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Introdução

Sobre a importância do problema

A Mortalidade Infantil, indicador que se refere aos óbitos ocorridos
entre menores de 1 ano, representa um dos principais indicadores das
condições de vida a que estão submetidos quaisquer grupos populacionais.
Esta capacidade de aferir as formas de produção e reprodução da vida
material de famílias e comunidades está vinculada às variáveis que
concorrem para a existência do problema, tais como: disponibilidade de
redes de distribuição de água tratada e coletora de esgotos; nível de
escolaridade das mães; acesso a trabalho e renda; quantidade e qualidade
da ingestão de alimentos; além, é claro da cobertura e capacidade
resolutiva dos serviços de saúde.
A maioria dos estudos sobre mortalidade infantil tem concentrado seu
foco de atenção no comportamento estatístico do fenômeno; poucos são os
trabalhos que se dedicam à avaliação de processos que impliquem em novas
práticas assistenciais de programas ou projetos voltados para a redução do
problema. Um dos mais importantes trabalhos neste campo foi o
desenvolvido por HARTZ (1993), que tratou de mortes evitáveis entre
menores de 1ano, aplicando o instrumento do Evento Sentinela para estudo
do impacto do Programa Materno-Infantil em dois municípios do Rio Grande
do Norte.
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A especificidade deste trabalho residiu em realizar uma avaliação do
processo de implantação de projeto, voltada para o controle da Mortalidade
Infantil, em um bairro da Cidade de Natal. Sua ênfase está na discussão
sobre as novas tecnologias e práticas introduzidas, sem a preocupação com
os seus resultados epidemiológicos em relação à diminuição da incidência de
óbitos entre os menores de um ano.
Ao pontuar o controle da Mortalidade Infantil, pelo ângulo estrito dos
serviços, como uma ação global de vigilância e assistência à saúde, buscouse identificar e avaliar a influência deste projeto na reorganização das
práticas gerenciais e assistenciais da unidade em que esta experiência vem
se desenvolvendo. .
As duas variáveis aqui investigadas, quais sejam: implantação de um
projeto de redução da mortalidade infantil e reorganização das práticas
assistenciais interessam ao autor por algumas razões fundamentais. A
primeira delas, diz respeito ao problema da mortalidade infantil enquanto
indicador capaz de traduzir as nossas profundas desigualdades sociais e que
remete à necessidade da articulação de políticas públicas que enfrentem os
elementos estruturais do problema.
A outra, diz respeito à disponibilidade de tecnologias eficazes e de
baixo custo para o controle do problema, que coloca um desafio à rede, no
sentido de otimizar o uso destes recursos existentes para promover impacto
positivo sobre o problema da mortalidade infantil. Ao mesmo tempo,
representa um desafio pessoal para o autor da investigação, comprometido
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que está com a formulação e desenvolvimento deste projeto, que é o de
testar e validar outras formas possíveis de se organizar o atendimento à
população, a partir de um problema de relevância epidemiológica e social (a
mortalidade infantil)..
Além das motivações de ordem técnica e política, que contribuíram
para o envolvimento com esta proposta de trabalho, há que se considerar a
capacidade de sensibilização que tem a criança, sobretudo como foco de
políticas de proteção social. Não há como negar o fato de que infância e
morte não se combinam, ao contrário, a chegada de uma criança ao mundo
deve ser vista como a celebração da vida. Como diz o poeta: “gente é pra
brilhar”. Pois que brilhem desde cedo!

Objetivos deste estudo

O presente estudo é uma análise do processo de reorganização dos
serviços, a partir da implementação de um Projeto de Redução da
Mortalidade Infantil (PRMI), em uma Unidade Básica da rede municipal,
localizada no bairro de Felipe Camarão, em Natal/RN. A proposta de
enfrentamento a este problema está inserida dentro das atividades
desenvolvidas pelo Projeto UNI-Natal, ligado ao movimento de integração
docente-assistencial vinculados a Rede UNI, financiada pela Fundação
Kellog.
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A implantação do PRMI tem por finalidade a diminuição dos óbitos
entre menores de um ano, através de um conjunto de ações: controle das
diarréias e das infecções respiratórias agudas; ampliação e melhoria da
cobertura ao pré-natal e ao parto; o incentivo ao aleitamento materno
exclusivo; melhoria nas condições de acesso ao serviço.
O desenvolvimento destas ações se fez acompanhar da implantação
de alguns mecanismos de planejamento, acompanhamento e avaliação
deste trabalho. Os principais instrumentos utilizados tem sido: emprego do
Método Altadir de Planejamento Popular (MAPP), para organização das
ações; adoção do Estudo de Evento Sentinela para os óbitos entre menores
de um ano; implantação da Terapia de Reidratação Oral; adoção do
acolhimento, como forma de organizar o acesso; criação de uma Sala de
Situação, para monitoramento do problema e dos resultados alcançados;
além da revisão de todo o processo de normatização da assistência maternoinfantil.
O objetivo geral desta pesquisa, portanto, é o de descrever a trajetória
da implantação e implementação do Projeto de Redução da Mortalidade
Infantil na Unidade Básica de Felipe Camarão e sua contribuição para o
processo

de

reorganização

dos

serviços

e

as

possibilidades

reprodutibilidade na rede de serviços de saúde do Município de Natal.

de
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Abordagem

Foi utilizada, neste estudo, uma perspectiva descritiva e analítica da
experiência citada, uma vez que o propósito do aqui apresentado é de o
identificar a repercussão da sua implantação no processo de reorganização
dos serviços da Unidade Básica de Felipe Camarão – UBFC.
A abordagem, portanto, foi a do Estudo de Caso, que se refere ao
tratamento em profundidade do caso em consideração, visando a sua
reconstrução. Esta metodologia derivada da investigação de casos clínicos
pretende entender o que há de similar e singular em cada caso, que possa
orientar as formas de intervenção sobre este.
A sua aplicação ao campo da sociologia e da antropologia abrange
casos de sociedades ou micro-sociedades particulares, analisadas enquanto
totalidades. O Estudo de Caso visa, portanto, aportar um entendimento mais
completo de uma dada situação ou experiência, examinando o seu
comportamento no contexto em que se desenvolve, trabalhando-se sobre
uma ou várias unidades de observação.
A análise sobre a implementação de projetos e seus efeitos está
centrada, via de regra, em metodologias que focalizam aspectos referentes a
Estrutura, Processo e Resultados; como elementos que devem ser
considerados não apenas isoladamente, mas na sua interação. Derivada da
Administração de Produção, esta abordagem vem se desenvolvendo como
importante ferramenta para avaliação da prática médica (VUORI, 1993).
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A abordagem estrutural avalia características dos recursos que se
empregam na atenção médica, composta por: medidas que se referem à
organização administrativa; aspectos da instalação física; equipe disponível,
em relação às normas vigentes; perfil dos profissionais empregados.
Assinala,

portanto,

aspectos

relativos

aos

recursos

destinados

ao

desenvolvimento do trabalho.
A avaliação de resultados enfoca a relação entre aqueles alcançados
com os objetivos e metas propostos, sendo, portanto, muito mais a
conseqüência das ações realizadas do que a tradução da dinâmica da busca
da melhoria da assistência prestada. Os resultados observados, neste
sentido, não estão ancorados no aporte de recursos mas, sobretudo, na
capacidade de utilização destes. A relação entre resultados e recursos não é
linear mas dependente do uso que é feito dos instrumentos e processos de
trabalho que fazem a mediação entre estes dois elementos.
A abordagem de processo foi considerada a mais adequada aos
propósitos deste trabalho. Esta perspectiva compara procedimentos
empregados com as normas vigentes e as alterações sofridas por estas para
atender à introdução de novas tecnologias. Analisa a adoção de novos
instrumentos e práticas de trabalho e a sua repercussão sobre a rotina dos
serviços. Além disso, investiga a sua pertinência com os objetivos propostos
e sua capacidade de otimizar o uso de recursos disponíveis, bem como
considera a satisfação expressa pelos usuários em relação ao atendimento
de suas demandas (REIS, 1990).
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A investigação aqui desenvolvida incorporou elementos das dimensões
relativas ao contexto institucional, considerando a sua capacidade de
condicionar o desenvolvimento do PRMI, seja pela demanda criada pelo
nível central para o nível local, pelas seguidas mudanças na rede de
comando da instituição, ou mesmo pelas práticas cristalizadas no seu
interior.
O desenvolvimento operacional deste trabalho foi ancorado em
consultas a documentos relacionados direta ou indiretamente com o trabalho
realizado (relatórios de oficinas de planejamento, registros dos Estudos de
evento Sentinela, relatórios de gestão da SMS/Natal, documento de
normatização da Atenção Materno-Infantil produzido pelas equipes de Felipe
Camarão). As consultas a este material buscou identificar a trajetória deste
projeto de ação e a incorporação das tecnologias geradas por esta
experiência.
Além disso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com
profissionais e usuários. As entrevistas realizadas com profissionais
englobaram os três níveis (local, distrital e central). Participaram deste
processo 9 profissionais da unidade (médicos – 2; enfermeiras – 2; auxiliares
de enfermagem – 2; Agentes Comunitários de Saúde – 2; e a Diretora da
Unidade. A gerente do Distrito Sanitário Oeste, a Coordenadora do Núcleo
de Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e uma técnica deste
setor completaram o universo de profissionais participantes.
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Na escolha dos entrevistados da unidade buscou-se incluir pessoas
que lotados no serviço antes do início do projeto e após o seu processo de
implementação. Para os demais níveis (distrital e central) a idéia foi de ouvir
pessoas que estavam em posições estratégicas quanto ao acompanhamento
do trabalho.
Foram entrevistadas 7 usuárias da área adscrita à unidade. A inclusão
destas usuárias levou em consideração a existência, nestas famílias, de
crianças menores de 1 ano acompanhados pelo serviço nos últimos 5 anos
anteriores à implantação do projeto e após a implantação deste. A
perspectiva era a de possibilitar a comparação do atendimento prestado em
e outra situação e as mudanças identificadas na assistência prestada.
Tendo em vista que a experiência desenvolvida está ancorada em
conceitos como: vigilância à saúde, acolhimento, vínculo, responsabilização,
planejamento, monitoramento e avaliação de problemas, a avaliação
realizada procurou identificar referências concreta à aplicação e a
incorporação destes elementos conceituais dentro de um espaço e problema
definidos. A avaliação dos limites e alcances deste exercício seria o ponto de
partida para análise do potencial de reprodutibilidade desta experiência a
outras áreas do município.
Com base no referencial teórico adotado, as hipóteses referentes a
este trabalho de pesquisa são aquelas que assinalam as mudanças
ocorridas na forma de organização do serviço, a partir do processo de
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implantação do Projeto de Redução de Mortalidade Infantil. Estas hipóteses
podem assim ser descritas:
1) A implantação do projeto levou a incorporação de instrumentos de
acompanhamento e avaliação da qualidade dos serviços prestados;
2) O aporte gerado pelo domínio de novas tecnologias favoreceu a
criação de novas modalidades de atendimento, dirigidos à inclusão
de toda população usuária dos serviços;
3) A proposta de enfrentamento ao problema da Mortalidade Infantil
vem consolidando uma valoração positiva da informação como
elemento estratégico para tomada de decisões;
4) Os novos significados propostos em relação ao projeto traduzem
uma proposta de humanização na atenção prestada, de cunho
racionalizador e voltado para a busca da qualidade.

Estruturação do trabalho:

O trabalho está estruturado em três blocos, sendo o primeiro deles
dedicado a uma discussão sobre o referencial teórico, analisando as
experiências que, a partir do processo de descentralização que orienta a
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), organiza uma série de
tentativas de traduzir as diretrizes e princípios do sistema em prática social.
No caso específico, a prática relativa ao atendimento das demandas de
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saúde de uma dada população. Destaca a convergência quanto ao papel do
Programa de saúde da Família no processo de reestruturação dos serviços.
Apesar de reconhecer o SUS como um das dimensões do Projeto de
Reforma Sanitária Brasileira, que contempla, ainda, a reforma do Estado e a
questão da participação social, optou-se por enfatizar a perspectiva de
construção do Sistema. Tal escolha deve-se ao fato de que a reorganização
dos serviços, na medida em que amplie a capacidade resolutiva destes
(serviços), permitiria conquistar base social para as mudanças pretendidas
para o setor saúde.
A segunda parte, analisou o material coletado entre entrevistas e
consultas a documentos produzidos e que são testemunho desta
experiência. As informações foram ordenadas conforme a sua pertinência a
cada um dos indicadores referentes a cada uma das hipóteses.

Estes

indicadores foram construídos entre os processos e produtos gerados pelo
Projeto de Redução da Mortalidade Infantil, estando relacionados à
incorporação de novas práticas por parte do serviço.
A terceira e última parte procurou identificar alguns condicionantes da
implementação do projeto, com destaque aos aspectos relacionados ao
processo de institucionalização do projeto. A discussão sobre os limites e
possibilidades do projeto, aponta para as condições para replicação da
experiência, ou seja, da sua disseminação na rede, com base nas
características epidemiológicas e sociais de cada Distrito Sanitário.
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Capítulo I
1.

O processo de reforma do sistema de saúde no Brasil

A ênfase nesta discussão recairá sobre a implementação do Sistema
Único de Saúde, enquanto aspecto mais visível do projeto de Reforma
Sanitária Brasileira, apesar de reconhecer que este projeto (da Reforma
Sanitária Brasileira) não se reduz ao sistema de serviços, englobando nela a
democratização da sociedade e a própria reforma do Estado.
O objetivo perseguido aqui é o de identificar algumas características da
descentralização dos serviços de saúde no Brasil, destacando neste
movimento as experiências de reorganização de serviços que se
constituíram em importantes fontes de referência, tais como: Sistemas Locais
de Saúde (na Bahia), Em defesa da vida (Campinas), Saudicidade (Curitiba)
e o Programa de Saúde da Família (PSF).
Além disto, buscou-se evidenciar a presença dos projetos de
integração ensino-serviço neste processo de descentralização, através de
um esforço de compatibilização dos recursos humanos formados pela
academia com as mudanças em curso no setor saúde. Por fim, apresenta o
projeto de Redução da Mortalidade Infantil, desenvolvido na Unidade Básica
de Felipe Camarão e que se constitui no objeto de trabalho deste trabalho.
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1.1

Descentralização como estratégia

Neste capítulo será discutida a trajetória do projeto de reforma do
setor saúde no Brasil, implicada no processo de construção do Sistema
Único de Saúde (SUS). Serão tomados como eixos deste processo, o
movimento de descentralização de estruturas e recursos para os níveis
subnacionais e as tensões geradas entre as instâncias de governo,
motivadas pela indefinição quanto a suas novas atribuições; o esforço de
construir direcionalidade a este processo, via regulação da entrada de
estados e municípios ao sistema e as experiências de reorganização dos
serviços desenvolvidas no país.
A escolha sobre alguns autores como referência na discussão deste
capítulo, deve-se a escassa produção sobre processos de reorganização no
nível local, além do papel ativo destes autores como protagonistas

de

algumas importantes experiências realizadas no Brasil, de tentativa de
implantação de novas propostas assistenciais.
A idéia de descentralização tomou impulso entre os países centrais,
como parte de uma estratégia de enfrentamento à crise dos Estados de
Bem-Estar-Social. Este modelo de organização do Estado, caracterizado por
um forte papel regulador na produção de bens e serviços, desenvolve uma
enorme malha de aparelhos burocráticos que tornam dispendiosa a sua
manutenção,

dando

sinais

de

esgotamento

ainda

nos

anos

70,
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impulsionando

um

intenso

debate

sobre

a

necessidade

do

redimensionamento de seu papel (MENDES, 1998).
A despeito do toque liberal presente na crítica ao crescimento da
burocracia estatal, o fato é que a ineficiência dos serviços aponta para
necessidade de maior racionalidade na alocação e uso de recursos públicos,
que inclui a descentralização como estratégia para ampliar a capacidade de
resposta

dos

níveis

locais

e

reduzir

custos.

O

investimento

na

descentralização não significa necessariamente mais mercado, pode
significar mais público pela maior participação e controle social.
No

Brasil,

o

processo

de

descentralização

surge

fortemente

influenciado pelo movimento de redemocratização do país. A crise do Estado
brasileiro, que se aprofunda a partir dos anos 80, expressa-se em quatro
aspectos principais: a crise fiscal, a crise de forma de intervenção do Estado
na economia, a crise do aparelho de estado e a crise do modelo de
dominação.
Este contexto, de crise do Estado e redemocratização do país, cria as
condições para que novos projetos possam emergir, impulsionando
mudanças no setor saúde, que tem na 8ª Conferência Nacional de Saúde
(1986) o marco de uma nova etapa neste setor.
Vale a pena registrar a contradição que esta situação tende a criar.
Pois, se de um lado o fim do período autoritário permitiu a legitima pressão
pelo atendimento a demandas sociais reprimidas, por outro a crise fiscal do
Estado brasileiro, que reflete o cenário internacional, vai colocar limites ao

15

cumprimento de compromissos com a ampliação e melhoria da qualidade
dos serviços públicos. Basicamente, o dilema que vai se colocar está entre a
capacidade de resposta do Estado às necessidades da população, em um
quadro de restrições ao papel do Estado, no plano internacional.
A descentralização no Brasil, como de resto nos demais países, surge
como a alternativa de construção de um aparelho estatal eficiente e eficaz na
sua missão de gerir as políticas sociais do país. Aqui cabe estabelecer
algumas referências conceituais quanto ao tema aqui tratado – a
descentralização, considerada como a

transferência de poder do nível

central para o local ou regional; um processo político administrativo
conduzido por agentes do poder central. Não significa, portanto, a negação
completa e absoluta de um centro, que define e orienta o que e como vai ser
descentralizado.
Esta concepção conflita com a idéia de desconcentração, que remete à
delegação de competências sem transferência de poder decisório. Que,
implica a delegação de poder sem perda do poder de decisão por parte do
órgão que transfere competências; estabelecendo uma autonomia relativa
àquele que recebe a incumbência de agir em nome de um organismo central
(JUNQUEIRA, 1997).
A perspectiva referida pela unidade dialética da centralização X
descentralização é aquela capaz de alcançar a dimensão processual deste
movimento, que não se orienta pela exclusão, mas pela convivência de graus
e formas distintas da descentralização:
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“O que ocorre no Brasil é representativo de graus ou de formas
de descentralização com movimentos de centralização, em um
mix determinado pelas circunstâncias históricas e políticas”
(MENDES, 1998).

1.2

A descentralização dos Sistemas de Saúde no Brasil

As Políticas de Saúde no Brasil, influenciadas por conjunturas
econômicas e pela disputa política entre atores e projetos no interior do
setor, tem uma trajetória identificada em torno de três momentos principais: o
sanitarismo campanhista (que domina a cena desde o começo do século até
a década de 60), o modelo médico-assistencial privatista (primeira metade
dos anos 60 até meados da década de 80) até o atual modelo do Sistema
Único de Saúde (SUS) – que admite no seu interior a convivência de uma
pluralidade de modalidades de prestação de serviços.
Interessa-nos

discutir

aqui

a

implantação

do

atual

sistema,

considerando de maneira sucinta os princípios que lhe dão sustentação e os
instrumentos e mecanismos que suportam o seu desenvolvimento. Em
primeiro lugar, vale destacar aqui que a pedra angular deste processo vai se
dar em torno do debate e das experiências inovadores em relação à
descentralização.
Importante ressaltar que este processo de construção de um sistema
de saúde descentralizado não tem um fim em si mesmo, mas está vinculado
ao

Projeto de Reforma Sanitária Brasileira, que foi formulado como
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alternativa à crise do setor. Esta proposta resulta de um esforço de
elaboração do Movimento Sanitário, apontando para a reestruturação do
sistema, com base em princípios e diretrizes como: universalização,
integralidade, eqüidade, regionalização, hierarquização, controle social e
comando único em cada esfera de governoi.
Além disto, considera como parte integrante deste projeto a
preocupação com a questões referente ao tema da democratização da
sociedade e da reforma do Estado, que transcendem a reestruturação do
sistema. A escolha do autor em focar o debate no SUS deriva de uma opção
do autor, na medida em que identifica o sistema como a parte mais visível da
Reforma Sanitária e um elemento estratégico para sua viabilização.
Em uma sociedade com forte tradição autoritária e excludente, com um
Estado centralizador e corporativo, qualquer iniciativa de distribuição de
responsabilidades e poder enfrentava dificuldades em construir adesão. A
concentração de recursos no governo central refletia-se em uma
dependência e subordinação dos interesses de municípios e estados à
união.
O Decreto-Lei 200 (1967), que extinguiu os IAPs (Institutos de
Aposentadorias e Pensões – organizados por ramos de atividades) e criou o
INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), representou o ápice do
processo de centralização no setor previdenciário, com forte repercussão na
área da saúde. O financiamento e provisão da assistência médica ficaram
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atrelados a esta instituição previdenciária. Restando às demais instâncias de
governo, ações pontuais de saúde pública.
As relações intergovernamentais, a partir da Constituição de 1988,
trazem a perspectiva de fortalecimento do poder local, com a incorporação
do município como ente federativo. A conformação de um novo sistema
federativo não estabeleceu uma clara definição dos papéis e funções de
cada esfera de governo, gerando tensionamentos, particularmente nas
relações entre governos estaduais e municipais (LEVCOVITZ, 1997).
Como em relação à implementação de políticas públicas na área de
saúde este debate se deu de forma mais intensa e as transformações foram
se precipitando de forma mais dinâmica, a municipalização se afirmou desde
o primeiro momento como o caminho natural para a organização do SUS.
Tudo isso, sem muita clareza acerca de competências e recursos que
poderiam ou não ser transferidos aos municípios.
A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), ao não definir com precisão
as atribuições de cada esfera de governo, contribui para movimentos de
alteração nas relações de hierarquia entre união e os demais entes
federativos, dificultando a adoção das formas regionalizada e hierarquizada
de organização da rede. Essa situação cria uma demanda permanente de
concertação em torno de objetivos e metas pactuadas entre as três esferas
de Governo, o que caracteriza o federalismo (LEVCOVITZ, 1997).
As contradições criadas em torno do arcabouço jurídico-institucional,
aliadas ao cenário mundial de redesenho das fronteiras do Estado, revelaram
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a sua insuficiência para garantir a operacionalização de tão complexa
reengenharia do sistema. Cresce com esta constatação, o entendimento de
que há que existir um movimento de regulação, vindo do governo central,
capaz de dar coerência e unidade ao sistema.
Normas Operacionais Básicas – NOBsii, apresentam-se como
instrumentos importantes para condução das mudanças preconizadas pelo
SUS. As NOBs representaram um avanço significativo no ordenamento da
construção do sistema, na medida em que:
1) Respondiam à necessidade de regulamentar as relações entres as
esferas de governo com flexibilidade e agilidade, uma vez que atos
normativos do Ministério da Saúde (MS) podem ser alterados e
atualizados a qualquer momento; e
2) Reforçavam a perspectiva de que a Direção Nacional do SUS não
seria omissa quanto a sua função reguladora do sistema (MENDES,
1996).
A NOB 01/96, aprovada após intenso debate, representou a tentativa
de consolidar a direção única em cada esfera de governo e o esforço de
construção de uma rede regionalizada e hierarquizada. Diferencia-se das
demais basicamente por dois aspectos: o incentivo à participação dos
municípios no Sistema e a indução a novas práticas assistenciais,
orientadoras do processo de reorganização dos serviços.
Propõe, portanto, algumas alterações quanto a condições de gestão
para estados e municípios (plena da atenção básica e plena do sistema para
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os municípios e parcial e plena do sistema para os estados). Tem um forte
componente incentivador à participação dos municípios através do PAB –
Piso de Atenção Básicaiii – que representa um estímulo a entrada dos
municípios no Sistema, com a conseqüente redefinição de responsabilidades
de estados e da União.
Além disto, introduz importante mecanismo indutor de reordenamento
do setor, representado no incentivo à expansão do Programa de Saúde da
Família, considerado estratégico para a reorganização dos serviços, rumo à
disseminação de um modelo assistencial centrado na Atenção Primária à
Saúde, que tenha nas Unidades Básicas o eixo da articulação dos níveis de
maior complexidade.

2

O desafio da reorganização dos serviços

Importante observar que, concomitante a esse processo de formulação
das diretivas do sistema, um esforço considerável para reorganização está a
se desenvolver. Estas iniciativas buscam instituir formas ideais de
estruturação da rede de serviços, informados pelos princípios e objetivos da
proposta de consolidação do SUS que vem sendo implementada.
A construção do Sistema Único de Saúde procura formas de
transformar princípios e diretrizes em prática social. Transitar do polo da
legalidade para o da legitimidade demanda capacidade de enfrentamento do
problema da organização de serviços e das formas de prestação de
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atendimento à população. Tal desafio coloca o esforço de construção de
novos modelos assistenciais e de reorientação das práticas, como
estratégicas para se alcançar maior impacto sanitário e legitimação pela
sociedade (SILVA JÚNIOR, 1998).
Uma das dificuldades na consolidação do SUS está, seguramente, na
sua baixa capacidade resolutiva. Condicionada, por um lado, pela ineficiência
e ineficácia dos serviços e, por outro, pelo papel da transição no perfil
demográfico e epidemiológico, marcada pelo aumento da população idosa e
forte processo de urbanização, que no caso do Brasil, vêm ocorrendo de
maneira muito acelerada.
A

construção

de

um

arcabouço

jurídico-institucional

não

foi

acompanhada de um desenho organizativo do sistema de serviços que,
mesmo reconhecendo as diferenças locais e regionais, lhe conferisse
unidade. Esta situação vai permitir o surgimento de algumas experiências no
campo da saúde coletiva, que apesar da influência que exerceram sobre o
processo de reorganização dos serviços, não se consolidaram como
referência para o conjunto do setor.
O questionamento acerca da capacidade dos serviços de dar resposta às
principais demandas e necessidades da população, em um contexto marcado por
fenômenos de transição demográfica e epidemiológica, mobilizou intensamente a
produção de conhecimento no campo da Saúde Coletiva, levando à formulação de
novos modelos tecnoassistenciaisiv.
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2.1

As propostas da saúde coletiva

O movimento de saúde desenvolveu algumas experiências de
implementação de modelos alternativos de organização de serviços, que
buscaram superar o hiato existente entre os princípios que norteavam a
construção do SUS e uma prática social capaz de traduzi-los. Estas
experiências conseguiram implementar algumas iniciativas, de forma isolada
ou articulada entre si, que validaram alguns instrumentos e práticas
importantes para o processo de reorganização de serviços.
Seja pela incorporação de novas ferramentas referentes à gestão e
planejamento, com base no enfoque estratégico; seja pelo desenvolvimento
de sistema de informações, utilizando recursos do geo-processamento; ou
mesmo pela aplicação de conceitos de reengenharia institucional ou de
humanização, estas experiências contribuíram para o desenvolvimento de
práticas inovadoras na organização da assistência prestada.
O caráter universalista, além da importância conferida ao controle
social e à intersetorialidade, confere uma perspectiva a estes modelos
assistenciais que transcende a perspectiva de melhorar o grau de eficiência
dos serviços. Estas propostas também consideram como desdobramento a
reestruturação do processo de formação de mão-de-obra para o setor,
adequando-os às demandas da população e às características dos serviços.
No Brasil, os projetos de ação desenvolvidos pela saúde coletiva,
estão relacionadas a três experiências, que são:
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a) a de Sistemas Locais de Saúde (SILOS) – na Bahia;
b) “Cidades Saudáveis” – Saudicidade (Curitiba);
c) “Em defesa da Vida” – em Campinas.

2.1.1 Sistemas locais de saúde (Silos)
A proposta de SILOS surge durante a XXII Conferência Sanitária Pan–
Americana, em 1986, estabelecendo que:

“Um Sistema Local de Saúde deve contemplar a estrutura
político-administrativa de um país, definir-se em um espaço
populacional determinado, ter em conta todos os recursos para a
saúde e desenvolvimento sociais existentes neste espaço,
responder aos processos de descentralização do estado e do
setor saúde, às necessidades da população e à estrutura da
rede de serviços, e organizar-se para facilitar a condução
integral de ações” (OPS apud SILVA JÚNIOR, 1998).

A organização dos Silos deve estar articulada aos processos de
democratização e descentralização do Estado e orientado à busca de
resposta, interna ao setor saúde, à elevação da eficiência, eficácia e
eqüidade deste. Seus princípios fundamentais são: descentralização com
participação

social,

integralidade

de

ações,

intersetorialidade,

desenvolvimento de novos modelos de atenção, com enfoque na vigilância à
saúde e integração docente-assistencial.
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A proposta de SILOS baianav adota como idéias estruturantes na sua
prática:
a) Distrito Sanitário – como unidade operacional administrativa do
sistema de saúde, em um território determinado, encarado em seu
processo constante de construção;
b) Enfoque nos problemas em saúde como eixo condutor dos projetos de
intervenção, de corte intersetorial;
c) Ênfase no conceito de Vigilância à Saúde:

“Uma prática sanitária que organiza os processos de trabalho em
saúde, sob a forma de operações para comportar problemas de
enfrentamento contínuo, num território determinado. Não incide,
apenas, sobre os produtos finais deste processo como as mortes
e doenças, mas também sobre indícios de danos, de exposição,
grupos de risco e necessidades sociais” (MENDES, 1993).
A temática da descentralização, via Sistemas Locais de Saúde, segue
sendo fundamentalmente política-estratégica, ainda que comporte reflexões
sobre o processo de condução técnico operativa, seja de caráter normativa
ou tática operacional. A Atenção Primária em Saúde (APS)vi, como eixo
articulador do Silos, pressupõe o exame de pelo menos duas possibilidades:
a) APS como espaço tático – operacional de reorientação dos sistemas
de saúde, mediante a implantação de Distritos sanitários;
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b) APS como concepção e teste de modelos assistenciais alternativos
congruentes com as necessidades e perfil epidemiológico da
população (PAIM, 1998).
Não por coincidência retornamos aqui ao papel da APS no processo
de reorganização dos serviços. É importante ressaltar a prioridade conferida
à Atenção Primária que, desde a Conferência de Alma-Ata (1978), se propõe
a ser uma estratégia de aumento na cobertura de serviços de saúde.
Traduzida no lema “Saúde para todos em 2000” (SPT – 2000), a
reatualização do papel da APS na verdade vai se converter em instrumento
de implementação de teses focalistas.
Dada a situação conjuntural que envolve o desenvolvimento dos
objetivos da SPT – 2000, marcada pela emergência das orientações de
caráter neoliberal, que se propõe, entre outras coisas, regular as condições
de oferta de assistência médica à população, não é difícil imaginar que o
papel destinado à APS é muito de corte racionalizador, mais que
propriamente reestruturante.
O relatório do Banco Mundial (BM) de 1993, Investindo em Saúde,
reafirma a importância do papel da APS na conformação de um pacote
mínimo de serviços (cesta básica) a grupos em situação de risco. Para
demais níveis a saída estaria na maior participação do mercado e
consequentemente na co – responsabilização da sociedade com o
financiamento do setor. O cunho racionalizador da proposta do BM se
expressa na crítica aos altos custos dos serviços de nível terciário.
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A proposta de Saúde para Todos, na verdade deveria ser
compreendida como ações básicas de saúde para o maior número de
pessoas. O que, em última instância, repercutiria sobre os gastos no setor,
contribuindo para redução do déficit público dos Estados. Á pergunta sobre
quem são todos, as políticas seletivas respondem como sendo aqueles que
não podem participar diretamente do mercado de serviços de saúde.
No Brasil, este é o dilema colocado no processo de implantação do
Programa de Saúde da Família (PSF): ser um

programa destinado a

oferecer um pacote de serviços de baixa densidade tecnológica a segmentos
com pouca capacidade de inserção no mercado ou uma estratégia
reestruturante dos serviços, na perspectiva da organização de um sistema
eficiente, eficaz, equânime e resolutivo. Esta discussão sobre o PSF será
retomada mais adiante, considerando seu papel no desenvolvimento de
novas práticas assistenciais.

2.1.2 Cidades saudáveis
Surgido em 1984, em Toronto, Canadá, este projeto da OMS tem
como objetivo construir uma rede de cidades empenhadas em construir
novas formas de promoção à saúde. Está orientado pelas seguintes
diretrizes:
a) saúde como qualidade de vida: busca a contemplar um conceito de
saúde como sinônimo de respeito à vida e ao ecossistema;
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b) políticas públicas que promovam a saúde: articulação de políticas
públicas que favoreçam a saúde, como forma de desenvolvimento de
um meio ambiente favorável à vida;
c) reforço da participação da comunidade: elevar capacidade da
sociedade em influir nas decisões das políticas públicas;
d) desenvolvimento da auto-responsabilidade: importância do papel do
cidadão como agente do bem-estar individual e coletivo;
e) reorientação dos serviços de saúde: segue as recomendações dos
Silos;
f) intersetorialidade

como

estratégia

principal:

enfatiza

a

intersetorialidade como estratégia de articulação política e operacional
na promoção à saúde. (OMS apud SILVA JÚNIOR, 1998).
A proposta de Saudicidade, desenvolvido em Curitiba, sofreu influência
da visão de Silos, em função do contato mantido com a experiência de Pau
da Lima, através da consultoria realizada pela OPAS. O conceito de
Vigilância à Saúde é claramente incorporado no desenvolvimento do projeto
“Nascer em Curitiba vale a vida”, que propõe acompanhamento prioritário e
sistemático às crianças com risco de adoecer e morrer.
Apesar de pontos de coincidência entre Saudicidade, Silos e APS
(note-se que, como foi colocado acima, o projeto Cidades Saudáveis adota a
orientação do Silos para organizar os serviços), há uma clara divergência no
que diz respeito a hierarquização do sistema. A crítica a distribuição dos
serviços por níveis de atenção repousa no dinamismo das realidades
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urbanas, definidoras de novas necessidades que ultrapassariam a oferta
apriorística de serviços.
Propõe-se, em seu lugar, a conformação que conviva com uma
pluralidade de formas de atenção, de acordo com as características da
demanda apresentada. A intersetorialidade é o aspecto central desta
proposta, apontando para projetos de governo dirigidos ao desenvolvimento
de espaços saudáveis (SILVA JÚNIOR, 1998).

2.1.3 O modelo tecnoassistencial “em defesa da vida”
Organizado e desenvolvido pelo LAPA (Laboratório de Planejamento e
Administração), da UNICAMP, este projeto representou a tentativa de
reorganização de serviços com base em três princípios fundamentais:
a) Gestão democrática;
b) Saúde como direito de cidadania;
c) Serviço público de saúde voltado para a defesa da vida individual e
coletiva (MEHRY, 1992).
Um conceito norteador da implementação desta proposta é o de
Humanização, tomado como “a garantia do acesso ao serviço e a todos os
recursos tecnológicos disponíveis à defesa da saúde, de forma imediata; à
informação individual e coletiva, e à eqüidade no atendimento a todos os
cidadãos”. Adota, ainda, idéias tomadas de empréstimo ao campo da Saúde
Mental, como: vínculo e responsabilidade – o vínculo entre usuário e equipe
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é personalizado, com responsabilização de cada um dos seus membros;
acolhimento – significa desenvolver na equipe a capacidade de solidarizar-se
com as demandas do usuário, criando uma relação humanizada (SILVA
JÚNIOR, 1998).
Assim como a proposta de Saudicidade, defende uma concepção de
sistema hierarquizado com maior grau de flexibilidade no seu desenho, que
partindo da complexidade da atenção básica propõe elevar a sua densidade
tecnológica, de modo a aumentar sua capacidade resolutiva.
Provavelmente, a maior contribuição desta corrente de pensamento
tenha consistido em propor formas de organizar o processo de trabalho nos
serviços, na perspectiva de dar materialidade às idéias força do seu projeto
assistencial.

Propõe,

por

exemplo,

a

incorporação

de

ferramentas

analisadoras do processo produtivo de uma unidade, avaliando as
motivações para existência da dinâmica aplicada ao processo e propondo o
redesenho

destes

micro-processos,

com

base

nos

conceitos

que

fundamentam a proposta (vínculo, responsabilização, acolhimento).
A ferramenta sugerida é o “fluxograma analisador do modelo de
atenção de um serviço de saúde”:

“O fluxograma, de um modo muito simples, é um diagrama muito
usado por diferentes campos de conhecimentos, com a
perspectiva de “desenhar” um certo modo de organização de um
conjunto de processos de trabalho, que se vinculam entre si em
torno de uma certa cadeia de produção”( MEHRY, 1997).
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A mudança aqui é encarada como revoluções a serem processadas
nos modos de agir, nas formas de produção dos atos relativos a oferta de
serviços de saúde. Aqui reside, ao que parece, um ponto de contato com a
perspectiva estruturalista de reorganização dos serviços, que aposta na
construção de novas formas de abordagem dos problemas de saúde, pela
modificação das lógicas dominantes do agir em saúde.
Estas mudanças, contudo, são mais difíceis de operar, uma vez que
“qualquer possibilidade de mexer em processos de trabalho encontra, como
parte de seus desafios, mexer com as cabeças e interesses, e suas formas
de representação como forças que atuam molecularmente no interior dos
processos micropolíticos. O processo de trabalho, desta forma, pode ser
exposto nevralgicamente como micropolítica e lugar estratégico de mudança”
(MEHRY, 1997).
Para potencializar o processo de incorporação de novas práticas
assistenciais haveria que se capturar a dimensão tecno-política da produção
dos serviços, identificando respostas possíveis a três interrogações:
a) como se trabalha (modo de operar cotidiano do serviço);
b) o que se está produzindo (produtos e resultados construídos);
c) para quê se está trabalhando (que interesses se impõe ao processo
produtivo dos serviços) (MERHY, 1997).
Importante observar que apesar da posição enfática em relação a
intersetorialidade, que deve ser construída como projeto de governo e não de
um setor exclusivo e de suas críticas às limitações da proposta de SILOS, a
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proposta “em defesa da vida” desenvolveu um conjunto de instrumentos e
práticas muito aderidas ao plano molecular, do fazer cotidiano dos serviços
de saúde.
Este conjunto de experiências influenciou processos de reorganização
de serviços em alguns pontos do país, seja pela transferência de tecnologias
incorporadas ao seu trabalho, como por exemplo, o enfoque Estratégico
Situacional de Carlos Matus; seja pela disseminação de experiências
particulares, desenvolvidas em seus espaços. Contribuíram para expandir
cobertura de serviços, aumentar o acesso aos serviços e a tecnologias mais
complexas de atenção desenvolvidas por estes, além de colocar a temática
da intersetorialidade como estratégia para impactar sobre indicadores de
saúde (SILVA JÚNIOR, 1998).
Contudo, estes investimentos não lograram constituir uma referência
consensualizada sobre as trajetórias possíveis para a reorganização dos
serviços, com capacidade de abrangência sobre todo o sistema. Este papel
tem sido delegado ao Programa de Saúde da Família, por suas
características de iniciativa institucional, que têm incluído a sua adoção pelos
municípios como estratégia para ampliar o processo de descentralização e
reestruturação dos serviços.
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3

Programa de saúde da família: modelo de extensão de cobertura

ou projeto reestruturante

Dentre os dilemas colocados para a implementação do SUS, a
reorientação de serviços e práticas sanitárias coloca-se como decisivo para a
sua consolidação. Dentre as estratégias colocadas para a superação deste,
o Programa de Saúde da Família (PSF) tem se apresentado, aos olhos de
inúmeros atores envolvidos neste processo de mudanças no modelo
assistencial dominante, como uma alternativa na reorganização dos serviços.
A dimensão que se aponta, hoje, para o potencial desse programa em
alavancar a organização do sistema, revela uma significativa mudança no
papel que lhe era atribuído no seu início, quando “... propondo o conceito de
interiorização do SUS, os formuladores do PSF, permitiram lembrar o antigo
Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento no Nordeste
(Piass), na década de 70, sobre medicina simplificada em nível federal.”
(VASCONCELOS, 1998)
Portaria do Ministério da Saúde, de dezembro de 1993, ratifica esta
posição, quando afirma:
“O programa de saúde da família, tem como propósito colaborar
decisivamente na organização do SUS e na municipalização da
integralidade

e

participação

da

comunidade.

Atenderá

prioritariamente os 32 milhões de brasileiros incluídos no Mapa
da Fome do IPEA, expostos a maior risco de adoecer e morrer...”
(MS apud Vasconcelos, 1998).
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Esta tendência à transformação do programa em uma alternativa de
medicina simplificada, dirigida exclusivamente à cobertura dos bolsões de
miséria do país, vem sistematicamente sendo negada por discursos e atos
do Ministério da Saúde. As mudanças ocorridas no interior do Ministério
levaram à ruptura com a visão anterior e a uma maior articulação com
propósitos de reorganização do sistema, colocando-o como um projeto
estruturante em relação a este objetivo.
A consecução dos objetivos declarados frente ao PSF coloca a
necessidade de se apontar para outros níveis de institucionalização,
consoantes com as diretrizes de reestruturação dos serviços. O Programa foi
transferido da Fundação Nacional de Saúde para a Secretaria de Assistência
à Saúde (SAS/MS), o que assinala a reafirmação do seu papel estratégico a
ser desempenhado na consolidação do SUS.
Neste sentido, o PSF se apresenta como uma perspectiva de reforma
incremental do sistema, com possibilidade de incidir sobre as formas de
organização dos serviços, nas modalidades de alocação de recursos e no
modelo assistencial. Encontra respaldo no discurso sobre a necessidade de
fortalecimento da atenção básica, expresso na disposição de organismos
internacionais.
O caráter estratégico do PSF na reforma do setor parte da crítica ao
esgotamento das propostas implementadas pela saúde coletiva. Para os
defensores desta perspectiva reestruturante conferida ao programa, o
problema derivaria da incapacidade do projeto SILOS não ter conseguido se
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impor como instrumento de mudanças sobre as práticas de saúde e a
efetividade dos sistemas locais de saúde (DAL POZ e VIANA, 1998).
A institucionalização do PSF se apresenta como uma forma de
enfrentar o compromisso com o desenvolvimento do programa, através de
um melhor enfrentamento das restrições à consolidação deste projeto
reestruturante. Um condicionante continua a ser o cenário econômico que
tende a limitar a capacidade de expansão das reformas. Além disso, é
preciso assinalar outros níveis de dificuldades, expressos em: estrutura
centralizada do Ministério da Saúde; lenta resposta do aparelho formador;
resistências corporativas e a noção dominante de APS, como sinônimo de
tecnologia simplificada (DAL POZ e VIANA, 1998).
O PSF apresenta modelos de implantação, resultantes das condições
acima expostas, que podem ser resumidos (DAL POZ e VIANA, 1998) na
seguinte tipologia: a) modelo regional – caracterizado por forte influência das
políticas regionais, com maior participação dos estados na sua implantação;
b) modelo singular – sem participação dos estados, desenvolvidos de forma
isolada por Secretarias Municipais ou outras instituições (Projeto Qualis/SP)
e c) o modelo principiante – desenvolvido sem participação da comunidade e
isolado de outras esferas de governo.
Pelos níveis diferenciados de remuneração que oferece, o PSF passa
a se constituir em um espaço de mercado de trabalho capaz de atrair
profissionais médicos. Esta situação se reflete na “maior procura pelas
residências de clínica geral comunitária e pela criação de residências
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médicas” (VASCONCELOS, 1998). Ofertar força de trabalho compatível com
a demanda criada pelo programa passa a ser o desafio dos aparelhos
formadores.
Neste ponto, reside a perspectiva de articulação entre ensino e serviço
em novas bases, que ultrapassa a prática extensionista predominante e
induza a um processo de negociação, onde os serviços, com base nas
necessidades e demandas da população por eles atendida, possa informar
às universidades (como já começa a ocorrer) sobre que tipo de profissionais
necessita, de que conhecimentos e habilidades eles devem ser portadores.
Uma vez que há um certo consenso criado em torno do papel do PSF
como projeto reestruturante dos serviços, a perspectiva que se coloca é a de
responder às demandas de formação profissional que possa dar suporte ao
desenvolvimento do programa. Este desafio vem sendo enfrentado através
da criação de Pólos de Capacitação em Saúde da Família, que poderão
desempenhar papel estratégico na preparação dos recursos humanos em
saúde.
Os Pólos de Capacitaçãovii, portanto, deverão superar a armadilha de
reeditarem cursos de especialização em saúde pública ou residências em
saúde comunitária e incorporar em sua formação pelo menos as cincos
áreas básicas de especialização médica e não se restringir ao campo da
saúde coletiva, como forma de promover um processo de mudança na
educação médica como um todo (FEUERWERKER, 1999 ).
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Portanto, esse projeto dos Pólos de Capacitação em Saúde da Família
poderá ser uma oportunidade para uma articulação ensino-serviço em
bases mais horizontais. Onde estes dois componentes possam negociar a
construção do perfil do profissional necessário aos serviços, sem que o
aparelho formador informe apenas sobre o cardápio de conteúdos e práticas
disponíveis e a rede indique o pessoal a ser treinado.

4

Integração docente-assistencial como veículo de mudanças

O desafio da construção de novos paradigmas na atenção à saúde
enfrenta como um dos principais obstáculos ao seu desenvolvimento o
modelo dominante de formação de pessoal para o setor saúde. Enquanto as
diretrizes para o processo de reorganização dos serviços apontam para um
projeto que aproxime mais unidades e equipes de saúde dos usuários,
voltado para o fortalecimento da rede básica, com enfoque na atenção
primária de base familiar; os currículos e as práticas de ensino ainda
privilegiam o modelo flexneriano, com forte incorporação tecnológica e
ênfase na atenção terciária.
Esta concepção dominante no processo de formação dos recursos
humanos para a saúde, ainda se encontra profundamente influenciada pelo
Relatório Flexner (1910), que a partir de uma avaliação do ensino médico,
nos EUA, definiu as bases para constituição de um projeto educativo para o
setor orientado para a prática hospitalar e o uso intensivo de tecnologia.
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Como resultado deste relatório “muitas escolas foram fechadas e as
que permaneceram foram obrigadas mudanças profundas

em seus

currículos e espaço físico, dando maio ênfase ao ensino em laboratórios e a
práticas intra-hospitalares” (CHAVES e KISIL, 1999).
Este

modelo,

de

base

hospitalocêntrica,

marcado

por

forte

incorporação tecnológica, tem ainda um componente que alicerça toda força
regulatória da corporação médica sobre o setor:

sua tendência à

medicalização. Nunca é demais lembrar que este período, do relatório
Flexner, influenciado pelas conquistas da microbiologia, respalda a ascensão
da medicina científica.
A crise da medicina científica, marcada pelo incremento dos custos
gerados pelo processo de incorporação tecnológica e o baixo impacto gerado
por estas formas de intervenção, criou o cenário favorável à discussão sobre
a necessidade de reorientar os serviços de saúde, focalizando na atenção
primária, como eixo da organização destes (os sistemas), proposta esta
marcada por forte viés racionalizador.
A insatisfação com o setor, fosse pelos seus altos custos e ineficácia,
seja pela sua incapacidade de compreender os processos de transição das
sociedades e sua determinação sobre os modos de viver, adoecer e morrer
dos diversos grupos sociais, levou a iniciativas de reformulação das bases
organizativas do setor e, consequentemente, às práticas de formação de
pessoal.
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A compreensão acerca do papel do processo de formação de pessoal,
como elemento gerador e mantenedor da crise atravessada pelo setor, levou
à formulação dos projetos de integração ensino-serviço; como forma de
aproximar o aparelho formador do complexo processo de produção de
serviços. Na década de 70, surgem os projetos de integração docenteassistencial (IDA), que se desenvolvem como uma estratégia de mudança no
ensino na área de saúde, com a implementação de projetos extensionistas
de aumento de cobertura, dirigidos à rede básica de serviços.
A vinculação a programas de extensão e aos Departamentos de
Medicina Preventiva criou uma armadilha, ainda não totalmente superada,
que foi a tendência ao isolamento destes projetos em relação aos demais
setores, especialmente os Departamentos de Medicina Clínica.
As dificuldades em desenvolver e institucionalizar um projeto de
formação de pessoal vinculado a uma nova abordagem na forma de
organização dos serviços, em bases territoriais e epidemiológicas, levou à
proposta de formação de uma rede constituída por estas iniciativas. Sua
finalidade maior de desenvolver colaboração técnica e material que
promovesse visibilidade e maior capacidade de influência do enfoque
defendido por estes projetos, de adequação do perfil profissional à transição
demográfica, epidemiológica e do sistema de saúde. Este movimento
desembocou no que ficou conhecido, hoje, como Rede Unida (ARAUJO,
TEIXEIRA e RANGEL, 1996).
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As avaliações realizadas acerca do impacto dos projetos de integração
docente-assistencial apontam para alguns avanços, sobretudo no que diz
respeito à implementação de mudanças nas grades curriculares e na
utilização de novos cenários de ensino-aprendizagem:

“Uma medida indireta do impacto sobre o perfil dos professores
é exatamente o fato de as transformações curriculares estarem
conseguindo se concretizar, pois estas necessitam de massa
crítica mobilizada, força a favor e gente para implementar as
mudanças...a ampliação dos cenários de estudo foi a mais
importante inovação das profissões de saúde no contexto UNI”.
(SENA e SILVER, 1999).

Partindo do reconhecimento da importância estratégica dos recursos
humanos na implementação de reformas no setor saúde, vem se reforçando
a idéia de explorar melhor as possibilidades oferecidas pelos projetos de
integração docente-assistencial, como elemento impulsionador de mudanças
no setor. Desde que constituídos como pares dialéticos, com a academia
induzindo mudanças nos serviços e estes retroalimentando alterações nos
conteúdos de ensino e nas reformas curriculares.
Os Projetos UNI (Uma Nova Iniciativa na formação profissional em
saúde, financiados pela Fundação Kellog’s), constituem-se como parte do
movimento de integração ensino-serviço, tendo surgido de uma intensa
reflexão no interior da Fundação sobre os alcances e limites pelos trabalhos
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por ela apoiados e pela “ busca de uma forma de trabalho que conduzisse à
convergência de vários movimentos na América Latina de modo a
potencializar seus esforços”. Estes movimentos eram:
a) integração docente-assistencial, em que as áreas de ensino das
profissões de saúde nas universidades se articulam com os serviços
de saúde em seus diversos níveis;
b) “Saúde para todos no ano 2000”, desencadeado pela OMS após a
reunião de Alma-Ata, em que a ênfase era posta pelos serviços de
saúde na “atenção primária à saúde” (APS) em uma relação íntima
com a comunidade;
c) desenvolvimento comunitário, em que ora os serviços, ora as
universidades desempenhavam papel preponderante. (CHAVES e
KISIL, 1999).
Seus objetivos estão orientados para:
a) contribuir para reorientação da formação profissional ao nível dos
cursos de graduação;
b) fortalecer a construção de Sistemas Locais de Saúde;
c) promover o desenvolvimento comunitário em matéria de saúde
(Almeida, 1996).
Seu desenvolvimento, portanto, passa pela articulação entre estes três
componentes (academia-serviços-comunidade), com diretrizes fundamentais
em relação a cada um deles:
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1) Quanto à universidade: que a educação das profissões deve ser
relevante, isto é, orientada para os problemas de saúde da
comunidade, com ênfase à saúde familiar; os currículos devem
estimular a aprendizagem ativa e a capacidade para continuar
aprendendo; favorecer o ensino interdisciplinar; desenvolver novos
cenários de ensino, utilizando a rede básica e equipamentos
comunitários.
2) Quanto aos serviços: intervenção orientada pelo enfoque familiar e
serviços baseados na idéia de adscrição de clientela; assistência
prestada por generalistas; trabalho em equipe multiprofissional;
integração entre cuidados de natureza preventiva e curativa;
atenção ao indivíduo e ao meio-ambiente, físico e social; ênfase na
atenção primária com garantia aos demais níveis de complexidade.
3) Quanto à comunidade: organização comunitária que conduza à
autogestão e ao empoderamento dos grupos sociais; que favoreça
o desenvolvimento da noção de auto-cuidado. (CHAVES e KISIL,
1999).
No final dos anos 80, a Fundação Kellog´s lançou um desafio a várias
universidades da América Latina, de construir um programa de investimentos
na área da integração ensino-serviço nos marcos da proposta descrita
acima. Várias universidades responderam a esta convocação (cerca de 150),
tendo sido selecionados 17 projetos, que iniciaram suas atividades em 1991.
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Uma nova seleção foi realizada e outros 6 projetos, em 1995, se incorporam
ao programa. Entre estes da segunda fase inclui-se o UNI-Natal.
O Projeto UNI-Natal, iniciado em 1995, e orientado pelo ideário do
programa, busca, através de uma série de experiências desenvolvidas na
rede, a construção de espaços e atividades que permitam o fortalecimento
da integração ensino-serviço, considerando os objetivos acima citados.
A definição da área física de atuação recaiu sobre o Distrito Sanitário
Oeste, em função dos indicadores de vida e de saúde desta área,
considerado o de maior contingente populacional, com 186.591habitantes, e
considerado principal bolsão de miséria da cidade (IBGE,1996).
As atividades realizadas e as unidades de saúde que abrigam estas
experiências são as seguintes: Vigilância à Saúde Bucal e Farmácia Viva
(produção de fitoterápicos) – na Unidade Integrada de Saúde da Cidade da
Esperança ; Redução da Gravidez Precoce – na Unidade Básica de Cidade
Nova; Redução da Mortalidade Infantil – nas Unidades Básica e Mista de
Felipe Camarão; Sorriso de Criança – na Pediatria do Hospital Giselda
Trigueiro (referência em doenças infecto-contagiosas).
O Projeto de Redução da Mortalidade Infantil, em Felipe Camarão,
representa o esforço do UNI-Natal em tentar influir no processo de
reorganização dos serviços, buscando visibilidade à sua implementação e
discutindo as possibilidades de reprodução desta experiência em outros
espaços da rede.
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A escolha desse problema decorreu da orientação do UNI-Natal em
trabalhar com o eixo temático “Saúde da Criança e do Adolescente”, que se
traduziu, em cada área de atuação do projeto, em um problema específico.
As dificuldades, frente ao processo de institucionalização da experiência, têm
limitado a sua repercussão ao Distrito Sanitário Oeste.
Importante ressaltar que embora tenha sido uma estratégia pensada
para ser desenvolvida nas duas unidades do bairro – a Unidade Básica e a
Unidade Mista – foi na primeira que, pela articulação com as equipes do
PSF, que a proposta encontrou maior adesão.
A UBS de Felipe Camarão é uma unidade de tipo 3, que desenvolve
serviços de atenção à saúde nas áreas de Odontologia, Serviço Social,
Psicologia, Nutrição, Enfermagem, Imunização, Curativos, entre outros. O
atendimento médico realizado estava organizado em torno dos ambulatórios
de Pediatria, Ginecologia e Clínica Geral. A partir de 1997, foi implantado o
PSF na unidade, que conta atualmente com quatro equipes, com a seguinte
composição: 1 Médico, 1 Enfermeira, 1 Auxiliar de Enfermagem e 5 Agentes
Comunitários de Saúde.
Esta unidade atende uma população adscrita à sua área, com um total
de 12.684 habitantes (de uma população total de 39.982 do bairro de Felipe
Camarão), sendo que destes 154. são menores de 1 ano. O percentual de
analfabetos chega a 23,87%. O abastecimento de água cobre 97,78% da
população da área, enquanto em relação ao destino das fezes e urina 96,6%
utiliza sistema de fossas e 3,23% são jogados a céu aberto. Em relação ao
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lixo 86,11% são recolhidos pelo sistema de coleta municipal e 12,95% são
despejados em vias ou quintais baldios.(SMS/Natal, 2000).
O Projeto de Redução da Mortalidade Infantil foi iniciado em outubro
de 1996. Para o seu desenvolvimento o UNI-Natal fez alguns investimentos
materiais (como aquisição de um sonar, por exemplo), sendo que a maior
parte dos recursos foi dirigido à capacitação dos profissionais e de lideranças
comunitárias.
Tendo em vista que este trabalho está inserido como uma atividade do
UNI-Natal, seus objetivos estão delineados pelas mudanças que este projeto
de integração ensino-serviço busca construir. Neste sentido, o objetivo maior
do projeto de Redução da Mortalidade Infantil é o de, através da organização
e dinamização destes espaços de articulação entre a academia e serviços,
introduzir novas práticas na prestação da assistência à população. Práticas
estas que serão validadas na medida em que possa gerar processos de
mudança na dinâmica das unidades e impacto positivo sobre o problema
enfrentado.
A participação da Universidade, através de alunos e professores dos
cursos da área de saúde, tem se dado pelo envolvimento destes nas
atividades dirigidas ao enfrentamento do problema, seja no atendimento
clínico direto (na unidade ou nos domicílios, acompanhando as equipes do
PSF), na investigação sobre óbitos em menores de 1 ano (Eventos
Sentinela), bem como nas atividades de capacitação dirigidas às equipes da
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unidade. Os cursos com participação mais efetiva nestes projetos são os de
Medicina e Enfermagem.
A implementação da proposta apoiou-se no uso de alguns recursos
conceituais e tecnológicos aportados pelas experiências da Saúde Coletiva,
assim como de algumas ferramentas por eles utilizadas, como a adoção do
enfoque estratégico ao planejamento. Além disto, os resultados alcançados
com este trabalho abriu caminho para a discussão sobre a resignificação
deste projeto, pela incorporação do conceito de desenvolvimento infantil.

____________________
i

Universalização – acesso irrestrito a todos os que procuram o serviço; Integralidade – articulação
entre práticas de atenção à demanda e de intervenção sobre o meio; Equidade – acesso equânime
aos grupos, de acordo com suas necessidades; Regionalização – adequada distribuição dos
serviços no espaço; Hierarquização – organização dos serviços por níveis de atenção, segundo sua
densidade tecnológica; Controle Social – participação dos usuários na definição e acompanhamento
das prioridades para o setor; Comando Único – em cada esfera de governo há um único comando
sobre serviços e ações de saúde.
ii

Foram editadas até o momento as NOB´s 01/91, 01/93 3 01/96. A NOB 01/91 previa a realização
de convênio direto entre o MS/INAMPS e a Prefeitura; exigia o cumprimento de algumas condições
para que o município fosse admitido no sistema, tais como a existência de Conselhos Municipais,
Fundo e Plano Municipal de Saúde. A NOB 01/93 desenha novas possibilidades de estados e
municípios e cria estratégias de pactuação de compromissos com o desenvolvimento do sistema. A
criação das Comissão Intergestora Tripartite (CIT) e Comissões Intergestora Bipartite (CIB´s),
constitui espaços de concertação do processo descentralizador na saúde.

iii

Trata-se de uma nova modalidade de repasse com base em um valor per capta, em oposição ao
mecanismo anterior de transferência de recursos com base na produção. Representa um
considerável aporte de recursos aos pequenos municípios, como forma de estimular a inserção
destes no SUS.

iv

Organização da produção de serviços a partir de um determinado arranjo de saberes da área,
bem como de projetos de construção de ações sociais específicas, como estratégia de
determinados agrupamentos sociais (Mehry et al, 1991)”.
“...Portanto, formas ou modo de produção de serviços de saúde seria uma construção concreta de
recursos (financeiros, materiais e força de trabalho), tecnologias e modalidades de atenção,
articulados de maneira a constituir uma dada estrutura produtiva e um certo discurso, projetos e
políticas que assegurassem a sua reprodução social” (Campos, 1992).
v

Foi escolhido o Distrito Sanitário de Pau da Lima (Salvador) para desenvolvimento de uma
experiência piloto de implementação de um projeto de organização de um SILOS. Foram realizados
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investimentos na produção de novas modalidades de atenção, com repercussão, particularmente,
na área de sistemas de informação com a difusão do programa Blade Runner (sistema de
informações geo–referenciadas).
vi

A estratégia da Atenção Primária em Saúde (APS) surge como uma proposta de ampliar a
cobertura de serviços de saúde, na perspectiva da universalização destes cuidados (básicos). Esta
estratégia foi apresentada na Conferência de Alma-Ata (1978) e que se traduz na garantia ao
acesso a um conjunto mínimo de cuidados, capaz de dar resposta aos principais problemas de
saúde da população.
vii

Espaços de articulação entre serviços e aparelho formador, destinados a preparação de recursos
humanos para desenvolvimento do Programa de Saúde da Família. Esta iniciativa do Misnistério da
Saúde tem se dado através de parcerias com as Universidades. Até o presente momento foi
aprovada a implantação de 30 projetos de implantação de Pólos de Capacitação em PSF. Entre as
recomendações mais importantes feitas pelo MS quanto ao processo de implementação desta
experiência estão as referentes a uma intensificação no uso das Unidades Básicas como espaço de
ensino e desenvolvimento de atividades acadêmicas relativas à graduação de profissionais do setor
estejam integradas aos Projetos da Rede UNIDA (Dal Poz, 2000).
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Capítulo II
2

Projeto de redução da mortalidade infantil - introduzindo

novas práticas no serviço

2.1

Algumas considerações sobre o problema

Nesta etapa do trabalho serão apresentados alguns elementos
referentes à caracterização do problema selecionado para intervenção; as
causas de maior impacto que compõem o plano para o seu enfrentamento;
alguns instrumentos e práticas inovadoras adotadas e a capacidade, de os
mesmos, influírem sobre a reorganização dos serviços, a partir dos produtos
e processos gerados na experiência da Unidade Básica de Felipe Camarão.
A Mortalidade Infantil, indicador que se refere aos óbitos ocorridos
entre menores de 1 ano, representa um dos principais indicadores das
condições de vida a que estão submetidos quaisquer grupos populacionais.
Esta capacidade de aferir as formas de produção e reprodução da vida
material de famílias e comunidades está vinculada às variáveis que
concorrem para a existência do problema, tais como: disponibilidade de
redes de distribuição de água tratada e coletora de esgotos; nível de
escolaridade das mães; acesso a trabalho e renda; quantidade e qualidade
da ingestão de alimentos; além, é claro da cobertura e capacidade
resolutiva dos serviços de saúde.
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Como afirma Charlton:
“O fato de a mortalidade infantil refletir, simultaneamente, o grau
de desenvolvimento socioeconômico e a qualidade do sistema
de saúde não exclui a responsabilidade dos últimos, muito pelo
contrário, nos obrigando a exigir que os serviços de saúde sejam
mais acessíveis e eficientes em locais onde as condições
socioeconômicas aumentam os riscos de uma população já
exposta” (CHARLTON apud HARTZ, 1997).

Todas as séries históricas disponíveis apontam para um declínio da
mortalidade infantil, não apenas no Brasil, considerando o seu coeficiente
geral, como em todas as regiões. Em Natal, o perfil da Mortalidade Infantil
tem apresentado comportamento semelhante, com uma redução que indica
uma significativa variação em seu padrão: em 1996, o Coeficiente de
Mortalidade Infantil (CMI) foi de 26,7 óbitos / por 1000 nascidos vivos; em
1999 este coeficiente foi de 20,5 / 1000.
Apresenta acentuado declínio nas mortes causadas por diarréias e
doenças do aparelho respiratório, que passaram de 18,33 e 10,95% em
1996 para 5,51 e 4,93% em 1999, respectivamente. Por outro lado, os
óbitos decorrentes de afecções peri-natal, passaram de 47,62 para 58,84%,
no mesmo período (Secretaria Municipal de Saúde/Natal, 2000).
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A tendência geral de queda da mortalidade infantil, verificada ao longo
dos anos, não apenas em nível nacional, como também no plano regional,
tem se dado mais em função do acúmulo de conhecimento sobre formas de
controle

sobre

as

doenças,

pelo

desenvolvimento

de

tecnologias

simplificadas para aplicação deste conhecimento, aumento do nível de
escolaridade das mães, bem como pela ampliação do acesso a serviços de
saúde e de infra-estrutura; e, bem menos, por força do investimento na
melhoria da qualidade de vida das populações, via melhor distribuição da
riqueza produzida (DUARTE, 1993).
A queda em relação às diarréias aponta para possível nexo causal
entre este fato e a oferta de serviços de infra-estrutura, como água tratada,
que cobre 95% da população e rede coletora de esgoto, que atinge 25,67%
da população do Distrito Sanitário Oeste (fonte: SMS, 1995). A rede de
saúde conta com 22 unidades (entre básicas, mistas, prontos-socorros e
clínicas populares), para uma população de 186. 591 (IBGE, 1996).
Outra variável que precisa ser considerada na discussão sobre o
fenômeno da Mortalidade Infantil, além da referente à oferta de serviços de
infra-estrutura, é a relacionada ao padrão de renda da população da área de
estudo. A renda per capita do Distrito Sanitário Oeste e Natal, por chefe de
domicílio, apresenta a seguinte conformação:

50

Natal

Distrito Oeste

Até 1 SM

28,4%

39,2%

1 a 2 SM

24,1%

29,3%%

Fonte: MINEIRO, F. Natal em Perfil – 1998.

Particularmente em relação aos serviços de saúde, a perspectiva de
intervenção sobre a Mortalidade Infantil está relacionada ao controle
estabelecido sobre riscos e agravos que condicionam o comportamento
deste fenômeno; e pode ser identificada nas formas de assistência prestada
ao pré-natal e ao parto, na difusão e disseminação do aleitamento materno
exclusivo entre nutrizes, na cobertura vacinal, no atendimento aos casos de
desnutrição, bem como na detecção e controle das doenças diarreicas e das
infecções respiratórias agudas. A qualidade destas ações pode determinar o
grau de impacto a ser alcançado pela rede de serviços de saúde sobre o
problema.
É importante considerar que os limites para a atuação do setor saúde
sobre o problema, dada a diversidade de fatores intervenientes, demandam
uma articulação intersetorial para o seu enfrentamento. Além disto, o
insuficiente domínio de instrumentos e técnicas e gerenciais, que possibilitem
a otimização no uso de recursos, somado, aos critérios adotados para
indicação dos responsáveis pela tarefa de dirigir as unidades, influenciam na
capacidade de resposta dos serviços às necessidades e demandas da
população.
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Contudo, estes limites não podem servir como obstáculos à busca
permanente da melhoria da qualidade do atendimento dispensado aos
usuários dos serviços. O aperfeiçoamento do processo de trabalho pode e
deve constituir-se em uma meta a ser perseguida constantemente, balizada
pela avaliação contínua das atividades programadas e os limites e alcances
nos resultados delas decorrentes.
A aplicação de instrumentos de avaliação da qualidade das ações
realizadas pelas unidades de saúde – como os Estudos de Evento
Sentinela ou de Condição Marcadora, entre outros – pode se constituir em
importante ferramenta de apoio à tomada de decisões dos responsáveis pelo
gerenciamento dos serviços. Ancorados em um Sistema de Informações ágil
e sensível, estes instrumentos oferecem a possibilidade de impulsionar um
processo de reorganização das práticas assistenciais, com desdobramentos
para o funcionamento do conjunto da rede (HARTZ, 1993).
Os serviços de saúde constituem-se, desde que aparelhados material
e tecnicamente, em importante elemento no controle da Mortalidade Infantil.
Este reconhecimento está presente no investimento em experiências de
implantação de práticas inovadoras, que necessitam ser registradas e
avaliadas. Entre estas experiências brasileiras, destacamos a desenvolvida
pelo Projeto UNI-Natal/RN, em Felipe Camarão, que contempla a
preocupação com a temática em foco.
O UNI-Natal tem como objetivo influir nas mudanças das práticas
assistenciais e de ensino, como forma de contribuir para a implementação da
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proposta de Reforma Sanitária Brasileira, via fortalecimento do modelo
assistencial preconizado nesta. Para tanto, implantou um conjunto de
experiências de caráter inovador em algumas unidades da rede municipal;
dentre estas a de “Vigilância para Redução da Mortalidade Infantil”.
Este projeto visa a contribuir para a diminuição dos óbitos entre
menores de 1 ano, através de um conjunto de ações que passam por:
controle das diarréias e das infecções respiratórias agudas; ampliação e
melhoria da cobertura ao pré-natal e ao parto; o incentivo ao aleitamento
materno exclusivo; entre outras.
O desenvolvimento destas ações se fez acompanhar da implantação
de alguns mecanismos de planejamento, acompanhamento e avaliação
deste trabalho, como: adoção do Estudo de Evento Sentinela para os óbitos
entre menores de 1 ano; criação de uma Sala de Situações, além da revisão
de todo o processo de normatização da assistência materno - infantil, entre
outros produtos.
O objetivo do presente trabalho de investigação é o de avaliar a
repercussão da sua implantação sobre o processo de reorganização das
práticas assistenciais. Trata-se, portanto, de uma abordagem sobre
processos implicados no desenvolvimento do trabalho (VUORI, 1990) e os
grupos de interesse e o contexto envolvido (TORRES, 1997).
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3

Sobre processos e produtos

Neste capítulo serão apresentados os principais produtos e processos
relacionados à implantação e desenvolvimento do Projeto de Redução de
Mortalidade Infantil, em Felipe Camarão. A idéia básica na estruturação do
trabalho é a de descrever e analisar a experiência do projeto, a luz dos
indicadores construídos no processo de investigação.
Uma dificuldade que se apresenta, em trabalhos desta natureza, é o
fato de que grande parte do conhecimento sobre as propostas de reforma
para o setor saúde no Brasil tem se concentrado nas análises de caráter
mais abrangente sobre o Sistema Único de Saúde, como elemento central na
construção do projeto de Reforma Sanitária Brasileira. Infelizmente, pouca
atenção tem sido dada às experiências de transformação do modelo
assistencial, ou seja, às formas de organização do cuidar, dirigidas às
demandas da população.
Os produtos e processos de que tratam a experiência de Felipe
Camarão tentam contribuir para esta discussão, relatando os limites e
possibilidades de uma intervenção concreta sobre um problema específico.
Esses (produtos e processos) estão relacionados à implantação de
tecnologias e práticas voltadas ao enfrentamento do problema, tais como:
evento sentinela, sala de situação, planejamento estratégico, terapia de
reidratação oral e novas formas de articulação com a comunidade e
academia.
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3.1

Incorporando a noção de Evento Sentinela

A informação dever ter sua importância considerada não pela
capacidade expressa de reunir e organizar dados referentes a realidade, mas
fundamentalmente pela sua possibilidade de suportar processos de tomada
de decisões. Os indicadores são uma referência para sustentar juízos sobre
uma determinada situação; contudo, são os julgamentos que se fazem deles
que determinam os modos de operar sobre os problemas. Em síntese, os
dados ou indicadores não falam por si, precisam ser interpretados.
A importância da informação está, neste sentido, na sua capacidade
de agregar valor à tomada de decisões, informando sobre medidas corretivas
necessárias a um projeto de ação. Correções de rumos que estão orientados
ao controle de situações-problemas considerados indesejáveis e evitáveis,
em função da existência de recursos disponíveis à sua prevenção.
O conceito de Evento Sentinela está referido à ocorrência de doenças,
mortes ou invalidezes desnecessárias e consiste na aplicação deste
instrumento, que tem como objetivos a reconstituição dos fatos que
concorreram para existência do problema. A idéia básica é que, a partir dos
resultados produzidos nesta investigação, seja possível prevenir eventos
similares no futuro (PENA, 1992).
A adoção deste instrumento de acompanhamento e avaliação da
qualidade dos serviços, por parte da Unidade Básica de Felipe Camarão,
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tinha como objetivo identificar, dentre as causas envolvidas na produção do
óbito entre menores de 1 ano, aquelas consideradas evitáveis. O efeito
imediato deste exercício é a constatação do grande número de mortes que
poderiam ter sido evitadas.

“O Evento Sentinela eu acho super importante, porque a partir
da investigação, você vai buscar a causa ... dentro de Felipe
Camarão, por exemplo, se você fosse pegar os 100% de óbitos
acredito que 80% desses 100 era por causas evitáveis.”
(profissional)
“Evento Sentinela, que foi implementado em Felipe Camarão,
toda criança com óbito menor de um ano tem uma investigação,
isso é muito importante, você vai a fundo para descobrir a causa
da morte”.(profissional)

Uma vez que se trata de uma unidade com equipes de PSF, que
cobrem toda área de abrangência deste serviço, a informação sobre a
existência dos óbitos se dá pela busca ativa das equipes sobre estes.
Interessante salientar que, em função deste movimento de investigação feito
pelas equipes, a própria passou a fornecer espontaneamente a informação
casos ocorridos, sobretudo no retorno do fim de semana.
A responsabilidade com a realização desta atividade é do nível local,
sendo definidos, dentro das equipes, os profissionais responsáveis pelo
levantamento das informações referentes ao óbito em suas áreas. O passo
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seguinte é a reconstituição da estória do óbito, identificando-se os fatores
que concorreram para aquela morte, com destaque para aqueles relativos a
falhas da própria UBS de Felipe Camarão.
O relato produzido por este trabalho de investigação é apresentado
para toda a unidade, sendo definido, a partir da discussão sobre este relato,
medidas corretivas no atendimento no serviço, bem como sugestões a outros
serviços pelo qual a criança tenha passado, visando uma maior interação
entre os níveis de atenção existentes na rede.
Posteriormente, esta ação foi incorporada ao estágio dos alunos de
Medicina e Enfermagem, passando a fazer parte das atividades do estágio.
O modelo de instrumento utilizado nessa atividade foi o desenvolvido para o
curso de Formação de Gerentes de Unidades Básicas (GERUS),
capacitação esta que resultou de uma parceria entre a Organização PanAmericana de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, que
formou duas turmas entre os anos de 1994 e 1996.

“Um dos instrumentos principais foi o Evento Sentinela... quer
dizer que todas as mortes elas estão sendo investigadas e com
a ajuda da Universidade.” (profissional)
Desta forma, o resultado deste trabalho é a construção coletiva de um
juízo de valor sobre o desempenho da Unidade. Esta avaliação, na medida
em que é capaz de demonstrar, para a maioria dos profissionais, a
possibilidade de prevenir a maior parte das mortes, suscita um compromisso
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de buscar o controle do problema. Compromisso que se fortalece à medida
que se produzem alguns resultados, criando força motivacional no grupo.

“Grande parte das mudanças que a gente viu até no Evento
Sentinela é que tem óbitos que são evitados mesmo, a grande
força está ai, a gente tem que evitar”. (profissional)

O reconhecimento das variáveis existentes e da interação entre estas
na conformação do problema, reforça a necessidade de organizar serviços e
procedimentos

capazes

de

promover

impacto

sobre

os

primeiros.

Recomendações como a implantação da Terapia de Reidratação Oral e a
garantia de atendimento a crianças com sintomas de Infecção Respiratória
Aguda e Diarréia, ganham novos significados pelos relatos contidos nas
investigações realizadas.
A importância conferida a este instrumento promoveu a sua
incorporação à rotina da unidade, constituindo-se em elemento importante na
idéia de responsabilização desenvolvida pela equipe profissional frente à
população assistida, que se expressa no acompanhamento a todas com
capacidade potencial para gerar o óbito.

“Está incorporado à prática, à rotina e na preocupação da gente.
A gente se preocupa muito. Quando a gente sabe assim, a
criança de D. Maria está com diarréia, a gente corre e já vai ver
o que está acontecendo, o a gente já faz a visita e fica
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acompanhando para a gente não perder mais criança como a
gente vinha perdendo e por motivos, por causas totalmente
previníveis.” (profissional)
A introdução e desenvolvimento desta prática inovadora, apesar do
enorme potencial demonstrado para alavancar movimentos de reorganização
dos serviços, em função da avaliação que proporciona quanto à capacidade
organizativa dos serviços, ainda carece de ajustes que possam minimizar as
dificuldades ainda verificadas quanto à utilização deste instrumento.
Os problemas relacionados ao uso do Evento Sentinela estão
relacionados à pouca uniformidade na condução do processo investigativo,
gerando relatórios muito díspares na sua apresentação e forma de relatar o
fato; evidência de falhas no registro de informações sobre passagem de
usuários nos serviços, sobretudo em unidades de referência; alguns deles
são pouco conclusivos quanto às causas do óbito, resumindo-se a
constatação destas.
Tendo em vista que o principal objetivo da aplicação desta ferramenta
é a de apoiar a tomada de decisões dentro da unidade, é fundamental que as
informações coletadas identifiquem não apenas a situação de risco envolvida
no caso, mas principalmente as falhas cometidas pelo serviço. Alguns relatos
incorporaram a idéia de ordenar as causas segundo sua natureza, se
relativos a problemas na família, ao atendimento prestado pela unidade ou
por serviço de referência, indicando medidas para cada grupo de causas.
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“E aquela questão que não está dentro do instrumento também,
que foi sugerido pelo membro do projeto é a questão de no
Evento Sentinela você relacionar questões que favorecesse para
aquele óbito, as questões ligadas ao serviço, a família e ao
serviço de referência e que propostas a gente tem. Então, a
gente vem utilizando também isso” (profissional)
Com certeza o uso deste instrumento já cumpriu um importante
objetivo, que foi o de demonstrar aos profissionais que muitos dos óbitos
podem ser evitados; reforçou o papel desempenhado por algumas medidas
decididas pelo serviço, relacionadas ao controle da Mortalidade Infantil e;
coloca como desafio a necessidade de uma maior interação entre os
serviços existentes na rede, visando a maior eficácia no enfrentamento do
problema.

“Bom, a gente tem no Evento Sentinela, como eu falei, até agora
está sendo feita essa parte de óbito, você vai atrás, você
identifica as falhas do processo... Está faltando todo mundo
sentar, chamar as partes envolvidas e montar um esquema, um
planejamento para que isso não aconteça mais”. (profissional)

O Evento Sentinela é um instrumento destinado a produzir
informação, inserido, portanto, no conjunto de ferramentas de suporte ao
processo de gestão dos serviços. Suas possibilidades de uso estão
diretamente relacionadas com a forma como se concebem os sistemas
responsáveis pela produção e uso das informações, bem como ao papel
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estratégico destas no planejamento, acompanhamento e avaliação de
atividades.

3.2

Sistemas de Informação x Sistemas de Monitoramento – a sala de

situação

É indiscutível a importância atribuída à informação como insumo
básico ao processo de governo; para o governante a informação é o meio
que lhe permite conhecer a realidade e observar o impacto de sua ação
sobre ela. Todas as deliberações dentro de uma organização têm, como
critério de eficácia, o aporte de informações que sejam confiáveis, relevantes
e oportunas, ou seja, precisam combinar qualidade na produção com
agilidade na distribuição.
De um sistema de informações com estas características depende a
qualidade do processo de tomada de decisão, quanto à seleção e
enfrentamento de problemas. As instituições de saúde lidam com uma
enorme massa de dados produzidos pelos seus diversos sistemas (de
informação sobre mortalidade, nascidos vivos, vigilância alimentar e
nutricional, de ações básicas em saúde, etc.), que não orientam a escolha de
objetivos e metas a serem alcançadas, nem sobre a capacidade de
cumprimento destas.
A sobrecarga de dados e informações produzidos gera desinformação
pela incapacidade de se perceber com clareza quais informações são
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relevantes. O problema está em não se submeter esta matéria prima
informativa, derivada da operacionalização dos diversos sistemas, a uma
filtragem que lhe permita ser agrupada em um número mínimo de sinais que
irão compor o Sistema de Monitoramento.
Um Sistema de Monitoramento deve, portanto, se constituir em um
instrumento capaz de reduzir uma grande massa de informação a um
reduzido número de sinais e informações, que permita: concentrar o foco de
atenção do gestor; precisar critérios de eficácia e eficiência institucionais;
detectar causas das anormalidades e deficiências; minimizar o atraso na
ação corretiva.
Um sistema de monitoramento se caracteriza por ter um usuário bem
definido (o gerente de um projeto de ação e atores diretamente envolvidos na
sua construção); adotar critérios de seletividade para as informações;
produzir informação em tempo eficaz; ter produção descentralizada e uso
específico e; adotar indicadores e sinais específicos à situação trabalhada
(MATUS, 1994).
Na experiência concreta de Felipe Camarão a idéia de sala de situação
tem servido para designar um espaço de disponibilização de informações,
acompanhadas de um sistema de sinais que qualificam esta informação, com
base em metas referenciais estabelecidas pela equipe. As informações
trabalhadas são aquelas diretamente vinculadas ao problema, como: número
de nascidos vivos, número de óbitos entre menores de 1 ano, casos de
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diarréia e de IRA detectados, cobertura do Pré-natal, número de crianças
menores de 2 anos com quadro de desnutrição e de adolescentes grávidas.
A Sala de Situação que vem sendo organizada na Unidade Básica de
Felipe Camarão se propõe a ser um espaço de acompanhamento e
avaliação das ações referentes ao projeto de redução da Mortalidade Infantil,
informando sobre o comportamento das variáveis que influem na geração e
manutenção do problema e sobre o impacto promovido pelas ações dirigidas
ao seu controle.
Trabalha com a idéia de mapas inteligentes, onde deveriam ser
plotadas as informações selecionadas para monitoramento da situação. As
informações disponibilizadas para a Sala de Situação são, basicamente,
aquelas contidas no mapa de registro do Programa de Saúde da Família.
Sendo que, nesta proposta, as informações reunidas deveriam ser
vinculadas a um conjunto de sinais que atribuíssem à informação um
significado frente a objetivos e metas traçadas.
A sugestão é que este conjunto de sinais e alarmes adote a convenção
estabelecida para os sinais de trânsito: luz verde, amarela ou vermelha.
Cada um destes ícones aportados ao lado das informações indica o grau de
proximidade

ou

distanciamento

em

relação

a

metas

referenciais

estabelecidas para o problema. Transformada em imagem, acessível
visualmente, a informação aponta para aonde devem ser canalizadas as
medidas de correção de rumo.
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“Então,

parte

dessas

informações

que

o

Projeto

UNI

sistematizou em forma de Sala de Situação a gente avalia todo
mês por equipe...Então, no final de cada mês, há uma reunião
geral com todas a unidade, onde são apresentado esses
dados...e ai vai-se discutindo e propondo ações para melhorar
esse perfil encontrado, através dessa sistematização, de
visualização e da discussão, e também, uma coisa que facilita
para a gente é a questão da divulgação”. (profissional)
O processo de implantação da Sala de Situação, em Felipe Camarão,
foi condicionado, desde o seu início, pelo baixo valor conferido à informação
como elemento estratégico de suporte à gestão dos serviços e,
consequentemente, sua pouca utilização ao acompanhamento e avaliação
da intervenção destes (serviços) sobre os problemas de saúde. Esta pouca
importância atribuída à informação decorre, fundamentalmente, da ausência
do uso sistemático da ferramenta do planejamento.

“Porque não parou para avaliar o SIAB? Se ele fosse mais bem
trabalhado eu acho que as ações aconteceriam muito mais. Falta
essa coisa ainda, isso não pode ser descartável, você tem que
congregar para 2000.” (profissional)
“Eu venho batendo aqui com o pessoal, porque eu acho que a
gente... tem que ter um grupo, grupo quando eu falo assim uma,
duas ou três pessoas para trabalhar com essa informação, a
informação do que é gerado, do que pode ser trabalhado, do que
pode ser publicado”.(profissional)
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O entendimento quanto à necessidade de se promover uma
apropriação dos dados e informações produzidos e a dificuldade em
incorporar todo este material como insumo básico ao planejamento,
acompanhamento e avaliação de atividades refletem outras tensões vividas
dentro da instituição, referidos à relação entre as instâncias de comando e a
convivência entre as diferentes lógicas assistenciais.

“Eu acho que a informação é primordial em qualquer trabalho, eu
acho que em qualquer tipo de trabalho é muito importante
sempre saber o que está fazendo”. (profissional)
“A gente estava fazendo uma avaliação mensal dos dados do
SIAB,... ai eu via naquela ação que eu estava fazendo a questão
da produção. As informações eu acho que não sendo utilizadas,
estão sendo subutilizadas, eu acho que poderiam ser utilizadas
mais”. (profissional)

O desafio para a Unidade de Felipe Camarão está em implantar
Sistemas de Informação, que surgem geralmente como demandas do nível
central, para gerar insumos pouco valorizados, e a perspectiva de
organização de modelos informais de produção e uso de material recolhido.
Esta dificuldade se revela no uso limitado do Evento Sentinela (circunscrita
as unidades do PSF), bem como da própria Sala de Situação, que é uma
experiência desenvolvida apenas em Felipe Camarão.
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“...foi implantada com o apoio no momento também importante a
Sala de Situação que não existe na Secretaria de Saúde em
outros locais. Então isso tem uma avaliação, você sabe mais ou
menos o que esta feito, onde é que está falhando”. (profissional)
“...no caso da Sala de Situação a gente tem os dados ali, a
situação de crianças com diarréia, crianças com IRA e apesar de
não estarmos usando os dados como deveríamos, porque
poderíamos usar muito mais, a gente ainda está a desejar na
minha avaliação, mas já começou a trabalhar esses dados”.
(profissional)
“...nossa sala de situações não está sendo bem utilizada como
deveria acontecer, porque as vezes a gente não tem aquele
tempo necessário, as vezes as coisas atropelam a gente...”
(profissional)
“ Primeiro a Sala de situação que é uma iniciativa do Projeto UNI
que a gente percebe...que a questão da avaliação é algo que
ainda não foi incorporado pela instituição, pela direção de um
modo geral.” (profissional)
A questão colocada é: como se construir visão sobre o valor
estratégico da informação em uma instituição movida por urgências e
rotinas? E, ainda: como organizar Sistemas de Monitoramento no nível local
dentro de um contexto marcado pela proliferação de instrumentos
centralizadores, que não estão referidos aos problemas mais importantes
dos diversos grupos populacionais assistidos?
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Se por um lado, a Sala de Situação tem permitido um ordenamento e
uma visualização maior sobre os problemas encontrados nas diversas áreas,
em função da localização espacial dos mesmos; por outro, ainda não
conseguiu se constituir em uma forma de monitorar, efetivamente, o
comportamento de riscos e agravos à população e medidas corretivas a
serem tomadas.

“...depois da Sala de situação a gente sabe individualmente e
coletivo, como é que está aquilo dali, o que está acontecendo,
na micro área nove, exemplo. A Sala de situação foi uma das
nossas formas de trabalhar a informação.” (profissional)
“... tem um mapazinho nos corredores, ai se coloca lá tudo o que
se fez naquele mês, até no final do ano está lá tudo o que se
tem, óbitos, crianças com diarréia, crianças com IRA, tudo
anotadinho, não passa nada.” (profissional)

O desafio a ser superado é o de fazer funcionar a idéia de estabelecer
uma qualificação das informações que, através da comparação entre os
dados obtidos e metas estabelecidas e os sinais correspondentes a esta
relação, permita informar sobre desenvolvimento do plano e impactos
gerados.
Apesar das dificuldades na implantação de instrumentos como Sala de
Situação e Evento Sentinela, eles têm promovido uma perspectiva diferente
quanto ao uso da informação, e influenciado no desenvolvimento de
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conceitos como vínculo, acolhimento e responsabilização, desenvolvidos
pela equipe da Unidade.

3.3

Responsabilização, acolhimento e vínculo: a busca permanente

da resolutividade.

A responsabilização com a saúde de um grupo populacional, por parte
de uma determinada equipe decorre, em primeiro lugar, da capacidade desta
em reconhecer os principais problemas de saúde da população usuária
daquele serviço e na definição de compromissos frente a estes; em segundo
lugar, da definição clara de equipes e/ou profissionais que assumam a
missão de assistir determinada área e seus habitantes.
Quando a relação com uma comunidade se desenvolve dentro desta
noção de compromissos com o enfrentamento de riscos e agravos à sua
saúde e quando estes são valorados positivamente pelos dois pólos
presentes neste processo – prestadores e consumidores, a possibilidade de
construção de vínculos se dá de forma mais efetiva.

“A gente começa a sentir a responsabilidade da gente em reduzir
essa mortalidade infantil, e não é a prefeitura mandando não, é a
responsabilidade que a gente está sentindo nas costas mesmo,
o peso da responsabilidade da gente realmente reduzir essa
mortalidade infantil”(profissional).
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“Mais importante que eu achei é esse, que elas vêm na casa da
pessoa, sabe, saber como é que está, como é que não está,
para mim o melhor foi esse”(usuária).

O reconhecimento da capacidade de controle sobre o problema influi
sobre o grau de compromisso da equipe, como observado em relação aos
resultados da aplicação do Estudo de Evento Sentinela. Esta situação,
sugere, um maior nível de atenção e preocupação com o problema e
demanda medidas para efetivar este compromisso com a redução da
mortalidade infantil.

“Eu tenho para mim que na parte de redução da mortalidade
infantil é somente a conscientização e a orientação dos
profissionais e a busca dessa conscientização para que o
reconhecimento de uma situação de risco ou um agravo seja
mais evidente” (profissional).
A responsabilização surge da relação direta com a noção de vínculo
entre serviço e a população que a ele está referida; este (vínculo) por sua
vez encontra expressão no comprometimento dos profissionais com os
problemas de saúde dos grupos assistidos. Contudo, este processo de
vinculação somente se completa quando este serviço é capaz de acolher a
demanda trazida pelo usuário.
O acolhimento representa uma nova forma de encarar a doença,
fundamentado na responsabilidade social, no compromisso e na construção
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de valores baseados na solidariedade e na cidadania. Seu funcionamento
consiste na formação de equipes responsáveis pela escuta ao usuário e o
encaminhamento a ser realizado frente a cada situação (Bueno, 1997).
No caso específico de Felipe Camarão, a proposta surgiu da
necessidade de estabelecer um maior controle sobre os casos de diarréia e
infecções respiratórias, dado o significativo peso destes agravos sobre a
mortalidade infantil na área.

Definido como procedimento nas normas e

rotinas na atenção materno-infantil, o acolhimento vem promovendo um novo
enfoque na atenção, centrada nas necessidades dos usuários.

“Não tem aquela história fechada, se não tiver de ficha não vai
ser atendido, é atendido de qualquer maneira... acho que o
acolhimento foi fundamental...não tem mais aquele retorno para
casa sem orientação, sem os primeiros cuidados que gerava
justamente os casos do evento sentinela”.(profissional)
“...para

a

gente

é

norma,

chegou

uma

criança

com

diarréia...chegou criança com febre ela já sabe que tem que
verificar a temperatura e procurar um profissional que seja capaz
de resolver aquela situação, alguém vai ter que dar conta
daquela criança”(profissional).
Volta não... quando não dá jeito ai eles encaminham para outro
hospital (usuária).
“Às vezes não pegava ficha, não era atendida, muita mãe até
que desistia, pronto deixava a criança doente...para ir para o
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Walfredo, agora não, agora mudou muito, para mim está
ótimo”.(usuária)
“As mães já sabem... a criança está doente elas vêm atrás da
gente... quando a gente não pode dar resposta daquele
problema, a gente faz o encaminhamento para pronto socorro e
agenda o retorno dela o mais rápido possível” (profissional)”.
Estes movimentos criados no processo de reorganização dos serviços
instituem novas formas de relação entre usuários e equipes. Os usuários
buscam a possibilidade de consumir algo que tem valor de uso fundamental
para si; os serviços e seus profissionais têm a ofertar a capacidade de
atender a esta necessidade. As formas como vão se dar estas trocas vão
depender dos distintos tipos de demandas e das maneiras de satisfazê-las
(CAMPOS, 1992).
As necessidades devem ser tomadas em seu caráter circular, onde o
atendimento de uma faz sempre outra emergir e ocupar o espaço deixado
pela necessidade atendida. Se as solicitações referentes ao acesso aos
atendimentos encontram algum tipo de resposta, um espaço para trocas no
plano simbólico pode buscar formas de se instituir.

“A gente costuma brincar que a praça é aqui, a praça é nossa
aqui...a demanda em grande parte é somente a busca de
melhora para aquela carência afetiva, daquele reconhecimento
como cidadão, doença às vezes nada.” (profissional). .
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“...a gente tem aquele cuidado de anotar o prontuário, fazer uma
visita, vê se aquele tratamento está sendo realizado. A gente
aprende a cuidar daquele povo como se fosse um pedacinho da
gente.” (profissional) .

Como toda inovação, esta também coloca desafios decorrentes das
mudanças operadas. O processo de inclusão de toda população da área
de abrangência da unidade e suas necessidades, promovido pelo
acolhimento, estabeleceu novas formas de concorrência pela atenção dos
profissionais. O problema não está em adentrar ao serviço, mas a de qual
estratégia usar para capturar a maior disponibilidade possível dos serviços
para suas demandas.
Como lidar com esta nova situação criada? Esta é uma questão que
está a exigir exercício de competência e criatividade dos envolvidos nesta
experiência. Seja como for, pelo menos por enquanto, há uma visão sobre o
padrão mínimo de qualidade de atendimento que se esboça como referência
para esta população usuária.

“Eu acho que a gente está acolhendo, mas a gente está criando
também outro viés ai, a mãe fica com a criança, não se preocupa
em vir tirar ficha, deixa ela piorar... tem medicação em casa e
não dá, que é para eu ver que ela está com febre e eu tenho que
favorecer o atendimento dela, principalmente para o médico.”
(profissional).
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“Quando a gente começa a folhear o prontuário... você está
vindo muito para o acolhimento, isso aqui não tem essa função.
Isso aqui é para outras necessidades... sua criança adoecer de
repente você vem.” (profissional)
“A gente sofre muito com essa questão de que como a gente
acolheu muito, então ele se vê no direito de a qualquer hora,
você pode estar fazendo o que for, você tem que ouvi-lo, você
tem que atendê-lo.” (profissional)
Esta seja talvez a tradução possível da idéia de humanização dos
serviços, que estes três elementos – responsabilização, acolhimento e
vínculo – têm conseguido promover. Levar a que profissionais sejam
capazes de comprometer-se com o enfrentamento dos problemas de uma
população sob sua responsabilidade; gerar formas de inclusão desta
população aos bens ofertados pelos serviços e; construir, a partir daí, o
reconhecimento mútuo entre usuários e profissionais como ligados por laços
de compromisso social e de solidariedade.

“...melhorou a forma humanizada como eles estão sendo
atendidos, isso melhorou, que eles eram atendidos de uma
maneira totalmente impessoal...hoje eu atendo e eu me
preocupo; hoje eu atendo uma pessoa e eu quero saber como é
que se deu; como é que ficou, melhorou? Se não melhorou o
que eu tenho que fazer para melhorar”(profissional).
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“...UNI nos abriu os olhos nesse sentido, de perceber essa
necessidade, essa é uma das coisas que eu considero boa
dentro desse projeto, essa visão humanista do trabalho...”
(profissional)

A perspectiva de reorganização dos serviços tem buscado formas
racionalizadoras no uso dos recursos, objetivando o maior impacto possível
sobre

os

problemas

declarados

como

prioritários.

Entretanto,

este

investimento também tem sido orientado pela lógica da humanização, como
forma de afirmar que a reestruturação da assistência pode se realizar sem
necessariamente ter que provocar exclusão. Aumento de cobertura e
eficiência podem encontrar maneiras de convivência.

3.4

Implantação da Terapia de Reidratação Oral (TRO)

Natal, por ser uma cidade situada na costa nordestina, bem próxima à
linha do equador, sofre com as altas temperaturas no verão; foi compensada,
porém, com uma excelente reserva hídrica em quantidade e qualidade, brisa
o ano inteiro e praias com bom nível de balneabilidade. Estas características
físicas impulsionaram fortemente a indústria do turismo e com ela uma série
de mudanças na vida da cidade, como os novos fluxos migratórios internos.
As transformações no processo de ocupação do solo, que criaram
várias áreas de loteamento na periferia da cidade, muitas vezes sem a
menor infra-estrutura, e um intenso processo de verticalização, vem
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provocando a contaminação de todo lençol freático da cidade. Este quadro
implica risco de aumento das doenças de veiculação hídrica, como a diarréia,
bem como ampliação do custo da oferta de água potável.
A precária infra-estrutura destas áreas de ocupação contribui, somada
a outros fatores como analfabetismo, desemprego, etc., para uma elevada
mortalidade infantil.

As diarréias, em função disto, vêm contribuindo

significativamente para este fato. Em Felipe Camarão, no ano de 1995, dos
31 óbitos registrados entre menores de 1ano, 9 tiveram como causa a
diarréia. Este quadro por si só deveria justificar a implantação da Terapia de
Reidratação Oral como prioridade, mas esta somente foi iniciada com a
implantação do projeto de Redução da Mortalidade Infantil.

“Quer dizer isso ai começou por Felipe Camarão, a TRO iniciou
lá na Básica, foi o inicio de tudo”(profissional).
“A TRO foi uma coisa que a gente viu que é imprescindível .
Depois que a gente montou a TRO diminuiu bastante o número
de diarréia, tanto é que ainda hoje, a procura é pouca, mas ainda
existe. O UNI ajudou, e isso melhorou o serviço, o atendimento,
a comunidade” (profissional).

A implantação da TRO tem afirmado sua capacidade de impacto sobre
a diarréia, por duas razões básicas: a primeira delas, pelo esforço de garantir
atendimento a todas crianças com sintomas do problema, via acolhimento; a
segunda é o efeito pedagógico que este atendimento tem oportunizado. A
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participação direta da mãe no processo de recuperação da criança e os
resultados alcançados contribuem para disseminar a eficácia desta
terapêutica, pela multiplicação dos depoimentos na comunidade em relação
aos seus efeitos.
Embora

não

seja

objetivo

deste

estudo

avaliar

o

impacto

epidemiológico gerado por esta intervenção, alguns fatos como a diminuição
da procura pela TRO, associada à queda da influência das diarréias sobre a
mortalidade infantil, podem ser tomados como indicadores do potencial desta
prática sobre o comportamento do problema, (em 1999 foram registrados
apenas dois óbitos por diarréia em Felipe Camarão – SMS/Natal, 2000).

“Mas a gente viu que tem a questão daquele momento de você
fazer a educação em saúde, então, é um momento importante,
porque os outros estão vendo os resultados também.”
(profissional)
“A gente criou a TRO. A criança que chega na unidade e mãe diz
que ela está com diarréia, a gente prepara o soro aqui na
unidade, oferece a criança, orienta a mãe como ela vai oferecer
esse soro e ela fica sentadinha, passa o período só oferecendo,
a gente mostra a mãe a diferença, mãe você viu como seu filho
chegou? você viu como seu filho está saindo agora?...e ai a
gente mostrou a mãe a importância do soro para hidratar a
criança”(profissional).
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“O cantinho da TRO que antigamente tinha dia que... era canto
grande mesmo, cheio de gente, mas agora graças a Deus é
difícil na semana aparecer um, diminuiu muito a desidratação por
diarréia”. (profissional)

A despeito de se constituir em uma ação básica de saúde, que
demanda como recursos principais o conhecimento do manejo da diarréia e
capacidade organizativa para organizar o serviço, a TRO ainda não é uma
prática disseminada na rede da Secretaria Municipal de Saúde. Em Felipe
Camarão, apesar de constar da proposta do plano de trabalho do projeto de
redução da mortalidade infantil, houve dificuldades para sua implantação.
A tendência a traduzir a organização de cada novo serviço em um
incremento estrutural tem sido apontado como obstáculo para se realizar o
atendimento. A justificativa mais comum para não realização de uma
atividade como esta é a falta de um espaço físico destinado a este fim. Esta
justificativa pode vir associada a argumentos referentes à pressão exercida
pela demanda de consultas; seja por parte da população, seja pelos ganhos
sobre produtividade que elas (as consultas) proporcionam à equipe.
O desenvolvimento desta experiência contou com uma articulação bem
sucedida com a Universidade, que através do Departamento de Pediatria
assessorou a implantação do serviço na unidade. Outro aspecto importante
neste processo diz respeito à reestruturação do Programa de Saúde da
Família (PSF), que favoreceu a disseminação de alguma destas
experiências iniciadas a partir do projeto de redução da mortalidade infantil.
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Apesar dos efeitos positivos desta intervenção, esta ainda se encontra
circunscrita às áreas de atuação do PSF, com pouca capacidade de
disseminação.

“Um exemplo, a questão da TRO que é um problema...porque eu
não entendo como é que uma unidade não faz TRO, é a coisa
mais simples, é um dos procedimentos mais simples que a gente
tem de atenção a criança.” (profissional)
“Quer dizer isso ai começou por Felipe Camarão, a TRO iniciou
lá na Básica, foi o inicio de tudo” (profissional).
“...a implantação da TRO foi um desafio, não tinha sala, então
eu tive a idéia de chamar Dr. Lauro da Pediatria... repassou tudo
como seria...e daí conseguimos implantar a TRO depois
disso”(profissional).
“O atendimento aqui no caso foi a organização do cantinho da
TRO que a gente fez” (profissional).
“Eu acho que nas outras unidades nem TRO tinha, nem TRO
existia...tem que ter um pouco de vontade...deixar a fila de
paciente; as vezes eu faço isso, paro a consulta, ai vai lá, bota
essa criança na TRO, vamos ficar olhando essa criança aqui, ai
depois vem para atender de novo.” (profissional)
“Nas unidades de Saúde a Família foi implantada, não sei nas
demais unidades porque não tenho acesso, mas Guarapes,
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Felipe Camarão, as unidades de Programa foi implantado a
TRO” (profissional).

O combate à diarréia e suas conseqüências tem sido realizado não
apenas em função da TRO, mas há um investimento institucional forte
também no incentivo ao aleitamento materno. A proposta de implementação
do Aleitamento Materno Exclusivo também fez parte do plano de trabalho da
unidade para a redução da mortalidade infantil, tendo sido realizado
treinamento com os profissionais das Unidades Básica e Mista de Felipe
Camarão, esta medida foi importante para o credenciamento da Unidade
Mista como Hospital Amigo da Criança.

“Bateram mais na tecla foi do aleitamento materno... aqui todo
mundo da unidade sabe alguma coisa sobre aleitamento
materno, se não souber é porque não quer, mas todo mundo
teve essa oportunidade” (profissional).

3.5

Relação com o PSF: a busca por novas formas de assistência

Toda discussão sobre a necessidade de reorganizar a assistência
prestada à população tem enfatizado a busca de construção de novos
modelos assistenciais que priorizem o investimento na prevenção e
promoção à saúde, sem prejuízo das ações curativas; aponte para ampliação
da cobertura e da qualidade dos serviços ofertados; construa vínculos de
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compromisso e solidariedade com a população; articule ações de natureza
intersetorial

e;

incentive

o

auto-cuidado

como

elemento

de

co-

responsabilização da comunidade com a melhoria das suas condições de
saúde.
As experiências no campo da Saúde Coletiva representaram um
esforço de materialização de projetos assistenciais baseados nestas
diretrizes. A despeito dos resultados alcançados por estas propostas, estas
não conseguiram capilaridade e base social suficiente para alavancar um
projeto hegemônico de reestruturação dos serviços de saúde.
Recebido com reticência, dada sua perspectiva inicial de se constituir
em uma estratégia de oferta de cestas básicas de atenção dirigidas a grupos
considerados de maior vulnerabilidade, o Programa de Saúde da Família
vem se colocando como alternativa ao processo de reorganização dos
serviços com base nos princípios e diretrizes preconizadas pelo SUS.
A mudança no tratamento institucional a este programa, reforçada por
experiências exitosas desenvolvidas em várias partes do país, vem
consolidando o papel do PSF como elemento estratégico no processo de
reestruturação dos sistemas de serviços, focalizando a atenção primária
como eixo de organização destes.
Esta visão quanto ao potencial transformador contido na proposta do
PSF e o apoio institucional recebido têm promovido um forte incremento no
processo de expansão do programa. Contudo, os limites do seu crescimento
estão dados, entre outros condicionantes, pela capacidade dos aparelhos
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formadores oferecerem mão-de-obra com perfil adequado às necessidades
de desenvolvimento desta proposta.
Fundada nesta compreensão sobre as oportunidades que se abrem
com o PSF, os projetos de integração ensino-serviço vêm buscando estreitar
relações com o programa. Este movimento está orientado pelas identidades
de objetivos e pelo espaço que se abre para o investimento na organização
de novas práticas e conteúdos relativos à formação de recursos humanos
para operar esta proposta.
Os pólos de capacitação em Saúde da Família se apresentam como o
elemento tático-operacional capaz de viabilizar o atendimento das demandas
de reorganização dos serviços, oferecendo um enfoque novo ao processo de
formação. Em Natal, esta relação vem sendo construída tendo como
referência o aproveitamento das experiências do UNI-Natal por parte das
equipes do PSF.

“Eu vejo que tem muito a ver com a atuação do PSF, o
Programa de Saúde da Família, que a gente percebe que a
filosofia é muito similar, trabalha com a comunidade, trabalha
com

prevenção,

tentar

trabalhar

com

promoção

a

saúde”(profissional).
“...a vinda do Programa de Saúde da Família que ajudou mais
ainda, porque ficou...um trabalho com uma meta só. Programa
de Saúde a Família e o Projeto de Redução da Mortalidade
Infantil se somaram” (profissional).
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Esta identidade de propósitos e a importância do PSF na construção
desta experiência do UNI levou a que a Coordenação do Programa
adotasse, como critério para a sua expansão, a escolha das áreas onde
havia atuação do UNI-Natal. Esta iniciativa favoreceu o impulso do Projeto de
Redução de Mortalidade Infantil em Felipe Camarão, ao mesmo tempo em
que possibilitou a transferência de tecnologias ali desenvolvidas para outras
unidades do programa, ampliando o raio de influência do UNI.

“A gente tem que situar aqui dois momentos do projeto. O
projeto enquanto a unidade não era Programa da Família e
depois que ela passou a ser Programa da Família” (profissional).
“Porque as unidades, quando foi reativar o PSF...acho que
houve um casamento, Projeto UNI com PSF” (profissional)
.
“...apesar de que essas duas outras unidades estão sofrendo
influência das atividades do Projeto UNI, quando se cobra
alguma coisa e eles acham interessante procuram fazer”
(profissional).
“...aumentou os médicos, tem o programa de saúde familiar,
agora que não vai é quem não quer cuidar dos filhos, porque
agora está muito bom” (usuária).

Esta unidade de propósitos entre o Projeto e o Programa aponta para
um eixo de articulação de grupos de interesse, vinculados aos serviços e
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academia, comprometidos com a reforma no setor saúde; além disto o
reconhecimento da eficácia desta intervenção, por parte da população
atendida pelas unidades onde se realizam estas experiências.
Neste sentido, uma questão que se coloca como fundamental é a
definição quanto à missão do programa. Duas grandes possibilidades podem
se desenhar: na primeira, o PSF se expande e se consolida como elemento
central no processo de reorganização dos serviços; na segunda, ele tende a
um insulamento institucional, ficando restrito a alguns bolsões de miséria da
cidade, compondo um pacote mínimo de procedimentos dirigidos a grupos
em situação de risco.
Qual a tendência em relação a este problema? Difícil ainda afirmar.
Não obstante os investimentos no aumento de cobertura do Programa, sua
atuação ainda se encontra circunscrita a alguns bairros do Distrito Oeste. As
expectativas quanto ao que se espera do PSF e suas reais potencialidades,
aliadas a uma excessiva preocupação com a produção de procedimentos
apontam para uma reprodução do modelo dominante e conflita com a visão
de alguns profissionais.

“Eles querem saber é que não morra ninguém, não morra
nenhuma criança nas áreas do PSF, porque parece que o
programa veio para salvar todo mundo... como se .. a gente
chegasse e pudesse acabar com todas as mortes”(profissional).
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“Falta realmente a Secretaria tomar como meta esse modelo e
partir para a luta junto com a gente, porque o que a gente vê é
aquela resistência, o pessoal com um modelo, a gente com
outro, fica sempre aquele choque” (profissional).

Esta tensão constante entre os dois modelos, como expressos no
depoimento acima, coloca, como o outro extremo das possibilidades da
aliança UNI/PSF, as resistências que estes atraem. Resistências que
somente poderão ser superadas com capacidade organizativa para construir
e disseminar as experiências de reorganização dos serviços desenvolvidos
por estes projetos e com visibilidade e adesão por parte dos usuários.

3.6

Organização do trabalho: a luta do planejamento contra o

improviso

O ato de planejar, dentro do enfoque Estratégico Situacional, que vem
sendo adotado como referência no trabalho de Felipe Camarão, refere-se ao
cálculo que antecede e orienta a ação, tendo sido utilizado o MAPP (Método
Altadir de Planejamento Popular) como ferramenta para este exercício.
Representa um exercício de construção de futuros desejáveis/possíveis, por
atores específicos em relação aos problemas por eles declarados.
Desenvolve-se em um processo interativo com outros atores, dentro de um
quadro de restrições ou oportunidades do contexto (MATUS, 1996).
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A descentralização aponta para possibilidades de fortalecimento do
poder local, quanto a sua capacidade de oferecer respostas aos problemas
de saúde dos diversos grupos populacionais assistidos pela rede de
serviços. As demandas surgem nos municípios, e mais especificamente, nos
bairros e comunidades que deles fazem parte.
É dentro destes espaços que se produzem e reproduzem as formas de
viver, adoecer e morrer de uma determinada população. E as unidades
básicas, por sua maior proximidade física com a população e pelo fato de
que a grande maioria dos problemas por elas vivenciados demanda
procedimentos de baixa densidade tecnológica, deveriam ser as principais
instâncias responsáveis pelo acolhimento das demandas existentes.
O planejamento, enquanto ferramenta de gestão, informado pelo que
alguns autores chamam de lógica descentralizante, deve partir do
reconhecimento da especificidade de cada área ou micro-área de atuação
dos serviços e fomentar um processo ascendente de identificação e seleção
de problemas a serem enfrentados por cada unidade (MENDES, 1993).
A adoção desta prática contribuiria para aumentar a capacidade
organizativa das unidades e, consequentemente, a eficácia das suas
intervenções. O que exigiria, em contrapartida, um esforço dos níveis central
e distrital, enquanto instâncias de direção, para articular este movimento
orientando quanto as suas diretivas e as áreas prioritárias de investimento da
instituição.
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Contudo, o que se observa é uma trajetória errática por parte da
Secretaria Municipal, orientada por urgências e rotinas com forte domínio da
improvisação sobre o planejamento. Esta situação se traduz nos conteúdos
dos Relatórios de Gestão consultados (Secretaria Municipal de Saúde, 1996,
1997 e 1998), que se baseiam na descrição e enumeração de produtos
realizados, que não estão referidos a problemas priorizados nem a metas
referenciais estabelecidas frente a estes. Esta parece ser a percepção
também dos técnicos da instituição.
“A instituição como não tem um planejamento ascendente, vem
as coisas empurradas...então derruba tudo o que você tem,
porque você tem que participar, porque de repente se a unidade
não se envolver naquilo ela sai prejudicada” (profissional).
“Eu acho que o principal motivo é não ter assim, quais são as
prioridades que a Secretaria vai trabalhar, porque infelizmente
não se pode trabalhar como um todo” (profissional).
“Bom, a lógica do nível central eu vejo que são lógicas
setorizadas, em tese não tem agenda...não há um planejamento
ao longo do tempo...” (profissional).
“Então, eu acho que ele é muito burocrático, então ele não
consegue dar conta da parte técnica em si... .Eu acho que está
muito burocratizado o distrito” (profissional).
“...a gente é muito atropelado pela Secretaria...na oficina de
planejamento que o projeto fez ficou determinado que faríamos
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um seminário, não conseguimos realizar, porque quando a gente
começava vinha uma ordem da Secretaria - Não! Vai Ter isso”
(profissional).

A implantação e desenvolvimento do Projeto de Redução da
Mortalidade Infantil vêm sendo sustentados pela aplicação de ferramentas de
planejamento, acompanhamento e avaliação. O uso destes instrumentos tem
oportunizado mudanças na forma de encarar processo de trabalho que tem
demarcado uma diferença importante entre a unidade de Felipe Camarão e o
restante da rede.
A intencionalidade e direcionalidade assegurada ao trabalho pelo uso
destas ferramentas têm possibilitado a implementação dos produtos e
processos descritos neste trabalho. A dinâmica deste movimento tem
suscitado mudanças tanto na forma de operar da Unidade, quanto no
impacto percebido sobre o problema e até mesmo na motivação dos
profissionais.
Estas transformações estão ancoradas em investimentos realizados
pelo UNI-Natal, em relação ao apoio material necessário para o
desenvolvimento destas experiências e que objetivavam criar condições
mínimas para que as atividades de ensino não fossem prejudicadas; bem
como na capacitação de profissionais e lideranças comunitárias, quanto ao
manejo de conceitos e tecnologias que dão suporte à experiência.
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”Eu sempre que dou entrevista para os alunos eles perguntam:
Você tem um planejamento? Sim. Tem o planejamento do UNI
sobre a redução da mortalidade infantil e fica muito mais fácil de
você trabalhar quando você sabe o que tem de fazer”
(profissional).
“Essas oficinas de Planejamento participativo, que todos
constróem juntos e então com isso se sentem estimulados a
realizar, então vão buscar, se preocupam com o resultado”
(profissional).
Nas outras unidades não existia não, planejamento, pelo menos
de que eu participasse. Eu só vim participar aqui (profissional).
“...porque o triste é você trabalhar em uma unidade, num posto
de saúde e você não saber nem o que se passa, o que se faz,
para onde vai, que rumo vai tomar” (profissional).

O fato de ter problemas definidos como prioridade, bem como um
plano desenhado para o enfrentamento destes, faz toda diferença,
principalmente se tomarmos como referência que o que prevalece na
instituição é a falta de direção quanto ao desenvolvimento de suas ações. A
construção de um projeto de ação como este representou uma oportunidade
de aprendizagem que vem se fortalecendo pelo exercício da aplicação
prática de alguns conceitos trabalhados neste projeto.
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“...e a gente conseguiu entender o que é o planejamento
estratégico,

entender

e

ao

mesmo

tempo

executar

o

planejamento estratégico” (profissional).

A implementação desta ferramenta apresenta algumas dificuldades,
apesar do reconhecimento que vem tendo quanto à importância de sua
utilização. As principais delas referem-se a noção de atores e de contexto e
as formas de monitoramento sobre estes. Esta dificuldade reflete-se na,
ainda, pouca agilidade para reconhecer os movimentos destas variáveis
(atores e contexto) e decidir de forma rápida sobre alternativas às situações
que obstaculizem o desenvolvimento do projeto.
É importante ressaltar que o investimento tem sido dirigido
prioritariamente à capacitação, mas incluiu também recursos materiais para
suporte de algumas atividades. A aquisição de alguns equipamentos para o
laboratório, assim como para a implantação da TRO (jarra e colher medida) e
para sala de situação (confecção dos mapas e fornecimento dos quadros
para fixação dos mesmos), representaram alguns dos investimentos
realizados pelo UNI-Natal.

“...a questão também no desenvolvimento do projeto de equipar
as unidades, esse é outro fato importante. Os alunos chegam
aqui e até dizem, mas aqui tem sonar? Aqui tem isso? Eles
vêem

que tem outros serviços e não encontraram, então o

próprio equipamento na unidade é uma coisa importante”
(profissional).
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3.7

Articulação com a comunidade

Um dos aspectos que confere um caráter inovador aos projetos UNI é
a sua preocupação com o envolvimento das comunidades. Esta participação
do chamado componente comunidade, visa fortalecer experiências voltadas
ao desenvolvimento do auto-cuidado e do controle social.
No caso específico do UNI-Natal, a articulação com a comunidade
transitou de uma aliança preferencial com os Conselhos Comunitários dos
bairros de

atuação do projeto para Organizações Não-Governamentais

(ONG´s), com militância na área da Infância e Adolescência (Movimento de
Meninos e Meninas de Rua, Casa Renascer, Pastoral da Criança e
Fundação Fé e Alegria). Este movimento se deu em função das dificuldades
políticas com os primeiros e pela escolha da Saúde da Criança e do
Adolescente como eixo temático.
Inicialmente, a tentativa de buscar a integração destas organizações
se deu através de Oficinas de Planejamento Estratégico, sobre os temas
Mortalidade Infantil e Gravidez Precoce, tendo sido os resultados
apresentados para as equipes de profissionais de Felipe Camarão e Cidade
Nova. O passo seguinte foi a realização de um treinamento sobre Infecções
Respiratórias Agudas para lideranças comunitárias e agentes de saúde.
Posteriormente, motivada por esta discussão sobre redução da
mortalidade infantil, a Unidade Mista de Felipe Camarão organizou um grupo

90

de voluntárias da comunidade, freqüentadoras do grupo de hipertensos, para
trabalhar no incentivo ao aleitamento materno, que ficou conhecido como
“Amigas do Peito”. Este trabalho foi, posteriormente, desativado por motivo
de mudança de vários dos seus participantes.
Informado pelo objetivo de incentivar a prevenção e promoção à
saúde, o UNI - Natal desenhou e implementou um projeto de rádio-difusão
em educação em saúde, o “Saúde no Ar”.

Esta atividade consiste na

produção e veiculação de programas de rádio abordando temas diversos na
área de saúde, entre eles temas vinculados ao controle da mortalidade
infantil, tais como: diarréia, infecção respiratória aguda, aleitamento materno,
imunização, parto humanizado, pré-natal, entre outros.
Este projeto é fruto de uma parceria do UNI-Natal com o Movimento de
Meninos e Meninas de Rua, sendo produzido por um grupo de adolescentes
assistidos por esta entidade, a maioria deles moradora no bairro de Felipe
Camarão.

A veiculação dos primeiros programas aconteceu na Rádio

Comunitária de Felipe Camarão, com o fechamento desta o programa foi
transferido para uma rádio comercial e conta com o patrocínio da UNIMED.
Nos depoimentos colhidos é possível perceber um certo alheamento
dos profissionais quanto às experiências desenvolvidas pela comunidade,
através de suas organizações. A referência ao trabalho da Pastoral da
Criança parte principalmente dos Agentes Comunitários de Saúde; a única
indicação sobre o trabalho do grupo “Amigas do Peito” situa a experiência no
presente, desconhecendo a sua desativação; somente entre alguns usuários
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se percebe menção ao programa de rádio. O que demonstra uma pouca
capacidade de identificar e explorar iniciativas da comunidade.

“O grupo de amigos do peito no bairro é um elo, um trabalho de
grande importância que elas incentivam, visitam, acompanham
as gestantes, faz com que elas façam seu pré natal, orientam,
contam suas experiências” (profissional).
“Os meninos eles são da Pastoral. É ai na Igreja Católica. Ai
elas ensinam também, dá o soro caseiro, ensina como fazer.
Procurar o medico quando o soro não estiver dando resultado”
(usuária).
“Aqui em Felipe Camarão que eu conheça tem a Pastoral da
Criança, que está trabalhando também a mortalidade infantil”
(profissional).
“A única coisa que eu tive contato foi com o grupo da Pastoral da
Igreja, estiveram aqui, nós conseguimos conversar, eles queriam
fazer uma parceria com a gente; eu convidei eles para voltarem
uma outra hora, mas não voltaram e a

não tivemos outros

contatos” (profissional).

Os processos e produtos aqui descritos são indicativos dos limites e
possibilidades deste projeto. Evidenciam o grau de apropriação de conceitos
e tecnologias desenvolvidas ao longo desta experiência, informam sobre a
influência que o projeto logrou alcançar e sobre as perspectivas de
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reprodutibilidade deste trabalho, ou seja, a sua expansão para o conjunto da
rede básica de saúde, no município de Natal.
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Capítulo III
3

Perspectivas de disseminação dos resultados do Projeto

3.1

Considerações sobre limites e possibilidades

O acúmulo gerado com o desenvolvimento desta experiência,
conforme expresso no capítulo anterior, apontou para a construção de um
conjunto de produtos e processos referidos à adoção de instrumentos e da
prática do planejamento acompanhamento e avaliação. Esse conjunto está
demonstrado nos relatos e documentos referentes à elaboração de um
projeto de ação dirigido ao enfrentamento do problema, bem como na
incorporação de indicadores de avaliação da eficácia do trabalho.
O uso do MAPP (Método Altadir de Planejamento Popular) permitiu
uma visão sistêmica do problemaviii, pela identificação da rede de causas
geradoras e mantenedoras do evento, além de estabelecer objetivos e metas
que se constituíram em referência para o desenvolvimento das atividades.
Este exercício, portanto, partindo do reconhecimento de uma intervenção
intersetorial sobre o problema, aposta no potencial dos serviços para
redução do problema.
Aqui cabe fazer um rápido registro da experiência da aplicação desta
metodologia de planejamento. A aproximação ao método foi suscitada pela
discussão sobre a necessidade de reformular o processo de implementação
do UNI-Natal. Uma decisão importante foi a de instituir um eixo temático
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central: “Saúde da Criança e do Adolescente”. A escolha de um tema
aglutinador derivou da constatação de um processo de pulverização das
atividades, que estava levando a dificuldades de implementação dos
objetivos propostos pelo UNI.
A Oficina de Trabalho que promoveu esta concertação entre os
segmentos que compõe o UNI-Natal, realizada no final de 1996, sugeriu que
se identificasse quais os problemas em cada uma das unidades onde o
projeto vinha atuando. Para Felipe Camarão foi declarado como prioridade o
grande número de óbitos entre menores de 1 ano. Este problema foi
processado em uma Oficina de Planejamento Estratégico com os
profissionais das unidades do bairro (Básica e Mista), resultando em um
projeto de intervenção sobre a situação.
Essa apropriação de um instrumento de planejamento, orientado para
o enfrentamento de um problema declarado no nível local, foi fundamental
para criar um novo significado à atividade de planejar e para problematizar
em torno o papel direção e seus diversos níveis de relação.
A incorporação do Estudo de Evento Sentinela à rotina da Unidade, ao
declarar os óbitos infantis como fatos indesejáveis para o serviço,
estabelece, implicitamente, um critério de eficácia para avaliação do seu
desempenho. A prática da investigação sobre estes fatos (óbitos) cria
relações de compromisso que orientam a tomada de decisões referentes aos
problemas afetos à capacidade organizativa do serviço, além de indicar
falhas relativas aos outros níveis assistenciais.
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O foco de atenção dirigido ao controle da mortalidade infantil e o
confronto com óbitos gerados por causas evitáveis levaram à implantação de
novos serviços e modalidades de atendimento orientados pela inclusão dos
usuários, tendo como critério a demanda por eles trazida. O acolhimento a
todas as crianças com sintomas de Diarréia e Infecção Respiratória Aguda,
bem como a implantação da Terapia de Reidratação Oral (TRO), são
práticas consolidadas e inseridas no processo de normatização da Atenção
Materno-Infantil da Unidade.
O suporte às ações desenvolvidas, proporcionado por ferramentas de
planejamento e avaliação, tem contribuído para a construção de uma
valoração positiva da informação como elemento estratégico à tomada de
decisões. Entre estes dois momentos do processo (planejamento e
avaliação), tem se interposto o monitoramento, como forma de averiguar a
relação entre as atividades realizadas e o seu impacto sobre riscos e
agravos relacionados à mortalidade infantil.
O esforço de implantação da Sala de Situação, apesar das dificuldades
operacionais, aporta uma nova visão quanto ao valor de uso da informação
para os que atuam no nível local. A distribuição espacial e a qualificação das
informações propostas nesta ferramenta de trabalho, informam sobre
situações e áreas problemáticas.

O impacto gerado pelo plano sobre a

realidade, por sua vez, retorna à equipe sob a forma de motivação para a
continuidade do trabalho.
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Abrir as portas do serviço às demandas da população, com base na
noção de acesso segundo a necessidade de saúde, tem sido o objetivo do
processo de acolhimento na Unidade. Vinculado ao compromisso de não
permitir óbitos por causas evitáveis, a utilização desta forma de organização
da demanda foi a estratégia encontrada para controle de todos os casos de
diarréia e IRA que procurassem o serviço, considerando a influência destes
agravos sobre a mortalidade infantil em Felipe Camarão.
Um processo pedagógicoix vem se dando entre equipe e usuários em
torno da Terapia de Reidratação Oral, onde cada uma das partes descobre a
importância de seu envolvimento na recuperação da criança. Os resultados
demonstram a eficácia de intervenções simples, de baixo custo, que
poderiam estar disponíveis em todos os serviços de atenção primária.
A disponibilidade para instituir novas formas de prestar o atendimento
à população decorre de responsabilidades assumidas com a redução do
problema. Os produtos e processos envolvidos neste projeto possuem um
corte racionalizadorx, na medida em que se sustentam em ferramentas
voltadas à otimização no uso dos recursos. Ao mesmo tempo em que, pelo
seu compromisso em defender a vida, revela sua capacidade em humanizar
a relação entre serviços e usuários.
Uma das dificuldades presentes no desenvolvimento deste trabalho diz
respeito à integração ativa da comunidade. As propostas de reorganização
dos serviços, baseadas na perspectiva de busca de resolutividade às
demandas da população, promoveram a confiança e a credibilidade do
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serviço junto a seus usuários, mas ainda não foram suficientes para construir
uma articulação com a comunidade de modo a mobilizar o potencial
existente em algumas iniciativas comunitárias.
A importância no acolhimento às necessidades e demandas dos
consumidores não deve implicar uma responsabilização exclusiva dos
serviços com os problemas de saúde dos usuários. A noção de autocuidadoxi deve ser construída pelo incentivo às iniciativas apoiadas na
organização comunitária.
Identificar grupos e experiências comunitárias envolvidas com o
processo de disseminação de informações em saúde é fundamental, pois a
informação feita entre pares parece ser uma das formas mais efetivas de se
realizar educação em saúde. Iniciativas como a das “Amigas do Peito” e do
programa de rádio “Saúde no Ar” deveriam ser melhor aproveitadas.
As dificuldades em relação a este trabalho não estão circunscritas ao
problema de articulação do serviço com a comunidade, até porque este fato
revela condicionantes de outras naturezas e que têm influenciado o
desenvolvimento desta experiência.
Nesse sentido, deverão ser apresentados os principais aspectos que
repercutem sobre o desenvolvimento do projeto e suas possibilidades de
institucionalização. Serão discutidas variáveis como a disputa entre lógicas
assistenciais; passando pela cultura organizacional, que opõe resistência à
inovações; ao lado da constante mudança de gestores e da perda de
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interlocução social; incluindo, ainda, considerações sobre a importância da
intersetorialidade e sobre o papel dos projetos de integração ensino-serviço.

3.1.1 Tensionamento entre modelos e papel das direções
Uma das limitações enfrentadas pelo projeto está relacionada ao
tensionamento entre a lógica assistencial por ele proposta e a prática
curativista dominante na instituição. Esta disputa entre um modelo que
enfatiza a prevenção e a promoção à saúde e outro que se orienta pela
produção de procedimentos curativos se reflete no processo de implantação
do Programa de Saúde da Família. Este, que apesar de estar orientado para
a reestruturação das formas de prestar assistência à população, se encontra
sob pressão para apresentar produtividade, quando o esperado seria a
cobrança por resolutividade e qualidade das ações.
Além disto, a falta de definição quanto a prioridades institucionais leva
a movimentos erráticos da parte das instâncias de direção. Como as
atividades realizadas por estas instâncias não apresentam intencionalidade e
direcionalidade que lhes dêem coerência, as demandas criadas pelo nível
central (de realização de campanhas pontuais, por exemplo), em relação ao
nível local, prejudicam a manutenção do foco de atenção dos serviços e
equipes sobre os problemas identificados e selecionados por estes.
A difícil convivência entre práticas assistenciais e gerenciais distintas
repercute não apenas sobre a adoção de tecnologias inovadoras dentro do
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próprio projeto de redução da mortalidade infantil, como em relação à
disseminação destas dentro da rede.

A não definição de diretrizes que

orientem um processo de planejamento ascendente, que aponte rumos e,
consequentemente, estabeleça um valor à informação como insumo básico à
tomada de decisões sobre objetivos a serem alcançados contribui
sobremaneira para o insulamento do trabalho realizado em Felipe Camarão.
Estas dificuldades relacionadas ao processo de gestão dos serviços
por parte da rede de comando da instituição refletem, além de dificuldades
de ordem técnica, problemas decorrentes da instabilidade políticoinstitucional

gerada

pelas

sucessivas

trocas

de

secretários

e,

consequentemente, de todos os gerentes dos diversos setores da instituição,
incluindo aí as unidades. Uma vez que os critérios para preenchimento
destes cargos são fundamentalmente políticos, não há investimento na
profissionalização da burocracia, gerando paralisia a cada mudança de
gestor.
Tendo em vista que o objetivo fundamental é gerar um efeitodemonstração, com base nesta experiência, indicando possibilidades de
mudança nas práticas assistenciais, a institucionalizaçãoxii é decisiva para
que se possa atingir estes resultados.
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3.1.2 Institucionalização e disseminação da experiência
O objetivo do Projeto UNI-Natal, do qual faz parte a proposta de
redução da mortalidade infantil, é o de mudança nas práticas assistenciais
dominantes, através do apoio e fortalecimento de experiências que
enfoquem a prevenção e a promoção à saúde, sem prejuízo da assistência,
como elementos norteadores da organização dos serviços.
O desenvolvimento de novos modelos assistenciais, contudo,
dependem não apenas dos produtos e resultados e do efeito-demonstração
criados a partir de projetos de ação implementados, mas também da
institucionalização

destas

experiências.

Tal

movimento

(de

institucionalização) implica a incorporação das práticas de trabalho
construídas nestas experiências e a sua disseminação dentro da rede.
Promover o processo de adoção destas novas formas de atuar
demanda o enfrentamento de uma série de questões, entre as quais
destacamos: a competição por recursos, resistências decorrentes da cultura
organizacional,

da

capacidade

de

articulação

intersetorial,

melhor

compreensão acerca da natureza de um projeto de integração ensinoserviço. A superação de dificuldades relacionada a estes aspectos citados é
fundamental para garantir a repercussão necessária ao objetivo acima
descrito.
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3.1.3 Sobre investimentos e sinergias
O bairro de Felipe Camarão, com uma população de 39.982 habitantes
(IBGE, 1996), é considerado um dos maiores bolsões de miséria da cidade.
Estas duas características – grande número de moradores e precários
indicadores sociais, têm contribuído para atrair o interesse e o investimento
de diversos setores e organismos, governamentais e não-governamentais.
Além do Projeto UNI-Natal, o PRO-Natalxiii apresentou investimentos
significativos na área de saúde.
Organismos da sociedade, como a Pastoral da Criança, têm atuação
no bairro, mais localizadamente na área conhecida como “Favela do Fio”xiv. A
Fundação “Fé e Alegria”, entidade também ligada à Igreja Católica,
desenvolveu um trabalho dirigido ao tema do desenvolvimento infantil
naquele bairro, com financiamento da Fundação Bernard van Leer (Holanda).
A Fundação Bradesco possui uma escola no bairro, com infra-estrutura física
e de recursos humanos em melhores condições que as escolas públicas do
bairro.
A

Prefeitura

Municipal

de

Natal

(PMN),

no

início

da

atual

administração, implantou o projeto “Tributo à Criança”, destinado a atender
crianças de famílias em situação de risco. Atualmente, a PMN trabalha o
lançamento de outro projeto – o “Criança Cidadã”. Felipe Camarão vem se
constituindo, desta forma, em um imenso laboratório de experiências.
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“...no projeto que está sendo lançado em Felipe Camarão,
Criança Cidadã...experiência piloto tudo é Felipe Camarão. Por
que voltado para Felipe Camarão?...esse ai a gente direcionou
para valorizar cada vez mais a redução da mortalidade infantil no
bairro” (profissional).
Esta quantidade de movimentos, se por um lado pode potencializar
investimentos,

pelas

interfaces

existentes

entre

estes

trabalhos

e,

consequentemente, fortalecer o processo de construção dos efeitosdemonstração necessários à viabilização da reprodutibilidade da experiência;
por outro lado, pode caracterizar esta situação como algo profundamente
atípico, próprio deste esforço concentrado de inúmeros projetos de ação, e
favorecer a resistência à sua disseminação.
É óbvia a importância do contexto na construção de determinados
produtos e seus resultados, mas os condicionantes presentes em um
determinado contexto não podem ser tidos como impeditivos à organização
de uma proposta de trabalho. Se considerarmos os recursos demandados
nesta experiência desenvolvida em Felipe Camarão, veremos que eles
implicam fundamentalmente em capacidade organizativa, e muito pouco em
recursos financeiros e materiais.
É preciso salientar que a concentração de investimentos em algumas
unidades da rede, típica dos projetos inovadores e com financiamento
externo, suscita um sentimento de competição pelos recursos aportados ao
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trabalho e a um permanente questionamento sobre os critérios de escolha
das áreas priorizadas.
Além

disto,

na

medida

em

que

a

unidade

apresenta

um

desenvolvimento satisfatório, em função de resultados produzidos, a
tendência passa a ser a de um acompanhamento menos efetivo, das
instâncias de direção da instituição, junto a estes serviços e suas equipes.
“Tem Projeto UNI e outros projetos, então a gente está muito a
frente de muitas unidades...da própria secretaria... Ela deixa
assim, esse é o filho que não dá problema, então vamos deixar
ele aqui, vamos cuidar do filho que dá problema, entendeu?...só
que a gente também precisa de respaldo da própria secretaria”.
(profissional)

A perspectiva a ser buscada deveria ser a de otimizar os recursos
aportados pelos diversos projetos, compatibilizando-os com as prioridades
institucionais, aumentando a capacidade de influência destas experiências
sobre o conjunto da rede.

Tal movimento aproveitaria as oportunidades

geradas por estes investimentos e promover um esforço de superação das
resistências que envolvem os projetos e seus resultados.

3.1.4 A mão (quase) invisível da inércia burocrática
Não é tarefa das mais fáceis o desenvolvimento de qualquer proposta
inovadora, que se propõe a alterar práticas cristalizadas ao longo do tempo e
fundada em conhecimento com um alto de grau de consenso entre a maioria
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dos profissionais envolvidos, apesar de pouco resolutivas. Além dos
problemas decorrentes do contexto em que se desenvolve o projeto, há que
se procurar elementos referentes à instituição e seus atores, que podem
estar obstaculizando o desenvolvimento do trabalho.
Um tema bastante recorrente nesta discussão é o conflito entre a
lógica assistencial proposta por um projeto inovador como o da Redução da
Mortalidade Infantil em Felipe Camarão e a que prevalece nos serviços da
instituição. Interessa saber, especificamente, como um modelo de prestação
de serviços de base curativista, centrado na produção de procedimentos,
encontra sustentação ou, de outra forma, como surgem as resistências às
mudanças preconizadas pela nova lógica.
A discussão sobre a forma como se dão as resistências à introdução
de novas práticas de trabalho, não pode ficar circunscrita ao exercício de
constatação de que o modelo dominante atende à influência de grupos de
interesses na sua manutenção, em função dos ganhos decorrentes deste
(modelo). Sem negar a importância que este problema tem na forma de
organização dos serviços – centrada na produção de procedimentos
medicalizadores – o fato é que esta influência não se reproduz de forma
linear sobre todas as dimensões de funcionamento da instituição.
Ao longo do tempo, a organização vai construindo, informada pela sua
cultura organizacional, práticas que lhe conferem uma certa estabilidade no
seu modo de funcionar.
explicado,

portanto,

pela

O desempenho de uma instituição deve ser
relação

entre

cultura

organizacional

-
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reconhecimento

da

missão

e

regras

de

governabilidade

e

de

responsabilidade frente a esta missão; práticas de trabalho - competências
e habilidades empregadas ao trabalho e as formas de organização normas, manuais, organograma, etc. (MATUS, 1997).
Como a cultura organizacional é quem condiciona as práticas de
trabalho, uma vez que estas não podem ser modificadas apenas por
mudanças de organogramas ou de normas de funcionamento, a introdução
de novas práticas tende a mobilizar resistências contra a desestabilização
desta cultura organizacional. O desafio de incluir novas formas de organizar
os serviços esbarra no sistema de defesas criado para proteger este padrão
organizacional e as práticas consolidadas a partir dele.
A impressão que se tem é a de luta contra um inimigo difuso, quase
invisível, que tende a manter a instituição na posição em que ela se
encontra. Cada modificação a ser implantada demanda um grande esforço
de animação, a fim de que se possa “empurrar a pedra”xv até um local
estável, pois o peso das rotinas, urgências e emergências tende a paralisar
ou mesmo fazer retroceder a construção de algum produto novo.
Há que se ter como referência o fato de que: a instituição não tem um
sistema de planejamento, que informe sobre suas prioridades e defina a
direcionalidade dos investimentos a serem feitos. Portanto, não tem agenda
e nem metas referenciais definidas quanto às demandas da população.
Dessa forma, torna-se problemática a adoção de projetos que se confrontam
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com a lógica que permeia o funcionamento da instituição, como é o caso do
projeto de redução da mortalidade infantil.
“...nem fazem e ficam criticando quem faz, acontece essa
postura dentro da instituição, até porque ela não tem projeto
nenhum em cima do perfil epidemiológico...ela não direciona
nada...” (profissional)
“Bom, primeiro acho que em função da falta de condição da
Secretaria, a falta de conhecimento do corpo técnico, a
Secretaria não exige, ou se perdeu ao longo do tempo, a
Secretaria não percebe a importância do Projeto UNI, a
estratégia de redução da mortalidade infantil”. (profissional)
O processo de institucionalização passa pela apropriação das práticas
introduzidas por experiências inovadoras como o Projeto de Redução da
Mortalidade Infantil e pelo Programa de Saúde da Família.

As tensões

decorrentes entre as lógicas assistenciais, aliadas à tendência à inércia
por parte da instituição, apontam para uma incerteza quanto às
possibilidades

destes

projetos

se

instituírem

como

elementos

reestruturadores das formas de organização dos serviços.

3.1.5 Efeito-demonstração e influência
Uma perspectiva de superação das dificuldades, quanto ao processo
de institucionalização do projeto, está na sua capacidade de gerar efeitosdemonstração sobre as experiências que estão sendo construídas. Ao
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mesmo tempo, terá de promover a visibilidade destas mesmas experiências,
ou seja, destacar as possibilidades de reprodução do projeto em outros
espaços, considerando as especificidades de cada serviço. Isso, sem
resvalar para a visão lugar comum de que os resultados alcançados neste
projeto são exclusivos do contexto em que ele se desenvolve.
A influência do Projeto UNI-Natal sobre o processo de reorganização
dos serviços com os quais trabalha diretamente é algo identificável, seja
pelos produtos e resultados alcançados, seja pelo interesse que desperta
junto a outras unidades e equipes.
A proposta de trabalho que vem sendo implementada em Felipe
Camarão vem encontrando adesão, principalmente, nas Unidades do
Programa de Saúde da Famíliaxvi, com uma repercussão menor junto a
outras unidades.

“Que a gente tem o modelo de Felipe Camarão, tipo assim,
quem não tem esse projeto dentro da unidade, quer seguir mais
ou menos como está acontecendo lá”. (profissional)
“Eu acho que quando se conseguiu reduzir a mortalidade infantil
em Felipe Camarão, esse trabalho começou assim, a ser
divulgado para outros bairros onde também o índice de
mortalidade era considerável, acima, muito acima do esperado,
porque tudo assim que é bom, e que está dando resultado tem
que servir de exemplo para outros bairros, foi implementado Pré
natal para todas as unidades, que nem todas faziam”.
(profissional)
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Como explicar o fato de que, apesar de ser um trabalho com referência
na rede, a proposta ainda se encontre restrita aos serviços que tem PSF?.
Parte da resposta encontra-se nas questões até aqui levantadas, sobretudo
àquelas referidas ao movimento de institucionalização do projeto. Outro
aspecto, contudo, que merece destaque nesta discussão diz respeito à
natureza do trabalho, que por estar vinculado a um Projeto de Integração
Ensino-Serviço, tem objetivos inerentes a este fato e um tempo determinado
para acontecer, normalmente estabelecido pelo seu financiamento.
Importante observar que o fim do financiamento não significa
necessariamente a interrupção do trabalho, mas este período é uma
referência para se construir sustentabilidade ao projeto, aqui entendida como
a sua capacidade de manter-se em movimento, cessados os investimentos
para sua implementação. O que remete, inevitavelmente, ao tema da
legitimidade alcançada pelo trabalho, que se reflete na conformação de uma
base social que respalde a perspectiva de garantir continuidade às ações
realizadas.
Neste ponto, experiências como esta promovida pelo UNI-Natal,
enfrenta o desafio de optar entre uma maior cobertura possível (enfrentando
o risco da dispersão de recursos e do pouco impacto final) e uma menor
cobertura, compensada por uma concentração dos investimentos em
problemas selecionados, com chances de produzir maior impacto.
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A escolha, em Natal, recaiu sobre a identificação e seleção de áreas e
problemas prioritários sobre os quais intervir. Não apenas se definiu um
universo restrito de serviços (no caso o Distrito Sanitário Oeste), como optouse pelo enfrentamento de um problema em cada unidade de atuação. A
despeito dos processos e produtos construídos, a repercussão destas
experiências, por falta de uma difusão organizada e mobilizadora, nem
mesmo alcançou a totalidade das unidades do Distrito Oeste, muito menos
outros distritos.
Apesar dos limites colocados por uma estratégia como esta, que
prioriza o investimento vertical e a construção de novos significados dentro
de uma mesma intervenção, este foi o caminho trilhado pelo UNI-Natal. Esta
escolha (de Sofia) coloca como desafio transferir as tecnologias geradas
nestes trabalhos, dentro de um contexto de pouco apoio junto à rede, fruto
do insulamento das experiências, e da pouca capacidade/interesse, por parte
da instituição, em se apropriar do que foi produzido. Com pouca interlocução
junto ao comando da instituição e pouco investimento, da parte desta, na
replicação do trabalho, a sustentabilidade fica comprometida.

3.1.6 O problema da interlocução
A reprodução de um trabalho depende do compromisso assumido
entre atores envolvidos e suas instituições. O que sugere a existência de
espaços

onde

estes

compromissos

são

pactuados

e

afirmados
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continuamente, além de uma certa estabilidade na representação dos
interlocutores responsáveis pela condução do processo.
O Projeto UNI-Natal, como já informado anteriormente, está constituído
por três segmentos, que são: a Universidade, as Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde de Natal e Organizações Comunitárias.

Os

representantes destes setores compõem o Conselho Técnico-Administrativo
(CTA) do UNI, responsável para deliberação quanto aos encaminhamentos
do trabalho.
Além da existência de instâncias formais de gerenciamento do projeto,
a abertura de canais de interlocução entre gestores das instituições é
fundamental, para que se definam, concretamente, como e onde devem
ocorrer as contrapartidas de cada um em relação às atividades acordadas e
programadas conjuntamente.
A Secretaria Municipal de Saúde de Natal, tendo em vista o fato de ter
sob seu controle o maior número de unidades participantes do UNI, é um
parceiro estratégico na organização de uma nova proposta assistencial.
Entretanto, esta instituição vem enfrentando problemas quanto a sua
governabilidade, em função das mudanças constantes de gestores.
Desde que foi implantada, em 1986, a Secretaria teve apenas um
gestor que cumpriu todo o seu mandato (1986 – 1988). No período referente
às duas últimas administrações municipais, foram 10 titulares à frente da
instituição. O que caracteriza uma “alta rotatividade” na sua gestão,
consequentemente, uma grande instabilidade político-institucional.
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Esta descontinuidade no processo de gestão da SMS dificulta a
negociação e o cumprimento das suas contrapartidas dentro deste trabalho.
A

cada

mudança

de

gestor,

correspondiam

novas

indicações

de

representantes junto ao CTA, com as escolhas recaindo, invariavelmente,
entre técnicos sem poder de decisão dentro da instituição.
“Eu acho que também falta um pouco dessa constante mudança
de secretário, e é assim quando já está tudo encaminhado, ai
quebra e já vem outro e você vai tentar tudo de novo. Eu acho
que é uma questão política que influencia muito”. (profissional)
“ Tem outra dificuldade, a mudança de gestor constantemente,
que quando você consegue repassar as prioridades para o
gestor ele já está saindo, e a mudança de equipe, daqui que
venha a incorporar novamente” (profissional)
Esta mudança constante de gestores vem se configurando como um
elemento do contexto, cuja tendência de manutenção vem se afirmando ao
longo do tempo. Uma situação como esta, dentro de uma instituição sem
perspectivas de profissionalização de sua burocracia, estabelece um caldo
de cultura favorável ao imobilismo e à constante quebra de compromissos
assumidos,

portanto,

um

obstáculo

a

mais

ao

movimento

de

institucionalização das experiências realizadas pelo UNI-Natal.
A estratégia adotada até o momento tem privilegiado o contato direto e
a negociação permanente com serviços e equipes no nível local, acenando
com os ganhos profissionais em torno dos diversos trabalhos implementados
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na rede. Esta investida tem sido importante para abrir processo de
implantação dos projetos, mas revela-se frágil quanto aos objetivos de médio
e largo prazo: conquistar a institucionalidade.

“Falta um acompanhamento mais direto e ai a gente tenta, mas
essa questão de estar sempre na dependência de alguém, do
projeto em si, da sede do projeto, para que as coisas aconteçam
na

unidade,

e

onde

esta

a

institucionalização

do

projeto?...ficamos preocupadas, imagine quando acabar tudo
como é que vai ser isso? Então, essa é outra preocupação”.
(profissional)
“Eu gostaria de saber, até aqui, eu ainda não sei o nível de
incorporação da Secretaria em relação ao UNI, eu não sei,
assim, como um todo”. (profissional)
Se a “dança das cadeiras” tem sido a tônica da administração
municipal para o setor saúde, a dificuldade de manter uma interlocução
produtiva com o gestor passa a ser uma variável com grande capacidade de
previsão. Portanto, tem que ser incorporada à análise de cenários e apontar
estratégias para a sua superação. Uma alternativa possível é explorar melhor
o acesso conquistado junto à própria Prefeita e/ou promover reunião entre as
instituições envolvidas com o projeto, a partir do poder de convocação da
Universidade.
Uma outra alternativa seria incentivar e organizar formas de articulação
com a rede de projetos UNI, para troca de experiências dentro do
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componente serviço. As diversas formas pelas quais os trabalhos vêm se
desenvolvendo na rede refletem os distintos cenários onde estão inseridos,
os atores que deles participam e seus objetos de trabalho.
Ainda assim, parece ser possível identificar pontos de contato,
problemas semelhantes e estratégias pertinentes a várias situações
compartilhadas. Apesar de existir, no site da Fundação Kellog, um espaço
destinado ao intercâmbio de experiências, este tem sido pouco explorado
pelo UNI-Natal.

3.1.7 Intersetorialidade: operando sobre um conceito ampliado de
saúde
Um dos pontos de convergência sobre a análise da crise do setor
saúde, em escala mundial, tem sido o relativo ao impacto do processo de
incorporação tecnológica sobre os custos dos sistemas de serviços de
saúde. Este fato, aliado, a um quadro de transição demográfica e
epidemiológica, caracterizado pelo envelhecimento populacional e aumento
da prevalência das doenças crônico-degenerativas, provoca um movimento
de pressão por maior aporte de recursos ao setor.
Esta situação tem como um dos seus elementos causais a própria
lógica assistencial dominante, que privilegia a intervenção médico-hospitalar,
reduzindo o enfrentamento dos problemas de saúde à medicalização. Ao
longo do tempo, este modelo começou a dar sinais de esgotamento,
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sobretudo a partir da crise fiscal que vai atingir a maioria dos Estados, na
década de 70.
As dimensões da crise do setor saúde estão representadas pela
ineficiência, ineficácia, iniquidade e insatisfação popular com o atendimento
prestado pelos serviços. As ineficiência e ineficácia se revelam pela forma
como se alocam os recursos para o setor, que privilegia a produção de
procedimentos de alto custo com baixo impacto, e pela falta de
correspondência entre os investimentos realizados e o impacto sobre os
indicadores de saúde das populações assistidas pelos sistemas de serviços
de saúde (MENDES, 1996).
O problema colocado pela crise na saúde admite três possibilidades de
alternativas à sua superação: 1- a visão incrementalista, que advoga o
aumento no aporte de recursos; 2- a racionalizadora, que preconiza o
controle sobre os gastos, pela introdução do mercado e a priorização a
grupos em situação de risco ; 3- a estruturalista, que propõe a reestruturação
do setor, enfocando o papel da atenção primária como eixo organizador do
sistema e pelo investimento em áreas que guardam interface com a saúde,
tais como: educação, trabalho e renda, lazer, cultura, habitação, transporte,
entre outros.
A um conceito ampliado de saúde deve corresponder intervenções que
guardem pertinência com essa visão ampliada dos fatores que concorrem
para a saúde; assim sendo, a prioridade deve ser à promoção à saúde. A
idéia básica é a de que a complexidade dos problemas de saúde exige uma
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intervenção diferente da que vem sendo realizada, que incorpore a noção de
causalidade e trabalhe dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Este novo
paradigma, da promoção à saúde, se assenta na intersetorialidade,
enquanto forma de articulação de políticas públicas, orientadas para a busca
da qualidade de vida. (SILVA JÚNIOR, 1998).
Independente da ênfase que a intersetorialidade possa ter em cada um
das

diferentes

propostas

de

reorganização

dos

serviços

(SILOS,

Saudicidade, Em defesa da vida, PSF), o fato é que todas levam em
consideração a necessidade de extrapolar o campo circunscrito pelo modelo
médico-biológico e incluir entre as suas preocupações a de tentar interferir
sobre condicionantes que estão para além da forma de organização do setor.
A eficácia e a efetividade do setor estão dadas, dentro da perspectiva
da intersetorialidade, pela identificação dos problemas que concorrem para a
existência dos indicadores de saúde de uma determinada população e sua
capacidade de articular resposta a demandas que repercutam sobre as
condições gerais de vida dos grupos assistidos pelos serviços. Ações que
devem se dirigir ao ambiente e às pessoas concomitantemente.

“...e agora a gente já está em outro nível de preocupação que é
em cima das questões intersetoriais, que ai estão as questões
sociais, de meio ambiente, e tudo para não influenciar na
ocorrência desses óbitos”. (profissional)
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“Eu acho que é aquilo que eu falei, é o que eu costumo dizer, a
gente chegou a um ponto que daqui não passa, a gente atingiu o
limite. Porque? Porque. ..falta a decisão governamental, para
influir no meio ambiente”. (profissional)
O peso de problemas relacionados às condições de vida da população
apontam para os limites colocados ao Projeto de Redução da Mortalidade
Infantil. Embora o plano de trabalho sobre o tema, descreva causas
estruturais relacionadas ao evento e tenha desenhado operações sobre elas,
houve uma deliberada ênfase sobre a capacidade do serviço em promover o
enfrentamento do problema, desde sua perspectiva de atuação.
É preciso continuar investindo na reorganização do serviço e em novos
processos e tecnologias de trabalho e, a partir de agora, já que há algumas
indicações do impacto alcançado sobre o problema, organizar formas de
mobilizar o compromisso de outras instituições e setores na luta pela
melhoria das condições de vida da população do bairro.

“Porque a comunidade de Felipe Camarão tem pouca água,
certo? Tem muito esgoto a céu aberto, a gente tem lagoa, então
está faltando essa parceria, não basta é ficar em parceria só o
UNI e unidade, tem que expandir essa parceria, porque Felipe
Camarão precisa de uma coleta de lixo melhor; Felipe Camarão
recebe toda a fumaça do lixão, então as nossas crianças estão,
tem um índice de criança com alergia muito grande. Drenagem,
calçamento de rua, tudo isso, porque não dá para você ser
saudável com um ambiente totalmente insalubre. Não dá”.
(profissional)
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“Eu acho que as ações intersetoriais, porque quando a gente vai
esbarra no desemprego, estão desempregados, não tem o que
fazer, ai vem a parte da droga, do viciado, os pais
desempregado, alcoólatra, viciado em drogas”. (profissional)

Assumir efetivamente esta dimensão (da intersetorialidade) representa
romper com a onipotência da intervenção médica, sem quebrar o
compromisso com a resolutividade dos serviços. Além do que, do ponto de
vista operacional, é um marco divisor entre uma atitude pró-ativa, de contato
direto com os usuários e seus problemas de vida; e uma outra, reativa,
marcada pela passiva espera da demanda, focalizada na patologia, seus
sinais e sintomas e desconectada dos modos de reproduzir a vida, dentro de
cada área ou micro-área.
Tanto ao Projeto de Redução de Mortalidade Infantil, como este que se
desenvolve em Felipe Camarão, quanto ao próprio PSF, interessa explorar a
interface dos riscos e agravos à saúde de uma determinada população e
suas condições de vida. Particularmente, para o PSF é uma condição para
que possa se afirmar como eixo reestruturante do sistema de serviços, sob
pena de reproduzir a prática dominante, com roupagem e discurso novo.
Para o UNI-Natal, o Projeto de Redução da Mortalidade Infantil, além
de se constituir um objetivo em relação à mudanças no componente serviço
do projeto, abre uma possibilidade de maior participação da comunidade na
definição de prioridades que orientem investimentos na área de proteção
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social. Ao mesmo tempo, busca promover, neste processo, a coresponsabilidade da população com a melhoria da qualidade de sua saúde.
Neste sentido, para avançar no controle sobre o problema é preciso,
sem perder de vista a implementação de novos conceitos e tecnologias,
aportar capacidade resolutiva aos serviços, estimular formas de articulação
com a comunidade e suas organizações e setores da administração
responsáveis pelas políticas de proteção social, identificar interesses e
construir parcerias que atendam as principais demandas do bairro.

3.1.8 De que integração ensino-serviço está se falando?
A Fundação Kellog, quando propôs a implantação do Programa UNI,
buscava a implantação de uma nova iniciativa em relação ao enfoque dado
aos projetos de integração docente-asistencial. O primeiro aspecto inovador
está dirigido à participação da comunidade, que deve ser incorporada ao
processo na condição de agente ativo nas mudanças objetivadas tanto em
relação aos serviços quanto ao ensino.
A interação com o serviço e a Universidade tem pelo menos dois
grandes propósitos: o primeiro relacionado à identificação e seleção de
problemas a serem enfrentados, que derivaria para o controle sobre a
qualidade das ações do serviço; o segundo voltado para co-participação
responsável nas atividades programadas. Reformulando a concepção de
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beneficiário, enquanto depositário passivo das experiências realizadas por
estes projetos.
A integração entre ensino e serviço foi concebida dentro de uma idéia
de investimento de mão dupla, que refuta a concepção dominante de
extensão, pensada, na maioria das vezes, como uma prestação de serviços
da Universidade à comunidade e que possa servir como campo de prática a
alguns departamentos ou disciplinas, portanto, dentro de uma relação de
corte vertical. Neste tipo de projeto, o papel dos serviços fica relegado, quase
sempre, à disponibilidade de espaço físico e recursos materiais.
Dentro do enfoque proposto pela rede UNI, o importante é a
construção coletiva de conhecimento sobre projetos implantados e seus
resultados, que devem ser apropriados para redimensionamento de práticas
assistenciais e gerenciais. Simultaneamente, informar sobre a direção a ser
perseguida para uma formação profissional em saúde compatível com as
necessidades de saúde da população e às formas particulares de produção
dos serviços.
Pôr-se de acordo com relação a estes objetivos demanda, para além
da abertura da estrutura física dos serviços a alunos e professores, a
inserção do profissional na função de preceptor dos alunos estagiários,
acompanhando e dando suporte ao desenvolvimento de suas atividades
teóricas e práticas.
Ainda há um longo caminho a percorrer até que esta concepção possa
ser consensualizada entre serviço e Universidade, e mesmo no interior desta
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última, pois apenas a partir da segunda fase do UNI-Natal, com alguns
resultados alcançados nos projetos implantados, é que se percebe um
movimento maior de busca dos docentes do Centro de Ciências da Saúde
pelo UNI.
Este maior interesse por parte dos docentes oportunizou o desenho de
um projeto com o objetivo de criar novos espaços de ensino junto a rede – O
Projeto PESC (Projeto de Ensino, Saúde e Cidadania). A implantação desta
experiência, prevista para o segundo semestre deste ano, e que deverá
envolver alunos e professores dos diversos cursos em atividades na rede, é
o marco de uma nova etapa no desenvolvimento de projetos de articulação
entre ensino e serviços.

4.

Condições para replicação da experiência

O objetivo deste, como enfim de qualquer outro projeto, é alcançar a
institucionalização. Não é suficiente, portanto, organizar e implementar um
conjunto de ações com alcance circunscrito a um pequeno número de
serviços, mas influir sobre o processo de reorganização dos serviços,
instituindo novas práticas e tecnologias que possam otimizar o emprego dos
recursos disponíveis, além de promover a reestruturação dos serviços com
base na ênfase à promoção à saúde e na atenção primária como eixo
organizador do sistema de serviços.
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A disseminação da experiência acumulada pelo Projeto de Redução da
Mortalidade Infantil, em primeiro lugar, deve estar orientada pela noção de
replicação, que está referida à expansão do trabalho, orientada pelas
condições locais de cada serviço e comunidade trabalhada. Significa pensar
na seleção dos problemas de saúde pertinentes a cada área, bem como às
características do serviço – composição da equipe, investimentos em
capacitação realizados, domínio e uso de ferramentas de destinados ao
ordenamento do trabalho, etc.
A reprodução do trabalho, ao contrário da perspectiva que envolveu a
implementação do projeto, deve envolver o maior número de unidades e
equipes. Esta é uma iniciativa necessária à superação das resistências à
mudança, próprias de uma cultura organizacional caracterizada pela inércia
burocrática. Indispensável reafirmar que este processo tem que ser
encabeçado pela direção institucional, que deve assumir o papel de indicar
os eixos norteadores, orientar e coordenar o processo.
A

escolha

da

estratégia

de

acumular na verticalização das

experiências limitou as possibilidades de expansão do trabalho. Uma
alternativa para contornar este problema estaria na incorporação, ainda que
informal, de outros Distritos Sanitários nas atividades de planejamento,
acompanhamento e avaliação dos projetos implantados nas unidades do
distrito Oeste.
A falta de sintonia entre os níveis de direção poderia ser resolvida
neste movimento de concertação entre os níveis central e local, pela
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definição de prioridades adredemente estabelecidas e os compromissos
decorrentes com resultados a serem alcançados. Esta articulação apontaria
para compromissos de metas referenciais, problematizando sobre os meios
para alcançá-los, focalizando, nesta discussão, as formas de organizar a
prestação da assistência à população, ou seja, da lógica assistencial
prevalente no trabalho.
A definição e visibilidade de um projeto para a instituição, apontando
prioridades e rumos quanto aos grandes problemas de saúde, facilita a
negociação de compromissos em relação à articulação de políticas públicas
orientadas pela busca de ações intersetoriais, capazes de promover impacto
sobre os indicadores de condições de vida e de saúde da população
assistida pelos serviços.
Importante enfatizar a necessidade de investimento em capacitação de
equipes para o gerenciamento dos diversos projetos locais, uma vez que a
principal demanda colocada por estes deve recair sobre o aumento da
capacidade organizativa dos serviços. Este movimento de definição de
problemas prioritários, objetivos e metas referenciais, aliado a um
investimento técnico e material, deve permitir definição de novas formas de
gestão dos serviços, fundando novas relações entre gestor e serviços.
A possibilidade de novos modelos de gestão, mais flexíveis e
informados por resultados a serem alcançados, deve comprometer a todos
com o movimento de mudanças. A avaliação do desempenho dos serviços
deve cotejar produtos e resultados construídos e os condicionantes do
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cenário que permitiram ou limitaram as atividades programadas. Ao
desempenho obtido por cada serviço poderia corresponder um sistema de
prêmios ou punição, que orientaria critérios para distribuição de recursos.
Um investimento desta natureza demanda parcerias que possam
contribuir com o suporte técnico necessário ao seu desenvolvimento. A
articulação com a academia, neste sentido, aportaria recursos de
conhecimento importantes à implementação do projeto.
O incentivo à implantação do Pólo de Capacitação em Saúde da
Família representa uma possibilidade concreta de integração entre
Universidadexvii e serviço, voltada ao suporte de capacitação de recursos
humanos para um programa considerado estratégico para reestruturação do
modelo assistencial.
Ampliar a participação da população usuária em seu duplo papel, de
controlar qualidade da assistência prestada e colaborar na difusão de
medidas de prevenção e promoção à saúde. Esta perspectiva implica uma
atitude transparente quanto à alocação e uso de recursos e dos resultados
obtidos, através da publicização de todas as informações referentes ao
processo de gestão dos serviços.

____________________
viii

O conceito de problema aqui adotado é o utilizado pelo Planejamento Estratégico Situacional, que
designa uma discrepância entre a realidade e a aspiração de um determinado ator, que o declara
como algo evitável e propõe formas de enfrentamento ao mesmo.

ix

O processo pedagógico a que se refere o uso da TRO é a possibilidade de acompanhamento, por
parte da mãe, no processo de recuperação da criança com sintomas de desidratação. Este
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acompanhamento tem permitido às mães constatar a eficácia da reidratação e difundir esta
informação entre elas, favorecendo a adoção desta prática. E isto é o que leva os profissionais
relacionarem a implantação da TRO com a diminuição da procura pelo serviço para tratar este
problema..
x

A idéia de corte racionalizador aqui tratado não tem a ver com uma filiação às teses racionalistas,
que advogam a necessidade de cortar custos e com isto aumentar a eficiência do setor. Parte,
porém, do pressuposto que um projeto inovador tem que buscar levar em consideração o melhor
uso possível dos recursos também.
xi

Auto-cuidado aqui designa o processo de co-responsabilização que deve assumir a população
com a melhoria dos indicadores de saúde. Remete, portanto, a uma posição ativa, exercida através
das formas de organização comunitária, no enfrentamento de problemas de saúde. Esta noção,
muito difundida entre os projetos da Rede UNI, implica em práticas de mobilização e de educação
em saúde, fundadas em uma postura ativa das comunidades e não em discursos
normativos/prescritivos sobre formas de conduta em relação à higiene, por exemplo.
xii

Entendida aqui como a apropriação, por parte da instituição, do trabalho e seus resultados e o
compromisso com a sua manutenção e desenvolvimento.
xiii

Projeto de cooperação técnica da UFRN com a Universidade de Bristol para a redução da
mortalidade infantil. Embora com atuação no bairro sobre o mesmo problema, sua atuação ficou
mais concentrada na Unidade Mista, em função de sua articulação com a Maternidade Escola
Januário Cicco (UFRN)

xiv

Comunidade de Felipe Camarão, assim denominada por estar localizada sob a rede de alta
tensão que passa nesta área.

xv

A metáfora aplicada aqui é a do mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra morro acima
eternamente.

xvi

A SMS/Natal implantou 19 equipes de PSF, distribuídas entre os bairros de Cidade Nova 4; Nova
Cidade 4; Guarapes 5; Felipe Camarão 10. A Prefeitura está ampliando o Programa e a meta
declarada para este ano é de chegar a 50 equipes.
xvii

Está previsto, para o segundo semestre deste ano (2000), o início do funcionamento do Pólo de
Capacitação em PSF no Rio Grande do Norte
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