é realizado); d) Qual a forma de atendimento realizado na recepção (escuta 

qualificada, acolhimento a necessidade, capacidade de dar resposta); e) Existem 

mecanismos de acolhimento na recepção? (quais). f) Existem critérios de 

priorização estabelecidos para o atendimento? (quais, quem definiu?); g) Existem 

práticas avaliativas sobre os mecanismos de recepção dos usuários? (quais, quem 

definiu?). 

VÍNCULO 

Conhecimento dos 

membros da família e o 

meio social que vive / 

Extensão da relação com 

as famílias, não 

importando o tipo de 

demanda (necessidade 

ampliada) para cuidado 

Como os mecanismos de gestão do sistema <regulação, protocolos, supervisão, 

contratualização, autonomia de agenda etc.> interferem nos processos de 

trabalho?Quais práticas da equipe são capazes de facilitar a formação de 

vínculos?Existem mecanismos nos processos de trabalho capazes de subsidiar a 

proposição de projetos terapêuticos singulares? Como a realidade familiar e do 

meio social é capturada para a proposição de cuidado? Quais destes mecanismos. 

Quais destes mecanismos ―passam‖ pelo trabalho do ACS?  
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Gestão de cuidado integral Existem mecanismos de integração com redes sociais? O ACS participa desses 

mecanismos? Como? Qual a participação do usuário na organização do projeto 

terapêutico individual? Como os processos de trabalho na atenção básica 

incorporam a intersetorialidade? Como as práticas alternativas são apropriadas no 

desenho de projetos terapêuticos individuais?Os ACS contribuem para a 

construção dos projetos terapêuticos? Como? 

Avaliação do vínculo e 

responsabilidade 

Existem práticas de avaliação do <vínculo e responsabilização> nos processos de 

trabalho da atenção básica? 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 Há adequação de recursos físicos e materiais para a realização dos processos de 

trabalho?Modalidades de acompanhamento e supervisão.Existem processos 

avaliativos sobre as condições de trabalho? Esses processos produzem 

mudanças? 

TRABALHO EM EQUIPE 

Mecanismo de articulação 

e integração da equipe 

multiprofissional 

 

Composição da equipe (por categoria profissional e responsabilidades) 

Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) 

Os ACS participam das reuniões de equipe? Quais? Os ACS contribuem para o 

planejamento das ações de saúde? Como? Que tipo de contribuições os ACS 

trazem para a equipe?Os ACS participam nas atividades educativas? 

Como?Quais são os instrumentos de trabalho do ACS (fichas, diário de campo, 

blocos...)?Quais são as rotinas de trabalho do ACS? Quem determina e orienta a 

rotina de trabalho do ACS? Qual é a divisão do tempo de trabalho e em quais 

espaços (Comunidade, serviço, visita, grupos, recepção)?Quem supervisiona e 

avalia o trabalho do ACS? Como é avaliado o trabalho do ACS? Existem 

instrumentos de avaliação do trabalho do ACS?Quais são os indicadores da 

avaliação do trabalho do ACS?Quem forma e supervisiona a formação do ACS? 

Existem estratégias de qualificação para os ACS? Como são? Existem incentivos 

(liberação do trabalho)? 

Matriciamento 

 

Como são compostas as equipes e como se organiza a gestão do trabalho na 

equipe (programação das ações, acompanhamento, fóruns de discussão)?  

Existe integração entre os profissionais nas diferentes etapas do processo de 

trabalho (hierarquização rígida de atribuições e de valoração da atuação)? Essa 

integração produz projetos terapêuticos singulares? 

Existem estratégias de apoio matricial entre equipes de diferentes serviços? 

Existem processos avaliativos do trabalho em equipe? Esses processos interferem 

na organização da equipe? 

 

PERCEPÇÕES SOBRE A SAÚDE- DOENÇA E CUIDADO 

Concepções sobre 

integralidade, cuidado e 

direito a saúde 

O que você entende por integralidade? O que você entende por cuidado? O que 

você entende por direito à saúde?  
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DIREITO À ESCOLHA DE TERAPÊUTICA 

 São utilizadas práticas terapêuticas alternativas ou populares de cura na rede de 

serviços de saúde?Quais são as estratégias (simbólicas, representação social, 

imaginário, as discursivas, práticas) utilizadas pelos ACS para reconhecimento e 

comunicação  com a comunidade frente às suas especificidades sócio-culturais  

(benzedeiras, rezadeiras, xamãs, parteiras)? (nesse item ou no anterior sobre 

―percepções‖? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA - 2007 

USUÁRIO CONSELHEIRO 

DIMENSÃO 1 - GESTÃO 

ESTRATÉGIAS PARA REGULAÇÃO DO ACESSO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE SAÚDE 

Instrumento de 

planejamento/participação e 

programação 

Como são definidas as prioridades de saúde do seu município? E de que 

forma elas são atendidas/respondidas? 

Você conhece como é o planejamento das ações de saúde do seu município?  

Como são elaboradas? E quem participa? 

Você participa do planejamento das ações de saúde do seu município? 

 

Ouvidoria  

 

Existe ouvidoria? Como funciona? (Resposta - fluxos e mecanismos) 

Qual a relação do conselho com a ouvidoria no planejamento e definição de 

prioridades? 

UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA FORTALECER A GESTÃO E A 

ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO 

Programa de Educação 

Permanente 

Você tem conhecimento da realização de cursos, capacitações dos 

profissionais de saúde do seu município?  

(Caso afirmativo) Quais, e como foram realizados?  

Articulação Ensino-Serviço. 

Pesquisa no Ser viço. 

Você (ou algum parente) já foi atendido por estudantes? O que você pensa 

disso? (Identificar a existência de articulação Serviços-Instituição de Ensino; 

como ocorre, produtos e sujeitos). 

Esse atendimento está voltado para as necessidades dos usuários? 

Você tem conhecimento de alguma pesquisa que a universidade realizou no 

serviço? Caso afirmativo, relate. Você gostaria que algum problema fosse 

pesquisado? Qual?  

O que você pensa sobre incentivo à pesquisa nos serviços? 

Há mecanismos de acesso dos trabalhadores ao sistema formal de ensino 

(técnico e superior – ex.: ACS)? O que você pensa disso? 

 

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARTICIPATIVAS NO DESENHO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 

Processo de trabalho Você participa de alguma discussão, reunião ou decisão sobre o cuidado 

(assistência, prevenção, promoção, etc.) oferecido pelo serviço de saúde do 

seu município? Como se dá? 

Pacto de Atenção Básica Já foi discutido/apresentado no conselho o pacto de atenção básica? Relate 

(quem participa, como foi a discussão, etc.) 
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PERMEABILIDADE AO CONTROLE SOCIAL NA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

Capacitações realizadas para 

conselheiros e representantes 

do Ministério Público, 

Legislativo e etc. no município 

com foco na atenção básica e 

no direito da população. 

 

Há atividades (educação permanente) para conselheiros e representantes do 

Ministério Público, Legislativo e etc. para fortalecimento de sua ação na 

garantia do direito à saúde?  

Qual a relação do conselho com o Legislativo? 

Quais as principais demandas ou denúncias à ouvidoria? Quais as ações e 

resultados decorrentes dessas denúncias? 

 

Audiências públicas para 

discutir e avaliar práticas e 

mudanças no sistema de 

saúde. 

 

Ocorreram audiências públicas para discutir e avaliar práticas e mudanças no 

sistema de saúde nos últimos 3 anos? Quais foram os tópicos e resultados? 

 

Incorporação ao plano 

municipal de saúde e 

execução pelo poder 

municipal de demandas 

aprovadas na ultima 

conferência municipal de 

saúde que diz respeito às 

praticas e ao cuidado na 

atenção básica. 

 

Quais as recomendações da última conferência relacionadas às praticas e ao 

cuidado na atenção básica foram incorporadas ao plano municipal de saúde? 

Em que medida estão sendo executadas? Que mudanças produziram? 

UTILIZAÇÃO INTEGRADA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DAS 

CARACTERÍSTICAS DO TERRITÓRIO DE REFERENCIA. 

Uso da informação como 

ferramenta de tomada de 

decisões e avaliação (gestão, 

cuidado e controle social) 

Mecanismos de difusão da 

informação (instrumentos, 

público-alvo) 

Você tem acesso às informações sobre a saúde da população e os serviços de 

saúde? (Explique ao usuário) Onde e como? Quais são? Qual a periodicidade? 

Que tipo de informação você acha mais importante? Como elas são (poderiam 

ser) utilizadas? 

 

DIMENSÃO 2 – Conhecimentos e práticas dos trabalhadores 

ACOLHIMENTO 

Origem da demanda Você conhece os profissionais que cuidam dos usuários e suas famílias? Liste-

os e hierarquize em grau de importância para resolução de seu problema.  

Qual é o profissional que o usuário entra em contato no primeiro atendimento? 

Você sabe o que um ACS faz na equipe de saúde? 

Quais são os principais motivos (demandas) apresentados pelos usuários aos 

serviços de saúde? 

Qual é o primeiro local que o usuário busca na rede de serviço de saúde? 

Qual é a origem dos usuários que buscam (demandam) os serviços de saúde? 
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Existência de um fluxo 

institucional e de um fluxo do 

processo de trabalho 

Quando um usuário precisa de exame, ou de uma internação, quais são os 

procedimentos (ou ações realizadas para obtenção de atendimento)? 

Existe alguma avaliação sobre a recepção/porta de entrada dos usuários? 

Existe alguma forma de agendamento de consulta/exame? 

 

Práticas no processo de 

trabalho relacionadas à 

humanização  

Quando os usuários são atendidos, eles recebem dos profissionais de saúde 

orientação quanto ao uso dos seus medicamentos/tratamento/terapêutica?  

Você acha que os profissionais de saúde oferecem um atendimento ―humano‖?  

Você percebe que os profissionais tratam os usuários com respeito, dignidade e 

cuidado? 

Como são as instalações dos serviços? São confortáveis? Acolhedoras? 

VÍNCULO 

Conhecimento dos membros 

da família e o meio social que 

vive / Extensão da relação 

com as famílias, não 

importando o tipo de 

demanda (necessidade 

ampliada) para cuidado 

Você percebe que os profissionais de saúde se preocupam/responsabilizam 

pelo cuidado prestado aos usuários? 

E o ACS? Como contribui para a prestação desse cuidado? 

Você percebe que os usuários e suas famílias estabelecem vínculo com os 

serviços e com os profissionais? 

 

Gestão de cuidado integral Existem grupos de apoio social na saúde (ações de promoção/prevenção à 

saúde-e ações intersetoriais)?   

As equipes da atenção básica participam de ações comunitárias, de lazer, de 

geração de renda da comunidade? Qual é a participação do ACS? 

O que você pensa sobre o usuário definir com o profissional o seu 

tratamento/terapêutica?  

O ACS contribui/ poderia contribuir para a construção dos projetos 

terapêuticos? Como? 

Avaliação do vínculo e 

responsabilidade 

Como você avalia o vínculo/responsabilização nos processos de trabalho da 

atenção básica? 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 O que você percebe sobre as condições de trabalho das equipes de saúde 

(instalações, vínculo, remuneração e avaliação)? 

TRABALHO EM EQUIPE 

Mecanismo de articulação e 

integração da equipe 

multiprofissional 

 

Você percebe que os profissionais de saúde trabalham ―em equipe‖? Por quê? 
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Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) 

Os ACS participam nas atividades educativas? Como? 

Quem supervisiona e avalia o trabalho do ACS? Como é avaliado o trabalho do 

ACS? Existem instrumentos de avaliação do trabalho do ACS? 

Os ACS participam das reuniões do conselho? 

No seu município, os ACS participam de reunião/fórum de discussão sobre sua 

profissão? 

PERCEPÇÕES SOBRE A SAÚDE- DOENÇA E CUIDADO 

Concepções sobre 

integralidade, cuidado e 

direito a saúde 

O que você entende por integralidade? O que você entende por cuidado? O 

que você entende por direito à saúde?  

DIREITO À ESCOLHA DE TERAPÊUTICA 

 As famílias utilizam outras práticas terapêuticas ou populares de cura 

(benzedeiras, rezadeiras, xamãs, parteiras)? 

Quais são as táticas e estratégias que a comunidade utiliza para enfrentar os 

problemas de saúde local? 

Como os profissionais, em particular os ACS, lidam com essas práticas, táticas 

e estratégias? 
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B. Roteiros de entrevistas referentes ao estudo Práticas Avaliativas na Atenção 

Básica na Saúde no Estado do Rio de Janeiro: um estudo sobre sistema de 

controle e monitoramento de ações de saúde (ano de 2008). 

 

PROJETO DE PESQUISA - 2008 

Práticas Avaliativas na Atenção Básica na Saúde no Estado do Rio de Janeiro: um 

estudo sobre sistema de controle e monitoramento de ações de saúde 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

GESTORES – CENTRAIS E LOCAIS 

Perfil 

Nome: 

Idade:                                           Escolaridade: 

Experiência anterior 

Tempo no Cargo: 

 

1. Existe algum instrumento de planejamento, programação e avaliação? O Sr (a) utiliza? 

(identificar na fala: tipo, nível de responsabilidade e articulação interna e externa. Se há 

alguma de estratégia para avaliação de forma institucionalizada (ou seja é regra?) - 

dinâmicas, núcleos, parcerias serviço-universidade) 

2. Existe alguma estratégia de regulação que trate do funcionamento do serviço (objetivos 

e linhas de ação governamentais)? Qual (dispositivos de regulação: tem central de leitos, 

exames e consultas especializadas? tem referência e contra-referência (instrumentos, 

normas e pactuações inter-níveis de gestão)? (OBS.: identificar na fala: quanto à relação 

público e privado, na relação intergestores (pacto de gestão para o cuidado) E nos casos 

de Câncer de mama e pacientes portadores de transtorno mental.? 

3. Existe algum mecanismo de integração de dados, de uso e difusão da informação como 

ferramenta de tomada de decisões e avaliação (gestão, cuidado e controle social)? 

(instrumento e metodologias - EXEMPLO: base de dados nacionais, público-alvo e em 

particular PINASH – Se são utilizados dados do SIAB, SIM, SINASC, SISPré-Natal)  

4. Existe participação dos trabalhadores e usuários na formulação e acompanhamento do 

Pacto da Atenção Básica? (quem, como e onde?) 
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5. Existe alguma avaliação sobre o processo de trabalho? Quem participa? Como? E nos 

casos de câncer de mama e portadores de transtorno mental? 

6. Os serviços são campos de estágio (tanto para a graduação como para a pós-

graduação)? 

7. Seus trabalhadores têm algum incentivo para se qualificarem? Como é feita a 

qualificação? Existe qualificação para os temas de Câncer de mama e Saúde Mental? 

8. Existe algum tipo de avaliação do serviço após a qualificação dos trabalhadores? 

9.  Realizou-se alguma capacitação para conselheiros e representantes do Ministério 

Público, Legislativo e etc. no município com foco na atenção básica e no direito da 

população? 

10. Quais os fóruns (espaços de participação) existentes de demandas da população e 

como elas são incorporadas? São avaliadas? Tem participação dos usuários? 

(Conselhos gestores de unidade - dinâmica e características de suas práticas 

avaliativas; audiências públicas para discutir e avaliar práticas e mudanças no sistema 

de saúde, Conferências e Pré-Conferências; incorporação ao plano municipal de saúde 

e execução pelo poder municipal de demandas aprovadas na ultima conferência 

municipal de saúde que dizem respeito às praticas e ao cuidado na atenção básica). 

11. Existe alguma estratégia de controle e auditoria (contábil, prestação de contas, etc.) no 

município? Existe alguma relação com a justiça? (como é a parceria de vocês com o 

Ministério Público? Compra de material? Petições? Termo de ajustamento de condutas? 

por exemplo). 

12. Existe Ouvidoria para vocalização de denúncias e demandas? Como funciona? 

13. O serviço oferece terapêuticas não convencionais, naturais e/ou projetos terapêuticos 

integrados?  

14. O que você entende por direito à saúde, cuidado, integralidade? 

  



132 
 

 

PROJETO DE PESQUISA - 2008 

Práticas Avaliativas na Atenção Básica na Saúde no Estado do Rio de Janeiro: um 

estudo sobre sistema de controle e monitoramento de ações de saúde 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

TRABALHADORES (NÍVEL SUPERIOR) 

Perfil 

Nome: 

Idade:                                           Escolaridade: 

Experiência anterior 

Tempo no Cargo: 

 

1. Qual a origem da demanda (de onde o usuário vem? Encaminhado? Por conta própria? 

Área adstrita?) E nos casos de câncer de mama e pacientes portadores de transtorno 

mental, como ocorre?  

2. Quais são os fluxos de referências interna (dentro do município) e externa (fora do 

município)? Como é feito o encaminhamento para outros recursos (unidades, 

especialistas, etc.)? Como isto é acompanhado? Quem se responsabiliza? Existe 

disponibilidade de cuidado em todos os níveis de complexidade no município? 

3. E a contra-referência ? É realizada ? Alguém se responsabiliza? 

4. Existe porta de entrada? Há agendamento? A recepção (as pessoas que compõem essa 

recepção) avalia a demanda dos usuários e propõe novos fluxos? (Como a pessoa que 

está responsável pela recepção / porta de entrada interfere nos fluxos da unidade?)  

5. Existe algum fluxo do processo de trabalho? (Como se organiza o processo de trabalho 

na sua unidade, de que modo se organizam as equipes e como se dá essa dinâmica?) 

Há protocolos de atendimento (fluxo de pacientes)? E nos casos de câncer de mama e 

pacientes com transtorno mental?  

6. A organização do processo de trabalho (a unidade) considera o conhecimento dos 

membros da família e o contexto social em que vive? De que modo?  

7. Como e onde são registradas as informações sobre o paciente (inclusive a evolução do 

caso)? (exemplos: banco de dados, prontuário, SIAB) 

8. Existe alguma prática avaliativa sobre a responsabilidade do profissional em relação ao 

usuário? Como são tratadas as questões éticas (quais?) ? (exemplo: erro profissional) 
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9. Existe articulação e integração da equipe multiprofissional? Como? Qual a composição 

da equipe e a responsabilidade de cada um? 

10. Existem equipes de apoio / supervisão para as equipes da Saúde da Família? Você 

conhece os Núcleos de Apoio as Equipes de Saúde da Família (NASFs)? 

11. Qual é o papel do ACS? Ele participa de alguma ação avaliativa? Como ele é avaliado? 

12. O serviço oferece terapêuticas não convencionais, naturais e/ou projetos terapêuticos 

integrados?  

13. O que você entende por direito à saúde, cuidado, integralidade? 
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PROJETO DE PESQUISA - 2008 

Práticas Avaliativas na Atenção Básica na Saúde no Estado do Rio de Janeiro: um 

estudo sobre sistema de controle e monitoramento de ações de saúde 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

TRABALHADORES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Perfil 

Nome: 

Idade:                                           Escolaridade: 

Experiência anterior 

Tempo no Cargo: 

 

1. Você participa de cursos regulares de atualização profissional? Quais? Como (por meio 

da Secretaria, eu pago)? 

2. Você participa de atividades de educação em saúde? Quais? Como? 

3. Quem supervisiona e avalia o seu trabalho? Como é essa avaliação? Existem 

instrumentos específicos (de avaliação do seu trabalho)? 

4. Você participa de reuniões de equipe? 

5. Você participa das reuniões do Conselho? 

6. No seu município, você participa de reunião ou fórum de discussão sobre sua profissão? 

7. O que você entende por direito à saúde, cuidado e integralidade? 
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PROJETO DE PESQUISA - 2008 

Práticas Avaliativas na Atenção Básica na Saúde no Estado do Rio de Janeiro: um 

estudo sobre sistema de controle e monitoramento de ações de saúde 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

USUÁRIO CONSELHEIRO 

Perfil 

Nome: 

Idade:                                           Escolaridade: 

Experiência anterior 

Tempo no Cargo: 

 

1. Como são definidas as prioridades de saúde do seu município? De que forma elas são 

atendidas e respondidas? (Se ele conhece como é o planejamento das ações de saúde 

do seu município, se participa e quem participa) 

2. (Com relação à educação permanente): Você tem conhecimento da realização de 

cursos, capacitações dos profissionais de saúde do seu município? (Caso afirmativo) 

Quais? Como foram realizados? Você acha que esses cursos estão adequados às 

necessidades dos usuários?  

3. Você tem conhecimento de alguma pesquisa que a universidade realizou nos serviços? 

Quais? Caso afirmativo, relate. Você gostaria que algum problema fosse pesquisado? 

Qual?  

4. Você participa de alguma discussão, reunião ou decisão sobre o cuidado oferecido pelo 

serviço de saúde do seu município (assistência, prevenção, promoção)? Como se dá? E 

nos casos específicos de CA de Mama e pacientes com transtorno mental?  

5. Já foi discutido no Conselho o Pacto de Atenção Básica? Como foi a discussão? 

6. Você tem conhecimento de alguma capacitação realizada para conselheiros, 

representantes do Ministério Público, Legislativo, etc. no município com foco na atenção 

básica e no direito da população? (Há atividades educativas para conselheiros e 

representantes do Ministério Público, Legislativo para fortalecimento de sua ação na 

garantia do direito à saúde?) Qual a relação do conselho com o Legislativo? 

7. Existe ouvidoria? Como funciona? (identificar na fala fluxos e mecanismos; verificar se 

tem relação do conselho com a ouvidoria no planejamento e definição de prioridades) 
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8. Quais as principais demandas ou denúncias à Ouvidoria? Quais as ações e resultados 

decorrentes dessas denúncias?  

9. Ocorreram audiências públicas para discutir e avaliar práticas e mudanças no sistema de 

saúde nos últimos 3 anos? Quais foram os tópicos e resultados? 

10. Foi incorporado ao plano municipal de saúde as demandas aprovadas na última 

Conferência Municipal de Saúde que diz respeito às praticas e ao cuidado na atenção 

básica? (Foi executado pelo poder municipal?) 

11. Você tem acesso às informações sobre a saúde da população e os serviços de saúde 

(os indicadores, as doenças mais comuns, as principais dificuldades de acesso ao 

serviço, as maiores dificuldades de agendamento, temo de marcação de consultas)? 

Onde e como você tem esse acesso? Quais são essas informações? Qual a 

periodicidade de acesso? Que tipo de informação você acha mais importante? Como 

elas são (poderiam ser) utilizadas? 

12. O serviço oferece alguma pratica terapêutica alternativa? O que acha disso? 

13. O que você entende por direito à saúde, cuidado e integralidade? 


