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Granja GF. Governança na Rede de Atenção às Condições Crônicas: Estudo de Caso 

em Parelheiros, Região Sul do Município de São Paulo [tese]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

RESUMO 

 

Introdução: As Redes de Atenção à Saúde (RAS) têm sido reconhecidas como uma 

estratégia dos Sistemas Públicos de Saúde para atender ao atual desafio do aumento 

das condições crônicas em virtude do envelhecimento populacional. Para o bom 

funcionamento das RAS, é necessário que a Atenção Primária à Saúde (APS) cumpra 

seu papel de ordenadora da rede, favorecendo a governança por meio da sua 

aproximação com o território e da interface com os demais pontos de atenção. 

Objetivo: Elaborar síntese descritivo-analítica da organização, integração e 

governança da Rede de Atenção às Condições Crônicas na região de Parelheiros no 

município de São Paulo. Método: Foi realizado um estudo de caso na Região de 

Parelheiros (SP), com múltiplas fontes de evidências, por meio de análise de dados 

secundários, entrevistas com usuários, profissionais e gestores e análise documental. 

Para as entrevistas com usuários e profissionais foi utilizado o questionário Primary 

Care Assessment Tool (PCATool) e com os gestores foi utilizado um roteiro 

semiestruturado. A amostra de usuários foi definida a partir de um estudo anterior no 

qual foi possível reconhecer os usuários elegíveis para cuidados paliativos, moradores 

da região de Parelheiros. A análise dos dados foi realizada por meio da triangulação 

das diversas fontes de informação, tendo como Referencial Teórico o Marco Analítico 

da Governança. A pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem e da Prefeitura Municipal de Saúde de São Paulo. 

Resultados: Os resultados apontam para uma APS parcialmente organizada na 

região, com alta cobertura da Estratégia Saúde da Família e fortalecimento da gestão 

regional frente aos diferentes pontos de atenção na RAS. Não há na região estratégias 

específicas para o cuidado aos usuários em cuidados paliativos e a rede de atenção 

às condições crônicas não está estruturada. Conclusão: Um maior investimento na 

APS para atenção ao usuário crônico, de forma integrada aos demais pontos de 

atenção, poderá trazer grandes benefícios para a governança da rede de atenção às 

condições crônicas, devido ao atual momento técnico e político na região que se 

mostra favorável a um trabalho compartilhado entre os atores estratégicos. 

Palavras-chave: Assistência integral à saúde, Atenção Primária à Saúde, 

Governança, Doença crônica, Gestão em Saúde. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Granja GF. Chronic Condition Care Network’ Governance: Case study in Parelheiros, 

in the southern part of São Paulo city (SP). [thesis]. São Paulo: School of Nursing, 

University of São Paulo; 2016. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Health Care Networks (HCN) have been distinguished as Public Health 

Systems’ strategy in order to heed the present challenge seen in the increase of 

chronic conditions due to population ageing. So that HCN have a good operation, it is 

required that Primary Health Care (PHC) performs its duty as a network ordering, 

holding up governance through its approximation with the territory and its interface with 

the rest of care points. Objective: to work out a descriptive analytical synthesis about 

Chronic Condition Care Network organization, integration and governance in the 

district of Parelheiros in São Paulo city. Method: a case study was carried out in the 

district of Parelheiros (SP) applying multiple evidence resources, through secondary 

data analysis, interviews with users, professionals and managers, as well as 

documental analysis. In user’s and professional’s interview it was used Primary Care 

Assessment Tool (PCATool) questionnaire and in manager’s a semi-structured guide. 

User’s sample was defined from a previous study which led to recognize the eligible 

users to palliative care who inhabit Parelheiros region. Data analysis was conducted 

through the different information sources triangulation, to which Analytical Framework 

for Governance was the Theoretical Reference. The research received approval from 

the Research Ethics Committees of School of Nursing and from São Paulo Municipal 

Health Office. Results: issues indicate a partly organized PHC in that region, highly 

covered by Family Health Strategy as well as regional management strengthening in 

relation to the different care points in HCN. There are not specific strategies towards 

users in palliative care in the region and Chronic Condition Care Network is not 

structured. Conclusion: larger investment to PHC destined to chronic users united to 

the rest of care points could be for the benefit of Chronic Condition Care Network’s 

governance due to the technical and political present moment in the region which 

seems favorable to a shared work among strategic agents. 

 

Key words: Comprehensive health care, Primary Health Care, Governance, Chronic 

disease, Health Management  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Regionalização no SUS e as Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

Com o intuito de ofertar uma assistência integrada e equânime à população, de 

forma mais eficiente, uma das prioridades na Gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) nos últimos anos é a efetivação das Redes de Atenção à Saúde (RAS). A 

proposta das RAS é resultante dos processos de descentralização e regionalização 

do SUS ocorrido nas últimas duas décadas e intensificado nos últimos anos com o 

Pacto pela Saúde. 

Desde que o SUS foi instituído, a estratégia privilegiada para a implantação do 

sistema nacional de saúde foi a descentralização, nos termos do Art. 7o da Lei 

8.080/90, refletindo-se na responsabilização dos municípios pela provisão dos 

serviços e organização de sistemas municipais de saúde (VIANA, LIMA E FERREIRA, 

2010). 

Assumida como uma das diretrizes básicas do SUS, a descentralização se 

constitui processo por meio do qual se definem e se distribuem competências entre 

as três esferas de governo. 

O termo descentralização pode expressar distintos significados. Nesse estudo, 

a descentralização é entendida como um processo de delegação de poderes políticos 

fiscais e administrativos à unidades subnacionais de governo. Essa delegação, no 

caso brasileiro, constitui-se como parte do movimento de redemocratização do País, 

que à partir de 1988 adquire nova feição, particularmente, pelo reconhecimento dos 

municípios como entes federativos e pela redistribuição de poder e de recursos da 

União para estados e municípios (LAVRAS, 2011). 

A literatura especializada aponta que o federalismo é um sistema baseado na 

distribuição territorial de poder e autoridade entre instâncias de governo, 

constitucionalmente definidas e asseguradas, de tal forma que o governo nacional e 

subnacionais sejam independentes em sua própria esfera de ação (ALMEIDA, 1996). 
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Em que pesem os avanços apontados na Constituição Federal de 1988 

relativos à conformação do sistema federativo, a intensificação do processo de 

descentralização político administrativa deve ser considerada como um processo 

social em construção que exige tempo de maturação e apresenta alto grau de 

complexidade, devido a ação conjunta de diferentes órgãos governamentais e atores 

com interesses diversificados e, muitas vezes, contraditórios (LAVRAS, 2011). 

Nesse contexto, foram constituídos sistemas municipais de saúde, com 

distintos potenciais resolutivos, atomizados e desarticulados, independentemente da 

capacidade de governo dos municípios para assumir esse papel. Agravando essa 

situação, os municípios contavam com precária cooperação e apoio técnicos das 

esferas estadual e federal (SPEDO, TANAKA E PINTO (2009). 

Segundo Luz  (2000) para que esse arranjo de descentralização seja efetivo, 

deve-se consolidar a capacidade de cada ente para executar novas funções e interagir 

com funções executadas pelas demais esferas de governo, mantendo equilíbrio entre 

autonomia e interdependência. 

Com esse panorama, ficava evidente que a estrutura municipalizada não seria 

capaz de oferecer as condições para a plena realização dos objetivos do sistema 

nacional de saúde no ambiente de extrema heterogeneidade que caracteriza a 

federação brasileira (DOURADO e ELIAS, 2011). 

Além disso, identificava-se a necessidade de racionalização do sistema para 

equacionar a fragmentação na provisão dos serviços, as disparidades de escala e a 

capacidade produtiva existentes entre os municípios, sob o risco de perda de 

eficiência e, conseqüentemente, de piores resultados. O reconhecimento dessa 

situação levou ao caminho da regionalização no início da década de 2000, com as 

Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS). (DOURADO e ELIAS, 2011). 

Estas Normas, objetivando potencializar a organização regional do sistema de 

saúde, tomaram a lógica das redes de serviços articuladas em cada território sanitário 

para efetivar a regionalização como estratégia fundamental da reorganização da 

atenção à saúde (LAVRAS, 2011). 
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Compreende-se, assim, a regionalização como um processo político que 

envolve mudanças na distribuição de poder e o estabelecimento de um sistema de 

interrelações de diferentes atores sociais (governos, agentes, instituições, cidadãos) 

no espaço geográfico. Inclui, ainda, a criação de novos instrumentos de planejamento, 

integração, gestão, regulação e financiamento de uma rede de ações e serviços de 

saúde no território (VIANA, LIMA E FERREIRA, 2010). 

Entretanto, as Normas Operacionais não se mostraram suficientes para 

avanços em relação à articulação entre unidades de saúde de municípios de uma 

região. A autonomia de sistemas municipais, em um país como o Brasil onde mais de 

70% dos municípios possuem população abaixo de 20.000 habitantes, compromete a 

qualidade da atenção à saúde prestada e produz grande desperdício de recursos. Por 

outro lado, a oferta de ações de saúde evoluiu acompanhando o crescimento 

demográfico, social e econômico do País, configurando profundas diversidades 

regionais e definindo municípios com intensa concentração de recursos (LAVRAS, 

2011). 

Mais recentemente, em 2006, com o acúmulo de discussões em torno do eixo 

norteador da descentralização, o Pacto pela Saúde foi firmado pelos gestores do SUS, 

com três componentes: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Essa foi 

uma estratégia significativa para a gestão do SUS, devido à relevância que a diretriz 

de regionalização assumiu enquanto compromisso dos gestores dos três entes 

federados (LAVRAS, 2011). 

Ao exigir a cooperação solidária entre estados e municípios e entre os 

municípios de uma determinada região sanitária, no processo de regionalização da 

saúde no SUS, a modelagem das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RAS) 

apresenta-se como o grande desafio na consolidação de um sistema integrado que 

garanta o acesso universal, equitativo, integral e a boa qualidade da atenção ofertada  

(LAVRAS, 2011). 

As propostas de RAS originaram-se nas experiências de sistemas integrados 

de saúde, surgidas na primeira metade dos anos 1990 nos Estados Unidos. A seguir, 

avançaram para sistemas públicos da Europa Ocidental e para o Canadá, até atingir 

alguns países em desenvolvimento. 
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No Brasil, em 2010, o Ministério da Saúde finalizou um longo e intenso processo 

de negociação e pactuação com os gestores estaduais e municipais e publicou a 

Portaria 4.279/2010, que trata das diretrizes para a estruturação das RAS. Nessa 

Portaria, as RAS definem-se como arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas integradas por meio de sistemas de 

apoio técnico, logístico e de gestão para garantir a integralidade do cuidado. Propõe-

se a RAS como estratégia para superar a fragmentação da atenção e gestão, a fim de 

aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS e assegurar ao usuário o 

conjunto de ações e serviços que necessita, com efetividade e eficiência (BRASIL, 

2010). 

Para seu funcionamento, segundo a Organização Panamericana da Saúde 

(OPAS), as redes de saúde requerem: população e território definidos; amplo 

conhecimento das necessidades e preferências em serviços de saúde para determinar 

o perfil de oferta das redes; oferta extensa de serviços que incluam intervenções de 

saúde pública, promoção da saúde, prevenção das doenças, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos, sob coordenação única; porta de entrada do 

sistema na atenção primária que, integrando e coordenando a atenção à saúde, 

resolve a maioria das necessidades de saúde da população; prestação de serviços 

especializados em lugares apropriados e, preferencialmente, extra hospitalares; 

mecanismos de coordenação da atenção ao longo da linha contínua de cuidados; 

atenção centrada nas pessoas, famílias e comunidade; sistema de governança 

participativo e único; gestão integrada dos sistemas administrativos e clínicos; pessoal 

suficiente, competente e comprometido; sistema de informação integrado, que vincule 

os componentes das redes; financiamento adequado e incentivos alinhados com os 

objetivos das redes (OPAS, 2010). 

A fim de garantir assistência contínua e integral a uma população definida, as 

RAS configuram os sistemas integrados de atenção à saúde, por intermédio de um 

conjunto coordenado de pontos de atenção. Assim, diferenciam-se dos hegemônicos 

sistemas hierarquizados, fragmentados que não operam com adscrição da população 

e cujos pontos de atenção à saúde permanecem isolados, sem comunicarem-se entre 

si. Com isso, compromete-se a continuidade da assistência, que se organiza de 

maneira hierárquica, segundo níveis de complexidade (MENDES, 2011). 
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Essa concepção de sistema hierarquizado ainda vige no SUS, que se organiza, 

segundo as normativas, em atenção básica, atenção de média e de alta 

complexidade. O conceito de complexidade, em que pese ser equivocado, estabelece 

que a atenção primária é menos complexa do que os níveis secundário e terciário. 

Com isso, gera-se uma distorção que, consciente ou inconscientemente, provoca a 

banalização da atenção primária e sobrevalorização, material e simbólica, das práticas 

com maior densidade tecnológica, próprias dos níveis secundário e terciário do 

sistema (MENDES, 2011). 

Os sistemas hierarquizados e fragmentados foram, durante muito tempo, 

suficientes para dar conta das necessidades básicas de saúde das populações, pois 

estas decorriam de condições ou eventos agudos (MENDES, 2011),. Entretanto, 

desde os anos 70, já se evidenciavam alguns problemas típicos de desarticulação nos 

sistemas de saúde da América Latina, entre eles o Brasil, como a ausência de 

mecanismos de controle da qualidade da prestação de assistência, além de 

desperdícios orçamentários e problemas de gerência (SACARDO, 2009). No cenário 

atual, que inclui situações de saúde próprias de transição epidemiológica completa 

nos países desenvolvidos e de dupla ou tripla carga de doenças nos países em 

desenvolvimento estes problemas tendem a se intensificar (MENDES, 2011). 

As RAS organizam-se em arranjos produtivos híbridos que combinam a 

concentração de certos serviços com a dispersão de outros. Em geral, os serviços de 

menor densidade tecnológica como os de Atenção Básica devem ser dispersos e os 

de maior densidade tecnológica, como hospitais, unidades de processamento de 

exames de patologia clínica, equipamentos de imagem, dentre outros, tem de ser 

concentrados. Os serviços de saúde estruturam-se numa rede de pontos de atenção 

à saúde composta por equipamentos de diferentes densidades tecnológicas que 

devem ser distribuídos, espacialmente, de forma ótima. Para isso, os desenhos 

institucionais das redes têm de combinar, com equilíbrio, os elementos de 

concentração e dispersão dos diferentes pontos de atenção à saúde e sistemas de 

apoio com o critério de acesso aos serviços (MENDES, 2011). 

As redes são mais que mero arranjo poliárquico entre diferentes atores dotados 

de certa autonomia. As redes são sistemas que buscam, deliberadamente, no plano 

de sua institucionalidade, aprofundar e estabelecer padrões estáveis de inter-
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relações. As propostas de redes no suporte às políticas públicas têm se apresentado 

para administrar áreas e projetos, nos quais os recursos são escassos; os problemas 

são complexos; há interação de agentes públicos, privados, centrais e locais; há 

manifestações crescentes de demanda por benefícios e participação cidadã. Sendo 

assim, novos desenhos para a atenção às condições crônicas incluem um sistema 

coordenado, contínuo e baseado na cooperação entre gestores, prestadores e 

usuários. Essa é a agenda que se inclui na proposta das RAS (MENDES, 2011). 

A gestão eficaz das redes implica: empenhar-se constantemente para a 

produção de consensos; operar com situações em que todos os atores ganhem; 

harmonizar os decisores políticos e administrativos; negociar as soluções; monitorar 

e avaliar, permanentemente, os processos em redes que se estruturam por tessituras 

flexíveis, abertas, interdependentes e que compartilham objetivos, informações, 

compromissos e resultados. Isso tudo há de ser feito levando-se em conta que a 

estratégia e os valores constituem as principais alavancas que sustentam um 

processo de mudança cultural e, por essa razão, devem se complementar (MENDES, 

2012). 

A avaliação das RAS faz-se em função dos diferentes atributos dos sistemas 

de atenção à saúde: população, território, oferta de serviços, primeiro nível de 

atenção, atenção especializada, mecanismos de coordenação assistencial, tipo de 

cuidado, governança do sistema, gestão do sistema, recursos humanos, sistemas de 

informação, financiamento e vínculos com outros setores (OPAS 2010). Neste estudo, 

optou-se por enfocar a governança da RAS, a partir da análise das condições da 

atenção primária à saúde como primeiro nível de acesso e possível ordenadora do 

cuidado nos diversos pontos de atenção da rede, considerando, especialmente, a 

assistência às condições crônicas.  

A regionalização, no estágio atual, exige a cooperação solidária entre os 

municípios de determinada região de saúde e a qualificação da Atenção Primária à 

Saúde (APS) como ordenadora do cuidado, considerando que, a gestão do SUS cabe 

aos municípios que se apresentam com características diferenciadas (ASSIS, 2015). 
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1.2. Atenção Primária e as Redes de Atenção à Saúde 

Na última década vem sendo proposto o fortalecimento da Atenção Primária à 

Saúde (APS) como base para a construção de redes coordenadas de atenção e para 

garantia do acesso universal visando enfrentar os novos desafios decorrentes de 

transições demográficas e epidemiológicas com o envelhecimento populacional, 

mudanças nas estrutras familiares e prevalência de agravos crônicos que exigem 

intervenções de diversos serviços, com interdependência organizacional e necessária 

coordenação (STEGMÜLLER, GIOVANELLA, 2015). 

A Organização Mundial da Saúde assume a APS como coordenadora de uma 

resposta integral e integrada em todos os níveis de atenção, ou seja, parte de um 

conjunto de reformas para a garantia da cobertura universal, distanciando-se da 

concepção de um programa “pobre para pobres” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008). 

A APS é o ponto de atenção do sistema de serviços de saúde que deveria: ser 

a entrada no sistema para todas as novas necessidades e problemas; fornecer 

atenção direcionada à pessoa no decorrer do tempo e não apenas à enfermidade, 

pontualmente; fornecer atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns 

ou raras, e coordenar ou integrar a atenção fornecida em algum outro lugar ou por 

terceiros. A APS também compartilha algumas características com outros pontos de 

atenção dos sistemas de saúde: responsabilidade pelo acesso, qualidade e custos; 

atenção à prevenção, ao tratamento e à reabilitação, e trabalho em equipe. A atenção 

primária aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de 

prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. Integra a 

atenção quando há mais de um problema de saúde e lida com o contexto no qual a 

doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de saúde. É 

previsto como ponto de atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os recursos, 

básicos e especializados, direcionados para a promoção, manutenção e melhora da 

saúde (STARFIELD, 2002). 

Para Starfield (2002), a APS, além de constituir o primeiro ponto de atenção, 

tem papel de organização e integração das Redes de Atenção à Saúde e da 
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promoção, prevenção e recuperação da saúde, garantindo a coordenação e a 

continuidade do cuidado. Segundo a autora, são atribuições da APS:  

1. Primeiro contato: acessibilidade e o uso de serviços para cada novo problema ou 

novo episódio de um problema para os quais se procura atenção à saúde.  

2. Longitudinalidade: manifesta a existência do aporte regular de cuidados pela equipe 

de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua 

de confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias.  

3. Integralidade: pressupõe a prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto de 

serviços que atendam às necessidades da população adscrita nos campos da 

promoção, prevenção, cura e reabilitação, a responsabilização pela oferta de serviços 

em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado dos problemas 

biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças.  

4. Coordenação: capacidade de garantir a continuidade da atenção, reconhecimento 

dos problemas que requerem seguimento constante e funcionar como centro de 

comunicação das redes de atenção à saúde.  

5. Focalização na família: considerar a família como o sujeito da atenção, o que exige 

uma interação da equipe de saúde com essa unidade social e o conhecimento integral 

de seus problemas de saúde e das formas singulares de abordagem familiar.  

6. Orientação comunitária: reconhecimento das necessidades das famílias em função 

do contexto físico, econômico, social em que vivem e a sua integração com ações 

intersetoriais de enfrentamento dos determinantes sociais da saúde.  

7. Competência cultural: relação horizontal entre e equipe de saúde e população que 

respeite as singularidades culturais e as preferências das pessoas e das famílias. 

 

No Brasil, convencionou-se chamar a Atenção Básica (AB) como sendo 

sinônimo de Atenção Primária à Saúde (APS), portanto serão utilizadas as duas 

nomenclaturas como equivalentes nesse estudo.  
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Mediante a APS programam-se os cuidados primários, secundários, terciários  

e também as ações de apoio nos sistemas de saúde, porque a APS é o lócus onde 

todas as pessoas são conhecidas por nome, local de moradia, idade, sexo, 

características familiares e condições de saúde estratificadas por riscos (OPAS, 

2011). A organização da Redes de Atenção à Saúde, no Brasil, reconhece a AB como 

coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, pois esse mecanismo tem se 

revelado eficaz para a superação da fragmentação sistêmica, em termos de 

organização interna (alocação de recursos, coordenação clínica e em sua capacidade 

de fazer face aos atuais desafios do cenário socioeconômico, demográfico, 

epidemiológico e sanitário (BRASIL, 2010). Há evidências da associação positiva 

entre o grau de orientação dos Sistemas de Saúde à APS e a efetividade dos sistemas 

de saúde, da promoção da equidade, da satisfação dos usuários e da eficiência 

(CASTRO et AL, 2012). Estudo comparativo entre doze países industrializados 

ocidentais mostrou que os sistemas mais voltados para a APS tinham maior 

probabilidade de alcançar melhores níveis de saúde a custos mais baixos 

(STARFIELD, 1994).  

Documentos noteadores do Ministério da Saúde no Brasil, caracterizam a 

Atenção Básica como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação 

de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde 

das coletividades (BRASIL, Portaria 2.488/2011). 

A priorização da APS na agenda federal brasileira como estratégia orientadora 

do modelo de atenção à saúde tem se efetivado sob a influência do Programa Saúde 

da Família (PSF). Este nasce em 1994 e coloca a família como foco das políticas 

sociais (ASSIS, 2015). Ainda no final da década de 1990, o PSF assume uma nova 

institucionalidade, constituindo-se em estratégia político-governamental, com a 

denominação de Estratégia Saúde da Família (ESF). Esta idealiza-se como principal 

espaço de intervenção no primeiro ponto e atenção, que deveria incorporar de forma 

gradativa, novos sujeitos sociais em diferentes espaços de saberes e práticas (ASSIS, 

2015, p 46). No entanto, a prioridade demarcada para essa política se contrapõe a um 

cenário de dificuldades, com pulverização de estratégias e recursos focalizados em 
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ações voltadas para diferentes linhas temáticas como portadores de diabetes, 

hipertensão, prevenção do câncer de mama, entre outras.  

Sem deixar de reconhecer os notáveis avanços, alguns desafios ainda rondam 

a ESF: dificuldades no recrutamento e retenção de médicos com formação adequada 

na APS; variação acentuada na qualidade da prestação de serviços; integração 

precária e fragmentada dos serviços de APS com os níveis secundário e terciário do 

sistema; dificuldades de expansão em grandes centros urbanos; manutenção de 

adequado suporte financeiro (OPAS, 2011).  

Em muitos países, a operacionalização das propostas da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para a APS deu-se por meio de ações de medicina simplificada para 

populações carentes, com programas específicos e tecnologias de baixo custo, sem 

referência para outros tipos de atenção (MENDES, 1993, WHO, 1999). Disso decorre 

uma atenção bastante inapropriada às necessidades de saúde e, como alertam 

O’Dwyer e Mattos (2012), a baixa qualidade e limitada resolubilidade dos serviços da 

AB podem deslocar o usuário para os serviços de urgência, que acaba sendo a  porta 

de entrada possível frente à carência estrutural da rede e da AB.  

Assim, para o funcionamento das RAS é fundamental que a AB tenha alta 

capacidade de resposta, pois é este ponto de atenção que determina a identificação 

de situações que requerem atendimento especializado, garantindo o acesso ao longo 

da rede. Por sua vez, para que a a APS exerça esse papel na organização das RAS 

é preciso que as ações destes serviços ultrapassem as medidas para promoção e 

prevenção à saúde, que são essenciais ao desenvolvimento de ambientes saudáveis 

e controle das doenças, mas não bastam para as necessidades e demandas da nova 

realidade das condições de saúde. É necessário que as ações da APS sejam 

apropriadas ao atendimento efetivo dos problemas de saúde da população, no 

encaminhamento das demandas decorrentes das reais necessidades que se 

apresentam e na reabilitação das pessoas.  

Embora os organismos internacionais de cooperação, desde Alma Ata, em 

1978, venham defendendo a estruturação da APS como “base” do sistema, há 

indicativos de que esse modelo ainda não se efetivou plenamente, conforme 

demonstrou o estudo realizado por Sacardo (2009) em quatro países da América 
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Latina. No Uruguai, referiu-se que a reorganização do sistema pautado na lógica da 

APS era um dos principais eixos de reforma que estava em curso naquele país. No 

Paraguai, iniciava-se o processo de estruturação do sistema, com as mesmas 

diretrizes, porém de modo lento e requerendo a construção de consensos com a 

sociedade. A Argentina havia optado pela descentralização no nível das províncias, 

resultando na  maior fragmentação do sistema, na necessidade de fortalecer a função 

coordenadora do Ministério da Saúde e de articular as distintas modalidades de 

organização. A opção do Brasil, um dos quatro países do citado estudo, foi a de um 

formato singular de descentralização para os municípios, compondo-se complexas 

redes de instituições e de formatos de gestão. 

Isso reforça a necessidade de se promover mudanças dos arranjos 

organizacionais e em especial de se fortalecer o papel da APS na condução dessas 

redes (MENDES, 2009 apud DOURADO, 2013). Entretanto, apesar dos estudos sobre 

coordenação dos cuidados, ainda persistem dificuldades do que isto significa. Assim, 

vários termos e modelos têm sido utilizados como sinônimos: coordenação, 

colaboração, trabalho em equipe, continuidade do cuidado, gestão da doença, gestão 

de casos, gestão do cuidado, modelo de atenção às condições crônicas (ALELUIA, 

ALMEIDA E MEDINA, 2015). 

A despeito da falta de consenso quanto ao que se entende por coordenação do 

cuidado, há certa concordância quanto aos principais objetivos desta, destacando-se: 

a promoção da continuidade do cuidado; a melhoria da qualidade, e o potencial de 

intervir na redução dos custos da atenção à saúde (ALELUIA, ALMEIDA E MEDINA, 

2015). Nessa perspectiva, a coordenação do cuidado configura-se como condição 

necessária para se alcançar o atendimento integral e contínuo, atender a um conjunto 

de necessidades da população, sobretudo as que exijam a integração entre os 

diferentes pontos de atenção do sistema de saúde (ALMEIDA, GIOVANELLA, 

NUNAN, 2012). 

Na concepção do Ministério da Saúde Brasileiro, a coordenação do cuidado 

refere-se a capacidade de promover a continuidade da atenção, na medida em que 

os profissionais de saúde devem realizar  monitoramento constante das distintas 

condições, articulando-se  com os diversos pontos de atenção do sistema (BRASIL, 

2010). 
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Pesquisas realizadas no Brasil buscam captar e analisar as experiências de 

coordenação do cuidado nas gestões municipais, a fim de divulgar possibilidades de 

mudanças e indicar obstáculos a serem superados para a consolidação do SUS. Estes 

estudos, geralmente, avaliam a integração entre os níveis assitencias e o 

fortalecimento da APS (ALMEIDA et al 2010, GIOVANELLA et al 2009). Entrento, 

considerando o contexto da RAS, as múltiplas dimensões para a gestão do cuidado 

requerem análise de aspectos internos do município e, também, que se ultrapasse as 

fronteiras desse, em uma perspectiva de rede integrada, cooperada e solidária, capaz 

de garantir maior organicidade e racionalidade ao sistema de saúde (SOUZA, 

ALMEIDA, SANTOS, SANTOS e MARTINS, 2015). 

Báscolo (2010) propõe a governança como uma ferramenta útil no estudo dos 

processos políticos e institucionais, na implementação de políticas de APS. Por meio 

da governança, é possível explicar os fenômenos de mudança e a eficácia dos 

diversos processos utilizados em políticas promotoras de sistemas integrados que 

possuem a APS como ordenadora do cuidado.  

De acordo com o modelo de gestão de redes proposto por Mendes (2012), a 

APS pode ser a base para a governança no nível local. A partir das necessidades de 

saúde da população de determinado território é possível definir os atores implicados 

no cuidado e os processos que deverão ser construídos para que se promova 

adequada comunicação e resultados positivos na promoção de uma saúde pública 

eficiente e efetiva. O sistema de governança é responsável por conferir a necessária 

comunicação entre os pontos de atenção à saúde das RAS, a fim de: criar uma missão 

e uma visão nas organizações; definir objetivos e metas a serem alcançados no curto, 

médio e longo prazos para dar conta da missão e visão; articular as políticas 

institucionais para o cumprimento dos objetivos e metas, e desenvolver a capacidade 

de gestão requerida para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e 

da organização (MENDES, 2012). 

Diante das necessidades e problemas de saúde atuais, com a emergência e 

aumento dos agravos crônicos, é preciso definir os sujeitos e as instituições 

responsáveis pelo cuidado em saúde e, a partir desse diagnóstico, construir de 

maneira compartilhada a governança para a garantia do acesso, equidade e 
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integralidade. As estruturas clínica, gerencial e de governança do sistema devem estar 

alinhadas e se apoiar mutuamente nas RAS. 

Nesse contexto, o presente estudo propôs-se a analisar as condições da 

governança em uma dada rede de atenção à saúde, a partir da APS, reconhecendo 

seu papel como principal componente da RAS na ordenação do cuidado.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Elaborar síntese descritivo-analítica da organização, integração e governança 

da Rede de Atenção às Condições Crônicas na região de Parelheiros no município de 

São Paulo, frente a necessidade de cuidados paliativos na atenção integral às 

condições crônicas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar os atributos da Atenção Primária à Saúde frente à responsabilidade pelo 

cuidado ao paciente crônico em cuidado paliativo, considerando prestação da 

assistência e ordenamento da Rede. 

 

 Inventariar os recursos de saúde públicos e privados utilizados pelos usuários 

cadastrados na Estratégia Saúde da Família que demandam cuidados 

paliativos. 

 

 Discutir as possibilidades de governança da Rede de Atenção à Saúde para 

atenção aos pacientes em cuidados paliativos 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

A gestão participativa é transversal ao conjunto dos princípios e diretrizes do 

SUS e teve sua importância reafirmada no Pacto pela Saúde dentro dos processos de 

negociação e pactuação (BRASIL, 2009). A palavra chave da gestão participativa é a 

responsabilidade partilhada por todos os atores, que não só adquirem a capacidade 

de influenciar os resultados das políticas públicas como são co-responsáveis pelas 

mesmas (GOMES, 2003). Formular e deliberar juntos é o efetivo desafio que se 

interpõe à gestão participativa no SUS, requerendo práticas, mecanismos que 

possibilitem a efetiva participação popular e a criação, consolidação e ampliação de 

espaços públicos e coletivos propícios ao diálogo que leve à pactuação das e nas 

diferenças (BRASIL, 2009). 

O tema da participação envolve aspectos dinâmicos como as relações 

historicamente contextualizadas entre grupos sociais com níveis de poder e interesses 

diferentes. Os atores coletivos são criados no curso das atividades, e a identidade 

coletiva é construída e negociada pela ativação de relacionamentos sociais que 

conectam os membros de um grupo ou movimento. Esse conjunto de ações 

possibilita, gradativamente, a partilha do processo decisório, superando os conflitos 

de interesse, por meio da negociação (BÓGUS E WESTPHAL, 2007). 

No atual processo de transformação do Estado contemporâneo, desponta a 

função estatal de mediação. Esta incumbência estatal, além de estabelecer e conferir 

eficácia aos canais de participação e interlocução com os indivíduos e grupos sociais, 

inclui a exigência de constantemente interagir com estes atores, a fim de instituir e 

manter vínculos. Vem ganhando prestígio mundial a discussão acerca de uma cultura 

do diálogo, em que o Estado há de conformar suas ações em face das emanações da 

diversidade social (OLIVEIRA, 2006). Internamente, para promover práticas de 

comunicação diversificadas, os dirigentes precisam recorrer a diversos canais, que 

fluam nos sentidos descendente, ascendente e horizontal, contrariando a 

hierarquização da autoridade e a impessoalidade do relacionamento, característicos 

das administrações burocráticas. Estas práticas visam quebrar o egoísmo de cada 

grupo e levá-los a abraçar propostas transversais e abrangentes pactuadas (VRIES, 

2000 apud GOMES, 2003). 
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Segundo Abrucio (2004), muitos avanços foram obtidos com o aumento da 

transparência, via governo eletrônico e comissões com participação da sociedade 

civil, e o incremento da agilidade na prestação dos serviços públicos, por meio dos 

Centros de Atendimento Integrado. Entretanto, é preciso perseverar nesta linha de 

atuação para renovar constantemente a legitimidade social do Estado, por intermédio 

de Ouvidorias fortes e independentes, parcerias com o Terceiro Setor e a iniciativa 

privada, pesquisas regulares de avaliação da satisfação dos usuários de serviços 

públicos e maior acessibilidade às informações governamentais.  

Os processos participativos são instrumentos de governança que evidenciam 

demandas emergentes de grupos específicos, que não mais se organizam em blocos 

e posições consensuais. Esses processos também freiam a progressão de pautas que 

não foram pactuadas ou cujo consenso não foi possível entre os atores interessados. 

A governança democrática indica um longo e complexo caminho para realizar 

mudanças na agenda de políticas públicas (FERRAREZI e OLIVEIRA, 2004). Neste 

contexto da governança e democracia, a participação ativa constitui a nova fronteira 

nas relações entre Administração e cidadãos. Ambos não mais se limitam a influenciar 

o governo ou as ações por este conduzidas, mas envolvem-se em um trabalho 

cooperativo entre parceiros, nos vários momentos do ciclo das políticas públicas, a fim 

de propor e discutir opções, ainda que a responsabilidade pela formulação das 

políticas e decisão final permaneça a cargo da Administração (GOMES, 2003). 

Os governos não atuam sozinhos. Para alcançar seus resultados, precisam 

cada vez mais trabalhar, conjuntamente, com outros atores. Para tanto, é fundamental 

manter o foco na governança, pois compartilhar responsabilidades, riscos e poder é 

difícil, mas necessário para alcançar resultados públicos. Há um potencial 

democratizante dos espaços de compartilhamento porque se agregam informações, 

diagnósticos e conhecimentos coletivos; possibilita-se o desenvolvimento do respeito 

à diversidade, da interação, troca, expressão de ideias e interesses; assim se favorece 

o engajamento com a coisa pública e o aprendizado dialógico (FERRAREZI e 

OLIVEIRA, 2004). 

Governança é um conceito que tem adquirido uma grande relevância nas 

últimas décadas, sobretudo pela prioridade que tem recebido por parte das grandes 

organizações internacionais, especialmente no Banco Mundial, OMS, PNUD, OCDE 
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e tem sido associado a “boa governança” ou “bom governo”. De forma geral, a 

expressão de “bom governo” não tem uma definição padrão, e como é usual com as 

condições de saúde, frequentemente é avaliada em função dos contrários: corrupção, 

desperdício, nepotismo e ineficiência (FREIRE E REPULLO, 2011). 

Há uma variedade de classificações e correntes sobre o conceito de 

governança. Em estudo realizado por Flores (2010) apresentam-se três grandes 

correntes. A primeira, diz respeito ao uso dos organismos internacionais de 

cooperação financeira, que se preocupam com uma boa governança. A segunda 

corrente aborda a governança dentro dos processos de descentralização política e 

administrativa que aconteceu em vários países; esta corrente se caracteriza pela 

ênfase na governança como o conjunto de ferramentas administrativas para a gestão 

pública. A terceira sustenta que a governança inclui ferramentas técnicas e é a 

essência de um processo político; a governança como processo deve servir para 

implementar reformas e políticas públicas que promovem maiores níveis de equidade, 

igualdade perante a lei e justiça social (FLORES, 2010). 

Segundo Hufty (2010), o governo pode ser definido como o ato de governar, 

um Ministério ou território subnacional, regional. Já a governança pode se referir à 

qualidade de ser governável (Diccionario de La Real Academia Española, 2001 apud 

Hufty, 2010), a capacidade de controlar um sistema sócio-político (Kooiman, 1993 

apud Hufty, 2010), ou um estado de equilíbrio dinâmico entre as demandas sociais e 

a capacidade do sistema político para responder a elas de forma legítima e eficaz 

(CAMOU, 2001 apud HUFTY, 2010). 

 

 O Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas compreende que a 

governança refere-se aos mecanismos, relações e instituições pelas quais os 

cidadãos articulam seus interesses, exercem seus direitos, obrigações e mediam suas 

diferenças (FLORES, 2010). Assim, as relações de poder têm papel central e a 

governança inclui todos os métodos, bons ou ruins, que as sociedades utilizam para 

distribuir o poder e gerenciar os recursos públicos e problemas. A governança 

adequada ocorre quando os recursos públicos e os problemas são manejados de 

forma efetiva e eficiente, em reposta às necessidades críticas da sociedade. As 

formas democráticas de governança efetivas baseiam-se na participação e 

transparência na prestação de contas (FLORES E SANCHES, 2010). 
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 A governança não é ação isolada da sociedade civil buscando maiores espaços 

de participação e influência. Ao contrário, o conceito compreende a ação conjunta de 

Estado e sociedade na busca de soluções e resultados para problemas comuns 

(GONÇALVES, 2012). Este aspecto torna-se importante ao se considerar que a 

governança, além de atributo do Estado, inclui a característica relacional que envolve 

a sociedade governada. Assim, diz respeito aos modos de exercício da autoridade e 

aos processos de inserção dos interesses sociais na agenda governamental (FLEURY 

et al, 2010). Nesse esquema de governança, substitui-se a configuração vertical 

tradicional dos diversos níveis do Estado por relações horizontais. Com isso, o Estado 

perde o monopólio do poder e da informação, entretanto, conserva sua posição central 

de coordenação das atividades dos vários atores, entre os quais estão os diferentes 

níveis de administração, as ONGs, as empresas privadas e os cidadãos em geral. Os 

atores adquirem a capacidade de influenciar os resultados das políticas públicas e, 

com isso, tornam-se corresponsáveis por estas. É a “governança comunicativa”, 

caracterizada pela interação de múltiplos e diversos atores públicos, privados, 

autônomos e com interesses próprios, mas interdependentes (GOMES, 2003). 

Báscolo (2010), tendo como referência o conceito utilizado por Scott et al (2000) 

define governança como o meio pelo qual poder e a autoridade são exercidos, 

envolvendo diversos mecanismos formais e informais, públicos e privados de 

regulação e regulamentação. Para descrever as estruturas de governança, é preciso 

reconhecer os mecanismos de cooperação horizontal, vertical, regulação social 

(hierárquica) e sua influência sobre os atores envolvidos na organização dos 

processos sociais de produção de bens ou serviços.  

Em estudo realizado em Rosário- Argentina, Báscolo e Yavich (2010) 

investigou os modos de governança e sua influência na conformação da APS. Para 

tanto, foram coletados dados secundários em documentos e textos científicos, e 

dados primários por meio de entrevistas com gestores e trabalhadores do sistema 

público de saúde local. Neste estudo, foi analisado o processo de mudança 

institucional e organizacional gerado pela política de APS considerando os modos de 

governança hierárquico ou burocrático, de incentivos e de clan. A governança foi 

compreendida como o conjunto de arranjos para o exercício do poder e da autoridade 

no âmbito público e os mecanismos reguladores e normativos, formais ou informais 

para este exercício no âmbito privado. O modo de governança hierárquico baseia-se 
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em mecanismos de regulação sustentados por regras e normas burocráticas da 

organização. O modo de governança baseados em incentivos tende a orientar os 

interesses dos indivíduos e grupos, buscando sua coerência com os objetivos da 

organização. O modo de clan baseia-se na regulação da ação coletiva mediante a 

existência de valores e princípios que orientam o comportamento dos atores definindo 

critérios e valores estruturantes, compartilhados entre os indivíduos (BÁSCOLO, 

2010). Para Flores (2010), há dois enfoques que se destacam na produção sobre o 

tema: o normativo e o analítico. No enfoque normativo, a análise da governança se 

caracteriza por emitir juízo de valor acerca das práticas dos atores sociais e as 

organizações. Exemplos de análises normativas são as  avaliações de boa 

governança que realizam algumas agencias internacionais de cooperação (FLORES, 

2010). O enfoque analítico da governança tem ênfase na aplicação de instrumentos 

analíticos e metodológicos para entender os processos de troca, sem especificar se 

estes, quando investigados, são desejáveis ou justos para alcançar os objetivos 

sociais aos quais se propõem as organizações e os atores (FLORES, 2010). Para 

Stolkiner, Comes e Garbus (2011), quando concebida como ferramenta analítica, a 

categoria governança pode contribuir para compreender o processo de ação coletiva 

que organiza a interação dos atores, a dinâmica dos processos e das regras, formais 

e informais, do jogo por meio do qual a sociedade implementa suas decisões. 

 Segundo Hufty (2010), não há um modelo ideal de governança a ser promovido. 

Cada sociedade desenvolve seus modos de governança, de decisão ou de resolução 

de conflitos entre seus membros, regras e instituições. Mas, em resposta a 

necessidade de uma metodologia para análise da governança em saúde pública e 

com base nas correntes descritas, desenvolveu-se a proposta original do Marco 

Analítico da Governança (MAG).  

A MAG é um método analítico centrado nos atores. Propõe a análise situacional 

do poder relativo dos atores. As normas sociais estão intimamente ligadas aos atores, 

seus comportamentos, interações e são condicionadas por suas características como 

identidade, poder, interesses, idéias e histórias. Existe uma relação entre os atores, 

os  recursos disponíveis, sua capacidade de influenciar a natureza da teia de relações, 

normas e procedimentos e de mobilizá-los de acordo com seus próprios interesses. O 

método, propõe, então, uma análise situacional do poder relativo dos atores (HUFTY, 

2010). 
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As categorias analíticas do MAG são: os atores, as normais sociais, os pontos 

nodais e os processos. Os atores são indivídios ou grupos, cuja ação coletiva,  

acordos ou decisões conduzem a formação de normas, regras do jogo e decisões que 

orientam o comportamento dos atores e modificam a ação coletiva. Esta resulta da 

interação, conflitiva ou cooperativa, entre os atores dos acordos, das decisões  

tomadas e da aplicação das mesmas. Os “pontos nodais”, identificados ao final da 

análise, correspondem a espaços físicos e virtuais, como mesa de negociação, 

conselho estadual de saúde, para onde convergem vários processos, atores e normas 

que produzem efeitos, isoladamente ou na interação com outros.  Constituem as 

interfaces sociais com capacidade de influenciar as decisões e regulações do 

processo de implementação do sistema público de saúde. Os processos são 

sucessões de estados pelos quais passam a interrelação entre atores, normas e 

pontos nodais. Os atores e as normas podem ser formais e reconhecidos pelos atores 

portadores de autoridade na sociedade observada ou podem ser informais, definidos 

pela prática dos atores. As normas ainda podem ser de três tipos, o que remete a 

diferentes níveis de análise. As meta-normas se referem a premissas e princípios 

orientadores do contrato social em um sentido amplo, definindo normas e valores 

estruturais. As normas constitutivas são as que definem os mecanismos organizativos 

e institucionais relacionados com o funcionamento setorial do objeto analisado. As 

normas regulativas são as que definem as regras de conduta que determinam o que 

é apropriado do ponto de vista da sociedade, em termos de comportamento, do que 

cada um deve e/ou pode fazer (HUFTY, BÁSCOLO E BAZZANI, 2006). As regras do 

jogo referem-se a regramentos, leis e outros procedimentos que regulam a forma para 

se levar a cabo o debate,  alcançar acordos e diminuir os conflitos, nos espaços 

públicos de decisão (PRATS, 2001 apud FLORES E SANCHES, 2010). 

Os atores envolvidos são analisados por meio da construção de um mapa de 

atores, caracterizados em função do posicionamento e situação relacional destes na 

implementação do sistema de saúde; da percepção de atores envolvidos e 

estratégicos; dos espaços, formais e informais; dos níveis regional, municipal e local, 

e das modalidades de interações, cooperação e competência. É considerado um ator 

estratégico o indivíduo, organização, grupo que dispõe de recursos ou poder 

suficientes para impedir ou perturbar o funcionamento das regras, o procedimento de 

tomada de decisão ou as soluções de conflitos coletivos. Para a análise da 
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governança, é essencial identificar quais são as pessoas, grupos, organizações ou 

instituições com capacidade ou poder para obstacularizar ou facilitar o processo de 

implementação do Sistema Público de Saúde (HUFTY, BÁSCOLO E BAZZANI, 2006). 

A análise das mudanças ocorridas na relação entre os atores tem como objetivo 

identificar padrões de evolução dos pontos nodais, a teia de interações e sua relação 

com as mudanças nas regras ao longo do tempo (HUFTY, 2010). Segundo Spink, 

(2001), a construção do poder local, a disputa pelos arranjos de governança dentro 

dos quais se organiza a vida das pessoas são longos processos sócio históricos. Isso 

pode ser percebido nos processos migratórios, nas lutas urbanas e rurais do início do 

século XX, nos movimentos rurais dos anos 1950, no sindicalismo do final da década 

de 1970 e nas tentativas de abrir espaços no final do regime militar, muito antes da 

Constituição de 1988.  

 Na área da saúde, devido ao modelo descentralizado, os municípios passaram 

a gerenciar grande parte das unidades públicas de provisão de serviços de saúde e a  

assumir a responsabilidade formal pela contratação, monitoramento, avaliação e 

gestão de amplo conjunto de unidades privadas (FLEURY et al, 2010). Ademais, em 

decorrência do processo de municipalização, a Gestão da Atenção Básica passou a 

ser responsabilidade, quase que exclusiva, do ente municipal. Os municípios geriram 

quase metade (48,4%) de todos os recursos disponíveis ao SUS em 2006. 

Informações relativas ao financiamento do setor saúde para esse período demonstram 

que o gasto total em saúde executado pela esfera local, incluindo recursos próprios e 

as transferências setoriais, chegou a R$ 40,682 bilhões. Além desse elevado domínio 

de recursos e das amplas competências de gestão, os municípios possuem 

significativa influência na definição das políticas regionais e nacionais de saúde, por 

meio das comissões intergestores bipartite, das quais participam o estado e os 

municípios e a comissão intergestores tripartite, em que estao a União, os estados e 

os municípios (FLEURY et al, 2010). 

A instituição das Comissões Intergestores no âmbito do SUS representa a 

efetiva possibilidade de negociação e incorporação dos interesses de estados e 

municípios nas diretrizes nacionais da política de saúde, editadas pelo MS nas 

Normas Operacionais Básicas (NOB). Com isso, a saúde constitui-se como uma 
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política que incorporou e equacionou, de maneira bastante inovadora, a questão da 

dinâmica federativa brasileira (FRANCEZE, 2011). 

No âmbito nacional, as comissões intergestores tripartite, e nos Estados, as 

comissões intergestoras bipartite e regionais, como os Colegiados de Gestão 

Regional são responsáveis pela governança das RAS no SUS. Neste contexto, a 

governança é reconhecida como o arranjo organizativo que permite a gestão de todos 

os componentes das redes de atenção à saúde, de forma a: gerar cooperação entre 

os atores sociais; aumentar a interdependência entre eles, e obter resultados 

sanitários e econômicos para a população adscrita (MENDES, 2010). Ao se enfocar 

as redes como estrutura de governança para conduzir a construção de políticas 

intersetoriais, Junqueira (2006) apud Lopes e Baldi (2009) destaca que as redes 

permitem integrar e articular práticas sociais, saberes e organizações; integram atores 

públicos e atores privados em prol de interesses coletivos; otimizam recursos 

escassos e solução conjunta de problemas; integram experiências e saberes; são uma 

oportunidade de reflexão sobre o social e as práticas cotidianas; são uma construção 

coletiva. 

Na saúde, o trabalho compartilhado e seus inúmeros desafios ficam patentes 

na gestão do SUS. Com o Pacto pela Saúde, os gestores tornam-se responsáveis 

pelo estabelecimento de mecanismos de gestão coletivos, solidários e decisões 

compartilhadas, que respeitem os interesses e as necessidades de todos os 

envolvidos. Para atender à integralidade e a equidade na atenção à saúde, todos 

devem ser co-responsáveis pela organização dos serviços e alocação justa dos 

recursos públicos. 

 Uma explicação para esse quadro pode ser que, apesar da área da saúde 

dispor de espaços que propiciam a democratização das relações entre Estado e 

sociedade civil, com a criação de instâncias políticas de participação e controle social 

nas três esferas de governo, no cotidiano das instituições ainda se verifica a 

predominância de cultura política conservadora, patrimonialista e autoritária 

(PINHEIRO, 2004). 

 Em qualquer país, os problemas complexos, como os da saúde, tornam-se 

mais difíceis de resolver quando se tem uma visão parcial da situação, seja pela lente 
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do estado ou do cidadão. Por isso, para usufruir da flexibilidade e pluralidade de visões 

que a governança proporciona, a sociedade, cidadãos, políticos gestores e 

governantes, precisam se adaptar à renovação de um sistema de valores que requer 

tradução na prática local de todos os atores (LAMARCA, 2011). 

 A concepção de cogestão, gestão participativa, pressupõe a ampliação dos 

espaços públicos e coletivos que viabilizem o exercício do diálogo e a definição de 

pactos. Assim, configura-se um modelo que inclui os diferentes atores como sujeitos 

no processo de análise e tomada de decisão. Uma das marcas da cogestão é a 

perspectiva de construção compartilhada de conhecimentos e intervenções 

(BARBOSA e NUNES, 2009). A tomada de decisão deve ser resultado de um amplo 

processo dialógico em que se exponham abertamente os interesses, fins e valores de 

todos os setores sociais envolvidos, procurando acordos aceitáveis para as diversas 

partes. Para BATISTA (2009), o processo decisório sofre influências ideológicas, 

religiosas e da compaixão. Quando se trata de avaliar os resultados e decidir sobre 

ações que afetam a sociedade, não há uma única maneira correta ou universalmente 

objetiva para identificar e avaliar um risco. Por isso, são necessárias visões pluralistas, 

que devem ser postas em diálogo tanto na resolução dos problemas do conhecimento 

em geral como nas questões éticas. 

A atual configuração institucional do SUS faz da esfera local um espaço privilegiado 

para o engendramento do suporte técnico, gerencial e político necessário para a 

resolução dos desafios de gestão das condições de saúde que se impõem às redes. 

Para isso, é preciso construir bases sólidas de governança a fim de se garantir o 

sucesso das estratégias adotadas, independente de quais sejam. Somente assim, a 

governança poderá representar um mecanismo de inclusão e de participação no 

sentido da democratização da política de saúde. Esse desenho de gestão 

fundamenta-se na concepção de que o Estado deve conter mecanismos institucionais 

de controle e de incorporação de interesses plurais que permitam viabilizar a inserção 

deste e, ao mesmo tempo, evitem a captura do Estado por grupos particulares. Só 

com governança é possível promover mecanismos que facilitem a comunicação entre 

os diversos atores, favorecendo-se decisões compartilhadas em relação à Política de 

Saúde, pois os pontos de atenção regem-se por interesses diversos e, em algumas 

situações, conflitantes (FLEURY et al, 2010). 
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 Na pesquisa em saúde coletiva, a governança pode funcionar como categoria 

de análise, sendo entendida como ferramenta analítica para compreensão dos fatores 

que organizam a interação dos atores, a dinâmica dos processos e as regras do jogo. 

Estuda-se sua emergência no âmbito da regulação, no marco da relação dos atores 

públicos e privados no bojo do sistema de saúde. Com isso, contribui-se para a 

compreensão dos fatores que organizam a interação de atores, a dinâmica dos 

processos e as regras do jogo, envolvidas na tomada de decisões e na implementação 

destas em uma dada sociedade. Ao se identificar aspectos da governança, por meio 

de fatores que influem sobre as dinâmicas, os processos e as regras do jogo, é 

possível compreender como esses, ao mesmo tempo, conformam e condicionam o 

desempenho do sistema de saúde (IBANHES, 2007). 
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4. MÉTODO 

4.1. Tipo de estudo 

 Esta pesquisa teve como referencial metodológico o Marco Analítico da 

Governança, conforme proposto por Hufty (2010) e Báscolo (2010) e, portanto, foi 

desenvolvida como Estudo de Caso, a partir da coleta de várias fontes de dados que 

pudessem contribuir para a compreensão do fenômeno estudado no contexto da vida 

real. 

 O estudo de caso caracteriza-se pela possibilidade de agregar uma variedade 

de evidências, documentos, artefatos, entrevistas e observações. É a investigação 

empírica acerca de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre ambos – vida real e fenômeno estudado - não 

se definem claramente. Por isso, apresenta-se como método de preferência quando 

se estudam eventos contemporâneos, nos quais os comportamentos relevantes e as 

situações não podem ser manipulados, mas é possível se fazer observações diretas 

e sistematizadas do contexto e, também, interagir em entrevistas ou grupos, com os 

atores sociais. Ou seja, indica-se o uso do método de estudo de caso quando se quer 

lidar com as condições contextuais, por serem estas altamente pertinentes ao 

fenômeno estudado (YIN, 2001). 

 A pesquisa por Estudo de Caso propicia: captura do esquema de referência e 

definição da situação dos participantes; exame do processo organizacional e 

esclarecimento de fatores do caso que contribuem para o  entendimento da 

casualidade. O objetivo central é a compreensão, ou seja, além de quantificações ou 

enumerações, inclui a descrição extensiva das múltiplas facetas do fenômeno 

estudado, o desenvolvimento de tipologias, o desenvolvimento e teste de teorias, 

modelos. Portanto, como estratégia de pesquisa, o estudo de caso é útil para a 

investigação de fenômenos amplos e complexos, nos quais o corpo de conhecimento 

existente é insuficiente para a proposição de relações causais ou este tipo de 

abordagem mostrar-se insuficiente frente à complexidade do fenômeno a ser 

estudado em seu próprio contexto, onde e na medida em que ocorrem. Assim, não se 

resume a uma técnica específica, mas apresenta-se como meio de organizar dados 

sociais de forma a preservar o caráter unificado (de um ‘todo’) do objeto social 
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estudado. O estudo de caso propicia a análise compreensiva de fenômenos em 

particular, a partir da descrição da situação gerencial (BRESSAN, 2000). 

 Os estudos de caso são desenhos privilegiados para pesquisar questões 

relativas à gestão. Circunscreve-se a poucas unidades de análise, que podem ser: 

pessoas, famílias, produtos, instituições, comunidades, regiões, países. Por isso, uma 

das peculiaridades do estudo de caso é a profundidade e não na extensão na 

exploração do objeto de pesquisa (TOBAR e YALOUR, 2001). 

No presente estudo, o fenômeno estudado foi a organização da Rede Atenção 

à Saúde para os cuidados aos doentes crônicos, frente ao cenário atual de saúde, 

marcado pela incompleta transição epidemiológica e o envelhecimento da população. 

Para tanto, usou-se como foco da análise a demanda por cuidados paliativos na 

Região de Parelheiros, na Zona Sul do Município de São Paulo, vista a partir da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), entendendo que a AB é proposta como a 

responsável pela coordenação do cuidado nos múltiplos pontos de atenção e como 

porta de entrada preferencial do usuário no acesso universal à rede. A ESF, no SUS, 

representa o principal modelo para a organização da AB e seu fortalecimento é 

essencial para o efetivo estabelecimento e funcionamento da RAS. 

 

4.2. Fenômeno de Estudo: transição demográfica, epidemiológica e 

novas necessidades de cuidado 

 

Dados do censo de 2010 mostram que vem ocorrendo, no Brasil, um 

alargamento do topo da pirâmide populacional, com o crescimento da participação 

relativa das pessoas com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 

5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010. Os grupos etários de menores de 20 

anos tiveram uma diminuição absoluta, de forma que o crescimento absoluto da 

população do Brasil, no período intercensitário, deu-se principalmente em função do 

crescimento da população adulta, com destaque para o aumento da participação da 

população idosa. A evolução da estrutura etária observada nas pirâmides aliada às 

atuais tendências de mortalidade e fecundidade indica que o Brasil passou de país 

jovem para um país em processo de envelhecimento (IBGE, 2011). Abaixo seguem a 
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evolução etária prevista para o Brasil, considerando o ano de 2010  e as estimativas 

para 2030 e 2050 (Gráficos 01, 02 e 03). 

Gráfico 01 – Distribuição Populacional no Brasil por sexo e faixa etária, no ano 

de 2010.  

 

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 

Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 

Gráfico 02 – Estimativa de Distribuição Populacional no Brasil por sexo e faixa 

etária, no ano de 2030.  
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Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 

Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 

Gráfico 03 - Distribuição Populacional no Brasil por sexo e faixa etária, no ano 

de 2050. 

 

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 

Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 

As mudanças no perfil populacional e de caráter econômico e social 

determinam transformações no perfil de ocorrência das doenças na população 

brasileira. Na primeira metade do século XX, as Doenças Infecciosas Transmissíveis 

eram as mais frequentes causas de mortes. A partir dos anos 60, as Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis (DANT) ocuparam esse lugar, com o crescimento 

epidêmico desses agravos, em particular, das doenças cardiovasculares, neoplasias 

e diabetes tipo II. As DANT respondem, a cada ano, por maiores taxas de 

morbimortalidade, sendo responsáveis por cerca de 70% dos gastos assistenciais 

com a saúde no País (BRASIL, 2011a).  

O aumento nas incidências de câncer, AIDS e da proporção de idosos nas 

populações gera demanda por assistência permanente para pessoas com doenças 

progressivas e incuráveis. A necessidade de cobertura para cuidados paliativos 

extensiva e abrangente é crescente. Em termos mundiais, mais de sete milhões de 

pessoas morreram de câncer em 2007; dois milhões morreram de AIDS; mais de 70% 
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das pessoas com câncer avançado ou AIDS experimentaram dor severa, 

demonstrando a necessidade de maior investimento nos cuidados paliativos. No 

Brasil, em 2009, foram 172.255 mortes por câncer e 12.134 por AIDS; 110.000 

sequelados de acidentes de trânsito (BRASIL, 2012a; ALVES Jr, 2012). Na cidade de 

São Paulo, em 2011, foram 14.041 óbitos por neoplasias, 1.208 por Mal de Alzheimer 

e 833 por AIDS. Estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo 

poderiam se beneficiar de cuidados paliativos básicos (LAVY, BOND e 

WOOLDRIDGE, 2009; SÃO PAULO, 2012). 

Frente a este cenário demográfico e de morbimortalidade, é difícil que haja 

número suficiente de especialistas em cuidados paliativos para dar conta da crescente 

demanda por este tipo de assistência. Tampouco, esta perspectiva da atenção a 

saúde pode se restringir aos especialistas em cuidados paliativos, pois precisar estar 

presente desde o estágio inicial da condição crônica e em todas as fases da 

assistência a estes agravos. Assim, concorda-se com Pessini e Bertachini (2005) que, 

como práticas de saúde, os cuidados paliativos implicam a concepção de atenção 

integral às pessoas com doenças crônico-degenerativas e pode ser aplicada em 

diferentes contextos e instituições, incluindo o domicílio. Neste aspecto, os cuidados 

paliativos não deveriam se distinguir muito dos reabilitadores, precisando se 

incorporar no curso regular do cuidado das condições crônicas nas redes de saúde. 

Independente do local onde ocorram os cuidados paliativos, as diretrizes 

estabelecidas pela OMS para este tipo de atenção incluem: proporcionar alívio da dor 

e de outros sintomas angustiantes; afirmar a vida e ver a morte como um processo 

vital, não pretendendo apressá-la ou adiá-la; integrar os aspectos psicológicos e 

espirituais na assistência ao paciente; oferecer um sistema de apoio para ajudar os 

pacientes a viverem tão ativamente quanto possível até que a morte sobrevenha; 

oferecer um sistema de suporte para ajudar os familiares durante o processo de 

adoecimento do paciente e luto; usar a abordagem de equipe para atender às 

necessidades dos pacientes e familiares, incluindo aconselhamento de luto, se 

indicado; melhorar a qualidade de vida, influenciando positivamente o curso da 

doença; incluir pesquisas para aprimorar a atenção clínica e a organização dos 

cuidados. Para a OMS, os cuidados paliativos são a abordagem que melhora a 

qualidade de vida dos pacientes e familiares no enfrentamento dos problemas 

associados a doenças ameaçadoras, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, 
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com a identificação precoce, avaliação impecável, tratamento da dor e outros 

problemas físicos, psicossociais, espirituais (OMS, 2012). 

A Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA) salienta que é preciso integrar os 

cuidados paliativos ao trabalho e às estruturas de saúde existentes na comunidade, 

especialmente as que preveem atenção domiciliária. Para isso, é preciso que os 

profissionais em todos os âmbitos do sistema de saúde tenham conhecimentos para 

o controle dos sintomas básicos, o adequado manejo dos medicamentos e o apoio 

necessário ao paciente e sua família, com domínio confiante de habilidades de 

comunicação (LAVY, BOND E WOOLDRIDGE, 2009). Exemplo disso encontra-se no 

Reino Unido, onde um sistema abrangente para os cuidados paliativos foi estruturado 

com sucesso, a partir da integração de serviços de atenção primária, instituições e 

programas de cuidados aos idosos (MITCHELL, 2011). 

Então, fica patente que caberá, também, à Atenção Primária a Saúde um papel 

importante para dar resposta a esta crescente necessidade de saúde da população 

(MITCHELL, 2011). Os cuidados paliativos são demandados, e devem ser 

implementados precocemente, para dar atenção às pessoas que sofrem de câncer, 

AIDS, doenças neurológicas progressivas, grave insuficiência cardíaca ou renal, 

doença do pulmão em fase terminal, vítimas de violência, como ferimentos por arma 

de fogo, vítimas de acidentes de trânsito. Assim, fica claro que os cuidados paliativos 

dirigem-se a pessoas com vários tipos de doenças e condições crônicas limitantes da 

vida de jovens, velhos, adultos e crianças, podendo ser cuidados de fim de vida ou de 

suporte à melhoria da qualidade desta, que precisam estar ao acesso das pessoas 

nos diversos pontos de atenção da rede de saúde, incluindo a APS, porque o 

diagnóstico e acompanhamento inicial de muitas das condições crônico-

degenerativas ocorre nas unidades básicas de saúde por meio da atuação das 

equipes ESF.   

A APS tem a responsabilidade de reconhecer as necessidades de saúde da 

população e prover os recursos para abordá-las, por meio da prestação direta dos 

serviços ou agindo como centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde para 

integrar, coordenamente, os pontos de atenção capazes de prestar o cuidado 

necessário ao usuário que está no território. Ou seja, dentre suas funções, a Atenção 

Primária deve organizar os fluxos e contra fluxos dos usuários pelos diversos pontos 
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de atenção à saúde, responsabilizando-se pela saúde dos usuários em qualquer um 

destes pontos em que estejam (BRASIL, 2010). 

Frente às novas demandas geradas pelo crescimento das condições crônicas 

de saúde, a OMS tem alertado para a necessidade de se desenvolver pesquisas na 

área de Cuidados Paliativos, a fim de se compreender melhor e se gerir mais 

adequadamente as complicações clínicas e a reestruturação dos serviços para fazer 

frente ao novo perfil epidemiológico e demográfico das populações locais (WHO, 

2012). Mas, a despeito disto e das publicações que salientam a necessidade da 

incorporação dos cuidados paliativos na atenção primária, ainda é reduzido o número 

de trabalhos que estimem a população afetada e elegível para tal tipo de atenção nos 

territórios adscritos às unidades de saúde. É bastante recente a preocupação de 

produzir informações mais precisas e de melhor qualidade para o planejamento dos 

serviços para os cuidados paliativos. Na Espanha, por exemplo, há estudos sobre a 

organização da assistência e a avaliação da estratégia de cuidados paliativos nas 

comunidades autônomas que compõem o sistema público de saúde daquele País 

(VEJA et al, 2011). 

No Brasil, a exemplo do cenário internacional, estes estudos ainda são poucos. 

Pesquisa feita no município de Campinas, no Estado de São Paulo, encontrou que 

existe demanda para os cuidados no final da vida na Saúde da Família, com 64% dos 

profissionais que responderam já terem cuidado de paciente em processo de morte. 

Os resultados indicaram que as necessidades das pessoas em processo de morte 

não são apenas as específicas desse momento de sua vida, ou seja, da proximidade 

da morte. Mas, incluem outras relacionadas ao contexto de vida, que, muitas vezes, 

têm um peso maior que as demandas especificamente relativas ao fim de vida, o que 

reforça que são precisos esforços intersetoriais para atender bem as pessoas com 

condições crônicas de saúde até o processo de morte destas. Com base nestes 

resultados, o estudo  concluiu que é essencial a sistematização de diretrizes e ações 

para a implantação dos Cuidados Paliativos na Atenção Primária. Em função da 

demanda existente para este tipo de assistência na APS e a fim de proporcionar 

melhores condições de cuidado ao paciente e família no ambiente domiciliar, o estudo 

considera que, como núcleo de saberes e práticas, os Cuidados Paliativos precisam 

ampliar o alcance de sua atuação, na perspectiva da integralidade da atenção. Ou 

seja, os cuidados paliativos precisam ser parte de todos os âmbitos da Rede e, 
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especialmente, na Atenção Básica, por sua responsabilidade pela saúde da 

população do território, pela centralidade e possibilidade da atenção domiciliária  na 

ESF e pela continuidade e ordenamento da assistência ao longo da RAS. Como é 

preciso que a Saúde da Família desenvolva suas atividades com base em 

diagnósticos situacionais, segundo o estudo, o primeiro passo para justificar um 

investimento na área é realizar um mapeamento da demanda por Cuidados Paliativos 

e das atividades já existentes neste tipo de assistência no território (COMBINATO, 

2011).  

Pesquisa feita em João Pessoa, PB (Costa, 2011) também concluiu, com base 

nos discursos dos profissionais, que há demanda por cuidados paliativos na AB, para 

a qual a ESF não está preparada devido à falta de qualificação e o número reduzido 

de profissionais.  Por isso, defendem que é necessária a definição de uma política 

nacional para os cuidados paliativos na atenção básica, abrindo caminhos para a 

qualificação dos profissionais e dos serviços para atenderem esta demanda. 

Revisão integrativa (Silva, 2014) concluiu que os profissionais da APS 

acompanham os usuários nos vários eventos de sua vida e, assim, estão em situação 

privilegiada para a paliação com presença constante, orientação e acolhimento. A 

revisão mostrou que, especialmente, no final de vida a atuação da APS pode ser muito 

importante para o usuário e familiares, pois pode significar o acesso a um serviço 

próximo ao domicílio, capaz do manejo dos sintomas e com conhecimento, 

sensibilidade e respeito às realidades peculiares. 

Na Região Sul do município de São Paulo, estudo realizado por Paz (2013) 

identificou a existência de demanda por cuidados paliativos e evidenciou a 

necessidade de fortalecer a APS como ordenadora da rede de cuidados para que, 

junto com os demais equipamentos de saúde, possa dar continuidade e integralidade 

ao cuidado, tanto domiciliar quanto ambulatorial. Na mesma Regiao, outro estudo 

sobre cuidados paliativos (SOUZA, ZOBOLI, PAZ, SCHVEITZER, HOHL, 

PESSALACIA, 2015) apontou que os profissionais da ESF desconhecem o que são 

os cuidados paliativos, ainda que assistam pessoas que demandam cuidado 

permanente, sem melhora. Como desafios, as equipes que tem este tipo de usuário 

em sua área indicaram: a inexistência de comunicação efetiva e formal entre as 

equipes de saúde da família e hospitalar, o que acaba por interferir no vínculo da 



69 

 

equipe com o usuário e família; a distância entre a unidade básica de saúde (UBS) e 

os serviços especializados; as dificuldades para conseguir agendamentos nas 

especialidades, com grande demora no atendimento dos encaminhamentos.  

Estudo sobre cuidados paliativos na Atenção Básica, com enfermeiros de 

equipes de saúde da família na cidade do Rio de Janeiro, havia encontrado resultados 

distintos de SOUZA, ZOBOLI, PAZ, SCHVEITZER, HOHL e PESSALACIA (2015), no 

que se refere ao conhecimento dos profissionais sobre o que são os cuidados 

paliativos. Os enfermeiros entrevistados no Rio de Janeiro conheciam o conceito de 

cuidados paliativos e reconheciam a presença desse tipo de atendimento como parte 

da prática diária. Afirmaram que seria possível este tipo de atenção na Saúde da 

Família, desde que os profissionais fossem capacitados para isso. As questões 

familiares relativas à aceitação da situação de terminalidade da vida de seu ente 

querido e as difíceis condições socioeconômicas de algumas famílias foram 

apontadas por estes enfermeiros como problemas a serem enfrentados durante o 

cuidado.  Também mencionaram as dificuldades com referência e contra referência 

(LAVOR, 2006). 

Pode-se dizer, então, que no município de São Paulo, ou ao menos na Região 

estudada desse Município, a demanda por cuidados paliativos na AB existe e tem sido 

cada vez mais exposta pela priorização da atenção às condições crônicas como a 

Hipertensao e a Diabetes e pelo espraiamento capilar da atenção domiciliária com a 

implementação da ESF. As equipes da ESF sempre registram dentro da população 

que lhes é adscrita usuários designados como ‘acamados’. Estes têm quadros de 

saúde distintos, podendo ser: idosos com dificuldade de locomoção, por condições 

pessoais como idade, sequelas das doenças crônicas  ou por causa da topografia do 

bairro; jovens sequelados por acidentes com armas de fogo, vítimas de acidentes de 

trânsito, muitas vezes, em estado vegetativo permanente. Entretanto, estas 

necessidades de saúde não se encontram devidamente estimadas e avaliadas, o que 

pode comprometer o planejamento e organização dos sistemas locais, além de 

sobrecarregar a comunidade e os profissionais. 

A Associação Nacional de Cuidados Paliativos - ANCP (2015) afirma que a 

ausência de cuidados paliativos na APS compromete a garantia da qualidade de vida 

a quem tem doenças crônicas ameaçadoras da vida.  Mas já começam a aparecer 
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iniciativas no SUS para  a introdução dos cuidados paliativos na APS, por exemplo, o 

programa Secretaria Municipal de Saúde do Rio Grande (RS) “Estar ao Seu Lado”. 

O presente estudo propõe a investigação da governança da RAS, a partir da 

rede de atenção à saúde às condições crônicas, entre elas os cuidados paliativos. 

 

4.3. Local 

 O cenário para o estudo de caso foi a Supervisão Técnica de Saúde de 

Parelheiros, na Coordenadoria Regional de Saúde Sul do município de São Paulo. 

Esta Coordenadoria também é composta pelas Supervisões Técnicas de Saúde de 

Campo Limpo, Capela do Socorro, M’Boi Mirim e Santo Amaro e Cidade Ademar. A 

Supervisão Técnica de Parelheiros é composta pelos distritos de Parelheiros e 

Marsilac. Localiza-se no extremo sul do município de SP e está entre as áreas de 

maior exclusão social da cidade. A região de Parelheiros é uma área de alta 

necessidade de saúde, segundo o Índice de Necessidades em Saúde (INS)1, como 

pode se observar na Figura 01 (SÃO PAULO, 2008): 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O Índice de Necessidades em Saúde (INS) é um indicador composto, elaborado pela Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de São Paulo, para possibilitar a identificação de áreas e grupos populacionais a serem 
priorizados na oferta de serviços de saúde. As necessidades contempladas no INS expressam as condições 
demográficas, epidemiológicas e sociais da população residente nos distritos administrativos da Cidade a fim 
de refletir a demanda potencial pelos serviços de saúde. Com isso, é possível a comparação das diversas 
regiões paulistanas segundo graus de necessidade de investimentos na área da saúde. Configura-se um 
subsídio técnico às decisões políticas, na implantação de novos serviços (SÃO PAULO, 2012). 
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Figura 01- Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros, na Coordenadoria 

Regional de Saúde Sul. 

 

  

Devido aos seus recursos naturais, o território desta Região é considerado 

patrimônio ambiental, sendo estratégico para a vida do município de São Paulo.. Em 

uma área de 350 km², que equivale a cerca de 25% dos 1507 km² municipais, estão 

muitas nascentes de água que contribuem para a formação das represas Billings e 

Guarapiranga, responsáveis pelo abastecimento hídrico de 25% da população da 

Região Metropolitana. A totalidade do território situa-se em área de proteção aos 

mananciais, havendo ainda remanescentes importantes de Mata Atlântica com 

biodiversidade preservada. Também é uma área importante de produção agrícola, 

com chácaras de hortaliças. Em termos climáticos, é uma zona estratégica pelo 

equilíbrio das correntes térmicas com as menores temperaturas, tendo a maior 

precipitação pluviométrica da cidade. 

A Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros possui 14 Unidades Básicas de 

Saúde com 36 equipes de saúde da família implantadas (SÃO PAULO, 2015a). Há 

duas unidades de Atendimento Médica Ambulatorial (AMA), sendo uma com UBS 

Integral, e duas unidades do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). Os serviços 

de referência para pronto atendimento e internação incluem: Pronto Socorro São José 

em Parelheiros e outros serviços mais distantes como Hospital do Grajaú, a 
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Maternidade Interlagos e a Santa Casa de Santo Amaro. Esta região foi escolhida 

para o desenvolvimento do estudo de caso por ser um local de difícil acesso, com 

carência de serviços de saúde especializados e cobertura pela ESF próxima a 100% 

(São Paulo, 2015b) 

Figura 02 - Mapa ilustrativo da distribuição das Unidades de Saúde na Região 

de Parelheiros, Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Fonte: Associação Saúde da Família.  

Disponível em: http://www.saudedafamilia.org/projetos/psf/psf.htm 

 

A Tabela 01 mostra alguns indicadores sociais e demográficos da Região do 

Estudo, comparados aos da Coordenadoria Sul e Município de São Paulo. 
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Tabela 01- Indicadores sociais e demográficos do Município de São Paulo, 

Coordenação Sul e Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros. 

Indicadores Anos Município de São 
Paulo 

CRS SUL Parelheiros 

Área km² 1.522,50 654,70 353,50 

População 2000 10.434.252 2.255.452 111.240 

2010 11.253.503 2.553.804 139.441 

Densidade 
Populacional 
(hab/km²) 

2000 6.853,37 3.445,02 314,68 

2010 7.391,46 3.900,72 394,46 

Proporção de 
menores de 05 
anos de idade 

2000 8,43 9,81 12,13 

2010 6,32 7,19 7,85 

Índice de 
envelhecimento 

2000 37,50 20,93 11,83 

2010 57,27 36,34 23,30 

Taxa Bruta de 
Mortalidade 
(1.000 hab) 

2000 6,10 4,66 4,77 

2010 6,24 4,79 4,71 

Taxa Bruta de 
Natalidade (1.000 
hab) 

2003* 16,33 18,51 22,74 

2010 14,90 16,68 18,57 

Grau de 
Urbanização (%) 

2000 94,05 93,96 41,09 

2010 99,10 98,19 84,87 

Taxa de 
analfabetismo 
(15a)(%) 

2000 4,89 6,63 9,63 

2010 3,18 4,39 6,51 

Abastecimento de 
água (% Rede 
Geral) 

2000 98,63 96,16 54,88 

2010 99,09 98,11 79,05 

Esgotamento 
Sanitário (% Rede 
geral de esgoto 
ou pluvial) 

2000 87,23 71,93 17,25 

2010 91,86 83,94 35,28 

Coleta de lixo (% 
Coletado) 

2000 99,20 98,68 93,84 

2010 99,79 99,64 98,47 
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*Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/ Coordenação de Epidemiologia 

e Informação (CEInfo). A série histórica da taxa de natalidade disponível inicia em 2003 para as regiões 

analisadas. Enquanto que o último dado disponível é do ano de 2012. Fonte: CENSO 2000 e 2010 e 

IBGE 

A análise do perfil populacional do distrito de Parelheiros (Gráficos 04 e 05) 

demonstra um alargamento da pirâmide etária entre os Censos 2000 e 2010, embora 

predomine a população mais jovem. Esse dado traz relevância ao estudo das redes 

de atenção à saúde nesta Região, dado o envelhecimento populacional e o aumento 

das condições crônicas, agravadas pela dificuldade de organização dos serviços de 

saúde em uma região tão periférica no município de SP, com grandes fragilidades 

sociais e econômicas. 

Gráfico 04- Distribuição Populacional em Parelheiros por sexo e faixa etária, no 

ano de 2000.  

 

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 

Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 

 

 

 

 

8.000 6.000 4.000 2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000

0 a 4 anos

10 a 14 anos

20 a 24 anos

30 a 34 anos

40 a 44 anos

50 a 54 anos

60 a 64 anos

70 a 74 anos

80+ anos

Parelheiros 2000

Feminino

Homens



75 

 

Gráfico 05- Distribuição Populacional em Parelheiros por sexo e faixa etária, no 

ano de 2010. 

 

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 

Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 

 

4.4. Coleta de dados 

Por se tratar de um estudo de caso, a coleta de dados foi realizada por meio de 

diferentes fontes de evidências. Para a boa condução do estudo de caso, é preciso 

usar o maior número possível de fontes, pois estas são complementares, ampliando 

a compreensão do fenômeno estudado e, deve se utilizar o (YIN, 2001). Como o 

fundamento lógico para a conjugação das várias fontes e técnicas para coleta de 

dados foi a triangulação, o presente estudo de caso pode ser considerado uma forma 

de avaliação por triangulação. Esta é a combinação e o cruzamento de múltiplos 

pontos de vista, da visão de vários informantes com o emprego de uma variedade de 

técnicas de coleta de dados (MINAYO, 2004). Ao combinar, de forma pragmática e 

sistematizada, diferentes formas de coleta de dados, segundo as condições e opções 

do campo, a triangulação presta-se à promoção da qualidade da pesquisa e à 

ampliação do conhecimento acerca do objeto de estudo (FLICK, 2009). Permite 

estabelecer ligações entre os achados nas  diferentes fontes, ilustrando-as e 

tornando-as mais compreensíveis e, também apontar paradoxos, incongruências 
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entre os achados, indicando novas direções e problemas a serem investigados, 

sempre no sentido de melhor compreender o fenômeno enfocado no estudo de caso 

e responder as perguntas de pesquisa. Por isso, a análise dos achados obtidos nas 

diferentes fontes incluídas neste estudo foi feita ao longo do desenvolvimento deste.  

Foram utilizadas como fontes de dados: 

a) Portarias e documentos técnicos do município de São Paulo a partir da 

institucionalização do SUS no município a fim de traçar os principais marcos 

históricos da Saúde Pública no município. 

b) Entrevistas com profissionais da Rede: profissionais das equipes de saúde da 

família; familiares e cuidadores de pacientes acamados; pacientes (quando 

possível). Neste etapa foi utilizada a ferramenta “Primary Care Assessment 

Tool – PCATool”, criada por Starfield e colaboradores, que no Brasil foi 

inicialmente utilizada e validada por Macinko e Almeida (2006) em estudo sobre 

as unidades básicas de Petrópolis – RJ (AnexoS 01 e 02). 

A amostra de usuários foi definida junto aos gerentes das unidades de saúde 

da família, a partir do estudo anterior realizado por Paz (2013) na região de 

Parelheiros no qual foram identificados os usuários elegíveis para cuidados 

paliativos. Foram selecionados 26 cuidadores/usuários e 16 profissionais das  

seguintes unidades de saúde: Vila Roschel, Iporã, Colônia, Jardim das Fontes, 

Vargem Grande e Recanto Campo Belo. Participaram das entrevistas médicos, 

enfermeiros e gerentes das unidades, todas com cobertura de saúde da família. 

 

c) Entrevistas com os gestores da Rede: objetivavam identificar a organização da 

RAS, especialmente no que diz respeito a sua integração ou fragmentação. 

Nesta etapa foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada, com as 

perguntas: 

 Qual o atual estágio de organização das RAS no município de São Paulo? 

 Quais as ações em nível regional/ coordenadorias? 

 Existem ações direcionadas aos usuários em cuidados paliativos? 
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Entrevistaram-se gestores da rede que possuíam algum grau de influência na 

tomada de decisões relativas à gestão dos serviços ofertados pela Atenção 

Básica na região de Parelheiros (SP). Assim, foram incluídos:  

 Gestor do Departamento Regional de Saúde do Estado de São Paulo 

 Gestora da Atenção Básica do Município de São Paulo 

 Coordenadora Regional de Saúde da Região Sul do Município de São 

Paulo 

 Dois gestores da Associação Saúde da Família em Parelheiros, instituição 

contratada para gerenciar todas as equipes de saúde da família da região 

 Três gestores da Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros 

 

d) Observação direta: visita a Região e UBSs para observação dos serviços; visita 

aos domicílios onde residiam os usuários elegíveis para os cuidados paliativos. 

Esta observação foi realizada nos momentos das entrevistas aos profissionais, 

gestores e usuários/cuidadores. 

 

Para realização das entrevistas com gestores, equipe de saúde e usuários, 

foram realizadas diversas reuniões com representantes da Coordenação da Atenção 

Básica, Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros, Associação Saúde da Família, 

Equipe de Educação Permanente da região e gerentes das Unidades Básicas com o 

objetivo de planejar a coleta de dados nas unidades de saúde de forma a não causar 

interrupção no funcionamento dos serviços. 

 

4.5. Análise dos dados 

Nos estudos de caso, a análise trata de descrever, de maneira compreensiva e 

profunda, a situação em estudo, a fim de elucidar o que está acontecendo (GIBBS, 

2009). Como estratégia analítica geral, desenvolveu-se uma estrutura descritivo-

analítica para organizar o estudo de caso. Ou seja, observando YIN (2001), a 

finalidade da análise foi a elaboração de uma abordagem compreensiva do fenômeno 

estudado, de forma a responder às questões da pesquisa. . Esta estrutura 

desenvolvida no presente estudo de caso tomou como marco referencial as 
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concepções de governança, considerando os diferentes atores envolvidos no 

fenômeno e a variedade de dados disponíveis.  

Quanto às Equipes de Saúde da Família, a estrutura incluiu: Categorias 

Estruturais (acessibilidade, elenco de serviços, população adscrita, continuidade do 

cuidado); Categorias de Desempenho (uso dos serviços, reconhecimento das 

necessidades de saúde da população); Atributos da APS (porta de entrada, 

longitudinalidade, integralidade, coordenação); Aspectos Derivativos (orientação para 

a família, orientação para a comunidade, competência cultural). No âmbito da gestão 

e da rede, a estrutura incluiu: população; território; oferta de serviços, primeiro nível 

de atenção (atenção primária); atenção especializada (pontos de atenção secundários 

e terciários); mecanismos de coordenação assistencial; tipo de cuidado; tipo de gestão 

do sistema; recursos humanos; sistemas de informação; sistemas logísticos (registro 

eletrônico em saúde, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de transporte 

em saúde); sistema de governança da rede; modelo de atenção à saúde; mecanismos 

de comunicação; conselho gestor. 

Na composição da estrutura do caso, segundo a natureza dos dados, usaram-

se recursos qualitativos e quantitativos para a análise. Na análise, usou-se uma 

mescla dos modelos propostos por YIN (2001): padrão combinado e elaboração de 

explicações. O Padrão Combinado é a comparação de padrões previstos com o que 

foi encontrado nos resultados. A coincidência entre ambos indica maior validade 

interna do estudo de caso e a discrepância indica a necessidade de prosseguir no 

trabalho de campo, diversificando as fontes ou ampliando o tempo de conhecimento 

do contexto para verificar a solidez do que foi encontrado. No modelo de elaboração 

de explicações, faz-se a análise acurada da relação dos fatos do caso e consideram-

se as alternativas de explicações, a fim de encontrar as que pareçam mais 

congruentes com os achados e elaborar um modelo explicativo do fenômeno. 

Para as observações diretas de campo, como recomenda YIN (2001), 

distinguiu-se, cuidadosamente, as narrativas das notas elaboradas para relatar 

entrevistas individuais, reuniões, atividades, sumários de documentos ou relatórios, 

no intuito de evitar o enviesamento da análise das evidências.  
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Os discursos dos participantes foram trabalhados conforme análise de 

conteúdo proposta por Bardin: 

 

“... um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens" (BARDIN, 1977, p.42). 

 

Na análise de dados quando se lança mão da triangulação, como esta  

conjugação não tem uma estratégia única, fixa ou válida para todos os métodos de 

coleta e análise adotados, nenhum destes pode ser aplicado mecanicamente, sendo 

importante valorizar progressivamente os dados para imprimir consistência ao estudo 

de caso e, mesmo, à triangulação (YIN, 2001). aplicada mecanicamente..  

 

4.6. Aspectos Éticos 

Como parte integrante da pesquisa “CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE E 

ATENÇÃO BÁSICA: REDE E GOVERNANÇA PARA OS CUIDADOS PALIATIVOS 

EM UMA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”, esse estudo foi submetido aos 

Comitês de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP e da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo (Anexos 2 e 3), observando-se as diretrizes para 

pesquisa envolvendo seres humanos, expressas na Resolução CONEP/CNS/MS 

466/12. Na realização das entrevistas, os participantes consentiram, previamente, em 

participar por meio dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

usuários e profissionais (Anexo 03 e Anexo 04) 
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5. RESULTADOS 

5.1. Contexto histórico da Saúde no Município de São Paulo 

 

Nos últimos 20 anos, o município de São Paulo passou por inúmeras mudanças 

político- institucionais que acarretaram em um modelo de atenção à saúde 

fragmentado, deficiente e que hoje não consegue atender às demandas de saúde da 

população de São Paulo.  

Na década de 90, o município de São Paulo implementou o Plano de 

Atendimento à Saúde (PAS). Ao contrário do que acontecia no restante do Brasil, este 

Plano fez o SUS regredir no Município, pois restringia-se à prestação de assistência 

médica, que era entendida em termos bastante restritos, já que não incorporava na 

rotina de serviços nem mesmo as atividades de prevenção mais rotineiras como a 

vacinação e a educação em saúde. O PAS propunha-se a cobrir 4.950.000 habitantes, 

o que equivalia a 46% da população paulistana estimada para 1996. Entretanto, a 

rede de serviços era insuficiente para o atendimento da população-alvo segundo os 

parâmetros técnicos recomendados. A relação equipamento/população também 

apresentava-se desigualmente distribuída, fosse por tipo ou grau de complexidade 

dos primeiros (ELIAS, 1999). 

 

Após o PAS, a primeira reorganização da Secretaria Municipal de Saúde  

iniciou-se em 2001 e implantação desta compreendeu dois eixos principais: a 

descentralização administrativa da rede ambulatorial e a nova conformação da rede 

de hospitais e prontos-socorros municipais. Uma das primeiras medidas para efetivar 

a descentralização da rede ambulatorial foi a divisão do município em 41 Distritos de 

Saúde. Segundo documento da Secretaria, a nova divisão visou não apenas tornar a 

cidade administrável do ponto de vista das ações de saúde, uma vez que cada Distrito 

de Saúde tinha um tamanho aproximado ao de um município médio brasileiro, mas 

viabilizar o planejamento e a execução de políticas de saúde fundadas nas 

necessidades específicas de cada região (SÃO PAULO 2002a). 

 

Quanto à retomada do alinhamento do Município ao SUS que ocorreu naquela 

gestão, em fevereiro de 2001, a cidade foi habilitada à condição de Gestão Plena da 
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Atenção Básica, quando pode ser retomado o processo de municipalização das 

unidades básicas. Entre junho e dezembro de 2001, passaram à gestão municipal 141 

UBS e 12 ambulatórios de saúde mental; em abril de 2002 foram municipalizadas mais 

59 UBS, com cerca de 200 equipes Qualis/PSF. Assim, a Secretaria Municipal de 

Saúde, que já possuía uma rede pública de serviços de saúde grande e diversificada, 

passou a incorporar cerca de 200 unidades ambulatoriais (PINTO et al.,  2009). 

 

Em 2002, com objetivo de estimular governos locais descentralizados, criaram-

se as 31 Subprefeituras e os 41 Distritos foram reorganizados em 31 Coordenadorias 

de Saúde, com competências limitadas à coordenação das UBS e dos ambulatórios 

de especialidades (SÃO PAULO, 2002b; SÃO PAULO, 2002c). 

 

Nesse contexto, o Município aderiu ao Programa Saúde da Família, com o 

objetivo de promover a reorganização do acesso da população aos serviços de saúde 

na cidade; assumir papel estruturante no conjunto das ações a serem desenvolvidas 

pela SMS por meio das equipes de saúde, ações de prevenção e promoção (SÃO 

PAULO, 2002a). A implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no município 

de São Paulo teve como marco o projeto Qualidade Integral em Saúde (QUALIS), que 

havia sido iniciado ainda em 1996, por meio da parceria entre Ministério da Saúde, 

Secretaria de Estado da Saúde e duas instituições filantrópicas. Para colocar em 

prática a ESF, estabeleceram-se parcerias entre a SMS e doze (12) Instituições de 

Ensino/Serviços: Associação Comunitária Monte Azul, Instituto Adventista de Ensino, 

Associação Saúde da Família (ASF), Associação Congregação Santa Catarina, 

Organização Santamarense de Educação e Cultura (UNISA), Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP/ SPDM), Casa de Saúde Santa Marcelina, Fundação 

Faculdade de Medicina da USP, Fundação E.J. Zerbini, Hospital Israelita Albert 

Einstein, Santa Casa de São Paulo e Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim 

(CEJAM) (SÃO PAULO, 2002a).  

 

A implantação inicial das Equipes de Saúde da Família priorizou as regiões 

mais carentes da Cidade. O critério de números de ESF dos Distritos de Saúde 

envolvidos nessa primeira fase teve como base o mapa de exclusão social do 

Município. Assim, pôde-se construir um verdadeiro círculo em torno da cidade, que 

compreendia os distritos situados em toda a periferia de São Paulo (SÃO PAULO, 
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2002a). Em setembro de 2002, o município contava com 678 equipes de ESF 

implantadas e no início de 2005 havia 722 equipes, representando a cobertura de 27% 

da população. Em 2010, o Município somava 1196 equipes de PSF, consolidando a 

Saúde da Família como estratégia de reorganização das Unidades Básicas de Saúde. 

 

Paralelamente ao processo de descentralização regional, na tentativa de criar 

uma estrutura administrativa mais ágil para gerir os hospitais e pronto-socorros após 

a extinção do PAS, o Município criou cinco autarquias hospitalares, que abarcavam o 

conjunto de hospitais, pronto-socorros e unidades de pronto-atendimento da 

prefeitura.  

 

Em julho de 2003, dando continuidade à reinserção da SMS ao SUS, o 

Município foi habilitado à condição de Gestão Plena do Sistema Municipal, de acordo 

com a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS/2002). Contudo, o avanço 

desse processo esbarrou na concentração dos serviços de média e alta complexidade 

na rede privada contratada ou conveniada ao SUS, vinculados a 144 hospitais gerais 

e de especialidade e 1.849 ambulatórios e clínicas de especialidades. O Município 

também não conseguiu negociar a municipalização dos serviços de média e alta 

complexidade vinculados a 35 hospitais e 28 ambulatórios de especialidades que 

estavam sob a gestão estadual ou gestão compartilhada entre a Secretaria Estadual 

e Municipal de Saúde (Pinto et. al., 2010). O caráter precário desse processo de 

municipalização da assistência de média e alta complexidade na Cidade obstaculizou 

o avanço da consolidação da assistência integral no sistema municipal paulistano.  

Em 2005, o Município iniciou um período marcado pelo processo de re-

centralização político-administrativa. Através do Decreto 46.209/2005, estabeleceu-se 

a transferência das coordenadorias das 31 subprefeituras para a SMS, oficializando-

se as 05 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e criando-se 24 Supervisões 

Técnicas de Saúde (STS), subordinadas às primeiras. As STS deveriam ficar mais 

próximas das Unidades de Saúde e a CRS teria função maior na gestão dos 

equipamentos e na coordenação administrativa e técnica das supervisões. Dessa 

forma, foi implantada uma reforma funcional, ampliando-se a responsabilidade de 

cada coordenador para um território que abrangia de quatro até sete subprefeituras 

(SÃO PAULO, 2005a). 
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No âmbito estadual, nesse período, o Decreto 49.343/2005 transformou a 

Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da Grande SP na Coordenadoria 

de Serviços de Saúde (CSS), subordinando todos os estabelecimentos e serviços 

assistenciais da SES-SP sediados na capital a essa nova coordenadoria (SÃO 

PAULO, 2005b). 

Um dos principais problemas que a gestão iniciada a partir de 2005 procurou 

enfrentar foi o atendimento da demanda não agendada de pacientes em busca de 

cuidados de baixa e média complexidade. A falta de equacionamento destas 

demandas, muitas das quais relativamente simples e cotidianas, tendia a 

sobrecarregar os pronto-socorros com casos que poderiam ser atendidos e resolvidos 

em unidades menos complexas. Entretanto, embora se tratassem, na sua maioria, de 

questões simples, esta demanda não agendada dificilmente se compatibilizava com a 

lógica de manejo da agenda da UBS e do horário de funcionamento desses serviços. 

Assim, em ainda em 2005, o modelo da AMA foi formulado para dar uma resposta a 

essa questão e propiciar o acesso da população aos serviços de saúde. Segundo o 

Documento Norteador da Organização e Operacionalização das AMAs (SÃO PAULO, 

2005c), as unidades de Assistência Médica Ambulatorial deveriam se responsabilizar 

pela oferta de atendimento médico imediato, sem agendamento prévio, garantindo o 

encaminhamento do paciente para níveis de maior complexidade, quando necessário, 

ou para a Unidade Básica de Saúde de referência no território onde residia, a fim de 

viabilizar a continuidade do tratamento iniciado. A primeira AMA foi criada em março 

de 2005, mas grande parte das unidades que passaram a atender nesse novo modelo 

foi inaugurada em 2007. A maioria das AMAs (76,7%) foi instalada de forma acoplada 

a uma UBS, raramente ocorrendo a expansão de área física. Em geral, ocorria um 

processo de ocupação de parte da área da UBS, cujo uso original era alterado para 

abrigar o atendimento da AMA. Apenas seis unidades foram instaladas de forma 

isolada (PUCCINI, 2008). O horário de funcionamento das AMAs  estendia-se das 7h 

às 19h, de segunda a sábado, mas havia algumas unidades em regime de 24 horas 

por dia, de segunda a domingo. Para a gestão das AMAs, a SMS optou pela parceria 

com entidades privadas sem fins lucrativos. As empresas parceiras identificadas, 

naquele momento, eram conhecidas atuantes na gestão de hospitais terceirizados 

pelo governo estadual e na implementação do Programa Saúde da Família pelo 

município (PUCCINI, 2008).  
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Com a inauguração da primeira AMA no Jardim Ângela, foram elaborados dois 

documentos que norteavam as atividades desse tipo de unidade. O primeiro 

documento norteador (2005) cita a Portaria GM 2048 de 05 de novembro de 2002 

como o principal argumento para a implantação das AMAs. Segundo esta Portaria, a 

Atenção Básica deveria se responsabilizar pelo acolhimento dos pacientes com 

quadros agudos de menor complexidade, principalmente os já vinculados a UBS. O 

documento de 2009, sobre as Diretrizes Técnicas das AMAS (SÃO PAULO, 2009), 

traz como justificativa para a implantação destas unidades o fato de que 43% do total 

de consultas realizadas no município em 2005 foram de assistência de 

urgência/emergência, o que está em desacordo com os parâmetros propostos pelo 

Ministério da Saúde na Portaria GM 1101 de 12 de junho de 2002. Segundo a Portaria 

Ministerial, as consultas de urgência/emergência deveriam corresponder a 15% do 

total destas. Os atendimentos de urgência/emergência eram, na sua maioria, de 

complexidade compatível com a capacidade de resolubilidade da Atenção Básica, ou 

seja, as queixas não exigiam a infra-estrutura característica de prontos-socorros e 

hospitais para serem resolvidas.  

No mesmo período, foi desenvolvido o Índice de Necessidade de Saúde para 

possibilitar a identificação de áreas e grupos populacionais a serem priorizados para 

a oferta de serviços de saúde na cidade de São Paulo. O Índice, que pretende 

sintetizar a realidade que abrange condições de vida e saúde, contempla as 

necessidades expressadas por meio das condições demográficas, epidemiológicas e 

sociais da população residente nas diversas regiões da Cidade, o que reflete a 

demanda potencial pelos serviços de saúde e permite a comparação das regiões 

segundo graus de necessidade de investimentos na área da saúde. O Índice pode 

servir de subsídio técnico às decisões políticas para implantação de novos serviços 

ou reorganização dos existentes. (SÃO PAULO, 2008). 

Em meados de 2007, a SMS-SP, através da Portaria 887/2007, institucionalizou 

a obrigatoriedade de todas as unidades de saúde municipais usarem o SIGA Saúde, 

como foi denominado o sistema informatizado programa  para identificação e 

encaminhamento dos usuários para a UBS de abrangência para o local do domicílio 

destes (SÃO PAULO, 2007). O SIGA, por meio do módulo agendamento/contra-

referência do sistema utilizava a parcela de "reserva técnica" das agendas das UBS 

para referenciar os usuários para a unidade do território onde estes residiam.  A 
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reserva técnica correspondia a 25% das vagas diárias dos profissionais de cada UBS, 

que eram disponibilizadas para as AMAs no SIGA. Visava a garantia do acesso ao 

usuário da AMA à UBS, que teria indicação prioritária para o agendamento de consulta 

na Unidade para a qual fora referenciado (PEREIRA, 2010). Contudo, o alcance dessa 

norma não atingia os ambulatórios e hospitais estaduais, que concentravam os 

serviços de Média e Alta Complexidade. Em virtude dessas limitações, em junho de 

2007, o gestor municipal reconhecia a necessidade da SMS-SP negociar um processo 

articulado ou integrado com a SES-SP a fim de viabilizar a regulação do SUS no 

Município (PINTO, SPEDO E TANAKA, 2010). 

A Coordenação da Atenção Básica, em outubro de 2007, realizou um estudo 

dos termos de convênios estabelecidos com as instituições parceiras que resultou na 

elaboração de instrumentos para a redifinição das  normas de acompanhamento da 

execução destes . Nesse momento, foi importante a integração da coordenação 

administrativa da atenção tradicional (UBS) e da Estratégia de Saúde da Família. Para 

organização do processo de monitoramento e análise dos convênios, foram 

constituídos os Conselhos de Acompanhamento (CONAC), que envolviam as três 

instâncias técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Saúde: Supervisões 

Técnicas de Saúde, Coordenadorias Regionais de Saúde e Coordenação de Atenção 

Básica. Os Conselhos mantinham um cronograma de reuniões mensais, bimestrais e 

trimestrais com as Instituições Parceiras, conforme estabelecia a Portaria 869/10 SMS 

(SÃO PAULO, 2008). 

Até 2006, a parceria entre a SMS e as entidades prestadoras do serviço era 

formalizada unicamente por convênio. Entretanto, com a publicação da Lei 14.132, de 

24 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins 

lucrativos como Organizações Sociais de Saúde (OSS), a SMS passou a firmar 

parcerias também por meio de contratos de gestão. A partir de então, a entidade 

parceira deve, primeiramente, ser qualificada como Organização Social, após a 

análise de critérios estabelecidos pela Administração Pública. Somente depois deste 

reconhecimento, as entidades podem elaborar propostas para o gerenciamento de 

unidades de saúde, quando houver interesse da Administração em celebrar o contrato 

de gestão e se realizar convocação pública para com esta finalidade. Na ocasião, a 

gestão dos convênios centrava-se na coordenadoria da Atenção Básica e a 
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coordenação dos contratos da gestão estava sob a coordenação do Núcleo Técnico 

de Serviços de Saúde da SMS. 

Atualmente, o município de São Paulo conta com 451 Unidades Básicas de 

Saúde; mais de 1.300 equipes de Estratégia de Saúde da Família; 105 equipes de 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); 98 AMAs 12h;12 unidades 24h, e 

atendimento odontológico em 446 UBS (São Paulo, 2016). O Plano Municipal de 

Saúde (2014-2017) reforça a importância da implantação da estratégia da “UBS 

Integral” , como sendo uma das diretrizes a serem seguidas pela Secretaria Municipal 

de Saúde, com intuito de ampliar o acesso da população; aperfeiçoar a qualidade das 

ações e serviços de saúde; reduzir as desigualdades regionais, e fortalecer a atenção 

integral. A UBS Integral é o eixo estruturante do conjunto das unidades de saúde, 

fortalecendo a Atenção Básica à Saúde. A fim de organizar o fluxo de atendimento na 

urgência e emergência e o encaminhamento aos serviços especializados, também 

são prioritárias no Plano Municipal estratégias como a implantação da “Rede Hora 

Certa” e Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Na área hospitalar, onde o município 

possui a maior dependência em relação aos serviços estaduais, o Plano prevê três 

novos hospitais, sendo um destes na região de Parelheiros. Este contará com 250 

leitos e já se encontra em construção (SÃO PAULO, 2014). 

Na área temática das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), está 

prevista, no Plano Municipal, a implantação das ações da “Política Nacional de 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas”, visando requalificar o acesso da população aos recursos de 

tratamento do câncer. Também se aborda os quatros principais grupos de DCNT 

(cardiovasculares, respiratórias, oncológicas e diabetes melito) e os fatores de riscos 

modificáveis e comuns para DCNT (tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação 

não saudável, obesidade). Para os usuários que possuam problemas de saúde, 

dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que 

necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento 

contínuo ou uso de equipamentos, o Plano Municipal prevê a ampliação do “Programa 

Melhor em Casa”. Nesta área da Assistência Domiciliar, o Plano também aborda a 

necessidade de qualificar os cuidadores e as equipes multidisciplinares relacionadas 

aos cuidados domiciliares (SÃO PAULO, 2014). 
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Para Supervisão Técnica de Parelheiros, além do hospital em construção já 

mencionado, está prevista a implantação de dois serviços de UBS Integral, duas 

UPAS e a contrução de um serviço de especialidades da Rede Hora Certa (SÃO 

PAULO, 2014).  

 

5.2. Avaliação da Atenção Primária pelos Profissionais e Usuários 

das ESF de Parelheiros 

 

Desenvolvido pela equipe de trabalho de Barbara Starfield (Starfield, 

1992), esse instrumento mede a presença e a extensão dos atributos essenciais 

(acesso, longitudinalidade, coordenação e integralidade) e dos atributos derivados da 

atenção primária (orientação familiar e orientação comunitária). Esse instrumento, 

originalmente formado por 77 perguntas sobre os sete atributos da atenção primária 

à saúde, possibilita, por meio de respostas tipo Likert, construir escores de atenção 

primária à saúde com intervalo de 1-4 para cada atributo. As respontas do questionário 

referente ao funcionamento da APS são: “nunca”, “algumas vezes”, “muitas vezes” e 

sempre. O escore final de cada um destes atributos é dado pela soma das respostas 

de seus itens, que também variam de 1-4 dividido pelo número de entrevistados 

(HARZHEIM ET AL, 2006). 

 

O score essencial é obtido a partir da média dos atributos essenciais, o score 

derivado é obtido pela média dos atributos derivados e o Score Geral da APS pelo 

valor médio dos atributos essenciais e dos derivados.  

 

De acordo com Turci, Lima-Costa e Macinko (2015), a implementação da ESF 

ainda está em processo de construção no país e a sua avaliação permanente deve 

ser incentivada. O PCATool é um questionário amplamente validado, constituindo-se 

em um dos bons instrumentos para avaliação do desempenho da APS em diferentes 

contextos.  

 

Neste estudo, como o objetivo central não é somente a avaliação da APS, mas 

sim a sua inserção como órgão que potencializa a Rede de Atenção à Saúde, 
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destacaremos nos resultados apenas os aspectos que na avaliação dos profissionais 

e usuários carecem de maiores melhorias para a efetivação da APS na região. 

 

As médias das respostas de todas as questões investigadas nos questionários, 

bem como o score de cada atributo encontram-se nos Anexos 07 e 08. 

 

 

5.2.1. Avaliação da APS pelos usuários 

 

Os usuários selecionados pela pesquisa foram identificados a partir do estudo 

realizado por Paz (2013),  que a partir de uma avaliação dos pacientes portadores de 

incontinência urinária na região, classificados pela escala de Karnofski. como sendo 

elegíveis para receber cuidados paliativos. A escala Karnofski foi criada em 1940 com 

a finalidade de identificar a necessidade de indicar Cuidados Paliativos. A escola 

contem parâmetros que determinam uma classificação geral do desempenho dos 

pacientes com base no nível de deambulação, atividade e capacidade de realizar o 

autocuidado (MYERS et al, 2010).  

A partir da definição da amostra, a equipe de pesquisa realizou reuniões com 

as equipes locais e a supervisão de saúde de Parelheiros e identificou os usuários 

que poderiam participar da pesquisa, totalizando ao término da coleta 26 sujeitos. 

Alguns usuários, em virtude do grau de comprometimento neurológico não 

puderam responder diretamente ao instrumento de pesquisa. Nesses casos, o 

entrevistado foi o cuidador.  

Conforme prevê o instrumento de coleta de dados, nas primeiras questões é 

possível já identificar quais são os serviços de referência que os usuários mais utilizam 

quando possuem alguma intercorrência. Embora todos os usuários participantes 

estivessem cadastradas pela Equipe de Saúde da Família, uma parte considerável 

tem como referência outros serviços, que não a Unidade Básica de Saúde, conforme 

é possível verificar no gráfico a seguir: 
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Gráfico 06 – Distribuição dos serviços de referências dos usuários elegíveis 

para cuidados paliativos na região de Parelheiros (SP) - 2014 

 

Nessa figura, é possível notar a presença de serviço privados e também 

públicos distantes da região da Parelheiros, mas que mesmo assim são relacionados 

como uma referência. 

Na tabela abaixo, constam os scores dos atributos essenciais e derivados 

conforme avaliação dos usuários entrevistados. 

 

Tabela 02 – Score dos Atributos Essenciais e Derivados da APS, segundo 

avaliação dos usuários das Equipes de Saúde da Família da Supervisão Técnica 

de Parelheiros, 2016. 

ATRIBUTO ESSENCIAL/ 
DERIVADO 

SUBDIMENSÕES Score 

ACESSIBILIDADE Acesso de primeiro contato 2,71 

LONGITUDINALIDADE Longitudinalidade 3,04 

COORDENAÇÃO Integração dos cuidados  1,69 

Sistema de informações  2,92 

INTEGRALIDADE Serviços disponíveis 2,00 

Serviços prestados 2,17 

ORIENTAÇÃO FAMILIAR Orientação familiar 2,58 

ORIENTAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

Orientação comunitária 2,08 

SCORE GERAL DA APS  2,39 
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No gráfico abaixo, fica evidente a comparação entre os atributos essenciais a 

derivados da APS na avaliação dos usuários 

 

Gráfico 07 – Score dos Atributos Essenciais e Derivados da APS, segundo 

avaliação dos usuários das Equipes de Saúde da Família da Supervisão Técnica 

de Parelheiros, 2016. 

 

 

 

Conforme é possível observar na figura, a avaliação dos atributos da  

Integralidade e Orientação Comunitária pelos usuários apontam para deficiências na 

APS e nos serviços de referência relacionados pelos usuários.  

 

Em relação à Integralidade na atenção às condições crônicas, as questões que 

merecem destaque e que dizem respeito aos serviços disponíveis ou não pelas 

unidades de saúde foram: 

 

 G2  –  Verificar  se  sua  família pode participar de algum programa de assistência 

social ou benefícios sociais. 

 G3 – Programa de suplementação nutricional (ex: leite, alimentos). 

 G8 – Aconselhamento ou tratamento para o uso prejudicial de drogas (lícitas ou 

ilícitas, ex: álcool, cocaína, remédios para dormir). 

 G10 – Sutura de um corte que necessite de pontos 
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 G11 – Aconselhamento e solicitação de teste anti-HIV. 

 G12 – Identificação (algum tipo de avaliação) de problemas auditivos (para 

escutar). 

 G17 – Aconselhamento sobre como parar de fumar. 

 G22 – Orientações sobre o que fazer caso alguém de sua família fique 

incapacitado e não possa tomar decisões sobre sua saúde (ex.: doação de órgãos 

caso alguém de sua família fique incapacitado para decidir, por exemplo, em 

estado de coma) 

 

Para os usuários em cuidados paliativos, a Questão G22 merece atenção, dada 

a condição de saúde debilitada que muitos se encontram.  

 

No que diz respeito aos serviços prestados, os usuários referem deficiências 

em relação à orientações dadas pelas equipes de saúde em relação às seguintes 

questões: 

 

 H4 – Maneiras de lidar com conflitos de família que podem surgir de vez em 

quando 

 H8 – Possíveis exposições a substâncias perigosas (ex: veneno para formiga/para 

rato, água sanitária), no seu lar, no trabalho, ou na sua vizinhança 

 H10 – Como prevenir queimaduras (ex: causadas por água quente, óleo quente, 

outras substâncias) 

 H11 – Como prevenir quedas 

 H12 – Só para mulheres: como prevenir osteoporose ou ossos frágeis 

 

Para os usuários elegíveis para cuidados paliativos e cuidadores, as questões 

H11 e H12 requerem maior atenção, devido ao grau de comprometimento físico e 

neurológico que muitos se encontram. 

 

Já em relação à Orientação Comunitária, destaca-se a avaliação sobre a 

participação dos usuários e familiares nos conselhos locais de saúde, conforme 

mencionado pela Questão J6 abaixo: 
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 J6 – Convida você e sua família para participar do Conselho Local de Saúde 

(Conselho Gestor / Conselho de Usuários)? 

 

 

5.2.2. Avaliação da APS pelos profissionais 

 

Para a entrevista com os profissionais, selecionou-se os médicos, enfermeiros 

e gerentes das equipes responsáveis pelo acompanhamento dos usuários elegíveis 

para cuidados paliativos selecionados no estudo de Paz (2011). 

No total das 06 Unidades Básicas de Saúde, foram 16 profissionais que 

consentiram em participar do estudo, sendo eles: 05 gerentes, 06 enfermeiras e 05 

médicos. 

Na tabela abaixo, constam os scores dos atributos essenciais e derivados 

conforme avaliação dos profissionais entrevistados. 

 

Tabela 03 – Score dos Atributos Essenciais e Derivados da APS, segundo 

avaliação dos profissionais das Equipes de Saúde da Família da Supervisão 

Técnica de Parelheiros, 2016. 

ATRIBUTO ESSENCIAL/ 
DERIVADO 

SUBDIMENSÕES Score 

ACESSIBILIDADE Acesso de primeiro contato 2,04 

LONGITUDINALIDADE Longitudinalidade 2,95 

COORDENAÇÃO Integração dos cuidados  3,08 

Sistema de informações  3,46 

INTEGRALIDADE Serviços disponíveis 3,30 

Serviços prestados 3,50 

ORIENTAÇÃO FAMILIAR Orientação familiar 3,67 

ORIENTAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

Orientação comunitária 3,64 

SCORE GERAL DA APS  3,20 

 

 

No gráfico abaixo, é possível observar que o atributo de acessibilidade não foi 

bem avaliado pelos profissionais em relação aos demais, embora o acesso seja a 

principal característica da Atenção Primária à Saúde no Brasil quando foi implantada 

por meio da Estratégia Saúde da Família.  
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Gráfico 08 – Score dos Atributos Essenciais e Derivados da APS, segundo 

avaliação dos profissionais das Equipes de Saúde da Família da Supervisão 

Técnica de Parelheiros, 2016. 

 

 

 

As questões que mais interferiram negativamente na avaliação do Acesso pelos 

profissionais foram: 

 

 A1 – Seu serviço de saúde está aberto sábado ou domingo? 

 A2 - Seu serviço de saúde está aberto, pelo menos em alguns dias da semana até 

as 20 hs? 

 A6 – Quando seu serviço de saúde está fechado aos sábados e domingos e algum 

paciente seu fica doente, alguém do seu serviço o atende no mesmo dia? 

 A7 – Quando seu serviço de saúde está fechado à noite e algum paciente fica 

doente, alguém de seu serviço o atende naquela noite? 

 

A partir desse resultado, é possível constatar que a questão do horário de 

funcionamento das unidades limitado (das 7 às 17h) pode difilcultar sensivelmente o 

acesso aos usuários, inclusive o fato das unidades não prestarem serviços aos 

sábados e domingos. ` 
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O segundo atributo que requer atenção na avalição dos profissionais, é a 

Longitudinalidade. As questões que tiveram maior influência na avaliação foram: 

 

 B1 – No seu serviço de saúde, os pacientes são sempre atendidos pelo mesmo 

médico/enfermeiro? 

 B4 - Se os pacientes têm uma pergunta, podem telefonar e falar com o médico 

ou enfermeiro que os conhece melhor? 

 B8 - Você sabe quem mora com cada um de seus pacientes? 

 B10 - Você conhece o histórico de saúde completo de cada paciente? 

 B11 - Você sabe qual o trabalho ou emprego de cada paciente? 

 B13 - Você sabe todos os medicamentos que seus pacientes estão tomando? 

 

Embora na estratégia saúde da família seja preconizado que os usuários sejam 

acompanhados pelos mesmos profissionais da equipe, nem todos referem que isso 

aconteça nas unidades participantes da pesquisa. Esse resultado pode evidenciar a 

alta rotatividade de profissionais que limita a vinculação com o usuário.  

 

Além disso, os profissionais referem desconhecer em parte o histórico de saúde 

dos seus pacientes, em relação aos medicamentos utilizados, familiares que residem 

no mesmo domilicílio e qual a sua inserção no trabalho. Tal fato, enfatiza uma possível 

dificuldade dos profissionais no estabelecimento de vínculos com a população e 

demonstra uma fragilidade na investigação integral das condições de saúde para 

identificação de possíveis vulnerabilidades.  

 

 

5.3. Entrevistas com gestores 

 

As entrevistas foram analisadas, codificadas e categorizadas, conforme os 

diferentes atributos das RAS propostos pela OPAS (2010): população, território, oferta 

de serviços, primeiro nível de atenção, atenção especializada, mecanismos de 

coordenação assistencial, tipo de cuidado, governança do sistema, gestão do sistema, 

recursos humanos, sistemas de informação, financiamento e vínculos com outros 

setores. Para codificação foi utilizado o software MAXQDA 2012 como ferramenta 
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auxiliar na organização e análise dos dados. Na sequência, são apresentados os 

atributos encontrados na fala dos entrevistados e fragmentos do discurso nomeados 

pelos códigos. 

 

 

5.3.1. Território e população 

 

 Território de Parelheiros: vulnerabilidades geográficas e sociais 

 

O território de Parelheiros foi apresentado como uma região de alta 

vulnerabilidade social, de difícil acesso aos serviços de saúde, devido à geografia da 

região e, também, a disponibilidade de equipamentos. 

 

É uma região muito bonita, diferente de outros lugares que representa a 

periferia... Você vai para Paraisópolis, é um adensamento populacional, as 

pessoas moram todas “juntinhas” e a gente consegue enxergar a pobreza ali... 

Aqui não... a pobreza é um pouco velada... mas a hora que você começa andar 

por dentro do bairro, você começa a entrar na casa das pessoas... você enxerga 

aquilo que nos outros lugares fica mais gritante... (STS) 

 

Parelheiros é muito longe de tudo... tem muita violência, maus tratos, a gente 

tem usuário de droga, de álcool, tem bastante coisa assim. Muita 

vulnerabilidade, muita criança nas situações de risco, adolescentes grávidas. 

(ASF II) 

 

A Associação de Saúde da Família aluga van, a gente paga no contrato para 

eles fazerem visita domiciliar nessas unidades, porque a lógica, por exemplo, 

no resto do território em lugares mais adensados, a gente vai a pé, o médico 

vai a pé, o enfermeiro vai a pé, ou às vezes vai com o carro próprio que é coisa 

muito próxima. Lá, não é possível... não dá para ele ir a pé, ele vai andar duas 

horas para chegar na casa do fulano...  Então só essa questão territorial já 

dificulta atender cuidados paliativos dos crônicos. (CRS) 
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É um território que têm dificuldades pela geografia... a gente conseguiu uma 

rede mais ampla para atender a essa grande dificuldade que tem lá que é de 

mobilidade... onde essas pessoas moram... logo que eu cheguei aqui eu fui 

conhecer uma unidade em Parelheiros que é perto ali da supervisão e que a 

gente já anda muito para chegar, eu andei mais de duas horas de carro para 

chegar. Então, era uma unidade que tem uma única equipe... E que as pessoas 

que frequentam esta unidade andam uma hora a pé para chegar na unidade... 

(CRS) 

 

Falta segurança, lazer, educação de qualidade, equipamento de saúde. 

Parelheiros não tem hospital, então nascem muitas crianças na AMA, só que é 

longe então qualquer lugar que elas vão... vão deixar nascer de qualquer jeito... 

aí nasce e depois transfere para outro hospital. As unidades fazem parto, 

acidentes de trânsito principalmente nas estradas rurais... criança que cai de 

laje, mordida por peçonhentos tem bastante também. (ASF II) 

 

O gestor do estado reconhece a vulnerabilidade da região, porém, em virtude 

das limitações financeiras, não se consegue resolver os problemas: 

 

Fizemos vários estudos sobre esta região e, embora todas as regiões tenham 

as suas carências, a Sul nos parece, neste momento, que carece de mais 

equipamentos do que ela tem. O cano que estourou, a questão da caixa d’água, 

enfim, coisas de manutenção do equipamento que hoje na verdade nem 

comportaria só a manutenção. Pensa-se em fazer uma outra maternidade, para 

ficar no lugar da Interlagos... Então nós fomos agora surpreendidos por um 

contingenciamento de recursos, eu penso que essas ideias vão ficar todas na 

gaveta... então vamos partir mesmo para os remendos para que os 

equipamentos continuem funcionando. (SES) 

 

Os problemas sociais na região reforçam a necessidade de atenção às 

condições agudas e indicam a dificuldade do profissional em priorizar o crônico: 

 

A demanda por agudos ainda é muito grande neste território... parecem em 

outro grau de desenvolvimento em relação à algumas regiões da cidade. É 
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assim, é um território que carece de muitas coisas e ainda demanda muitas 

situações agudas, violência...Tem alguns profissionais até afastados por conta 

disso... (CRS) 

 

Porque ninguém quer trabalhar em Parelheiros... nas unidades... ela tem até o 

quadro completo, mas o profissional da unidade não dá conta de atender os 

crônicos que chegam a unidade e atendem o cuidado... Como eu expliquei, o 

médico da estratégia vai, visita, mas não consegue fazer isso... um 

acompanhamento mais próximo... (CRS) 

 

Entretanto, como em Parelheiros a cobertura da ESF é significativa, os gestores 

reconhecem a potencialidade da Atenção Básica em reconhecer os problemas de 

saúde locais e ter uma atuação frente a isso: 

 

Em Parelheiros...a gente tem a maior cobertura de PSF, então são poucas 

unidades... a gente consegue realmente conhecer, fazer diagnóstico, conhecer 

os pacientes e tentar fazer um plano de ação localmente... então acredito que 

em Parelheiros está muito mais fácil fazer este trabalho (começar a organizar 

a rede a partir do reconhecimento do território pela AB) (ASF II) 

 

 

 Intersetorialidade: a rede para além da saúde 

 

Os gestores reconhecem a grandiosidade do município de São Paulo e a 

necessidade de investir em ações intersetoriais: 

 

Como são territórios grandes, você não está falando de uma cidade, você está 

falando de cada região com mais de dois milhões e meio de pessoas... então, 

a gente vai ter menos trabalho se a gente pensar na rede para além da saúde 

(CAB) 

 

A Saúde e a Educação representam o poder público para a população e por 

meio de ambas a gestão da saúde recebe inúmeras demandas que nem sempre lhe 
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competem. Dada a complexidade do território, há necessidade de um trabalho para 

além do campo da Saúde.  

 

A gente ainda está fazendo um trabalho, para que a população entenda que 

nem tudo se resolve só com consulta. A saúde sempre abraçou muitas outras 

coisas e às vezes as pessoas ainda identificam a saúde, porque é uma coisa 

muito presente no território, a saúde e a educação, são os dois representantes 

do poder público mais presentes para a população nos territórios. Então, tanto 

a escola quanto o posto de saúde sempre acabam recebendo uma série de 

coisas que não sabe como lidar... hoje a gente tem fóruns com outras 

instâncias, com a assistência social, com a própria subprefeitura, para que a 

gente de certa forma, oriente também adequadamente quando aquela coisa 

não é da nossa “alçada”. A gente tem visto a assistência social (Secretaria) 

muito presente, mas é uma coisa recente, talvez de dois anos para cá. Então, 

essas questões a gente... não sabe o que fazer... então a gente cria fóruns de 

discussão para que a gente encontre respostas e ajuda dos outros setores que 

precisam participar da vida dessa população que mora aqui. (STS) 

 

No nível local, a partir da análise dos dados sociais e epidemiológicos, a equipe 

de saúde procura encontrar alternativas junto aos demais setores, especialmente a 

Educação, o que reforça o papel destas duas áreas como presença do Estado na 

Região:  

 

Localmente... cada equipe... o gerente ele consolida esses dados e discute com 

a equipe: “- Olha, no seu território a gente tem uma área de vulnerabilidade 

muito grande, a gente tem que acionar escola, tem um terreno vazio que está 

acumulando lixo, tem muito acumulador... localmente se faz o planejamento. E 

quando tem necessidade passa para a supervisão... (ASF II) 

 

O município possui diversos programas de apoio às situações que extrapolam 

o campo de atuação da área da Saúde e que contam com uma gestão intersetorial: 

 

Hoje aqui (no município) eu tenho: consultório na rua, o melhor em casa que é 

atenção domiciliar, a área de atenção à pessoa em situação de violência, 
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população indígena, saúde da população negra, tem o programa dos ambientes 

verdes e saudáveis... o PAVES, medicinas tradicionais, homeopatia e práticas 

integrativas... o programa de saúde na escola, o bolsa família, nutrição, o 

programa de controle do tabagismo... (CAB) 

 

O papel do NASF na interlocução com as demais áreas nas ações intersetoriais 

é reconhecido pela supervisão técnica de saúde: 

 

Esses profissionais (NASF) conseguem ter mais ligação com mais setores... 

escola, serviço social, conselho tutelar... eles tem muitos fóruns, fazem muitas 

reuniões fora e trazem pra nós... Conseguem articular bastante. Eles constroem 

alimentos para a rede. No caso de uma criança, um mau trato, eles vão lá, 

discutem, propõem mudanças... atuam juntos. (ASF II) 

 

 

 Carência de credibilidade do setor público dificulta políticas intersetoriais 

políticas intersetoriais 

 

Para o parceiro, embora existam iniciativas de ações intersetoriais no Mundo e no 

Brasil, o setores público vivem um momento de crise e de questionamento sobre sua 

efetividade: 

 

Esse programa cidades saudáveis produzido no Mundo... no Brasil há alguma 

iniciativa é... mas eu não vejo... já estivemos melhor nessa possibilidade de 

articular setores... eu acho que os setores, educação, saúde, assistência, 

desenvolvimento urbano, hoje vivem uma crise institucional profunda do ponto 

de vista da capacidade de atender as suas demandas... (ASF I) 

 

 

 Ações de saúde predominantemente assistenciais 

 

O enfoque das ações se restringe à assistência e não considera o 

desenvolvimento da autonomia do usuário como sujeito, protagonista do cuidado: 
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A relação de saúde e educação... continua assistencialista... a perspectiva da 

educação é que alguém vá lá dar um tapinha nas crianças... atualmente não se 

insere essa questão do sujeito, da autonomia na construção da sua própria 

saúde e das coletividades... na construção de relação que sejam seguras, 

saudáveis, promotoras de vida. (ASF I) 

 

 

5.3.2. Oferta de Serviços 

 

 Primeiro nível de atenção: Atenção Básica como porta de entrada 

A Atenção Básica é reconhecida como porta de entrada do sistema de saúde 

pela gestão estadual, indicando a necessidade de se reforçar a importância desse 

atributo: 

Minimamente essa população no entorno tem que ser acolhida. Trabalha sim 

muito na prevenção, na promoção da saúde e é obrigação da UBS, não há o 

que discutir, mas ela também está lá como a primeira porta do SUS voltada 

para população. Continuamos tendo que trabalhar nesse movimento da 

primeira porta. (SES) 

 

 Primeiro nível de atenção: Atenção Básica e a capilaridade da rede 

 

Além do atributo do acesso de primeiro contato, devido a sua capilaridade, a 

Atenção Básica é capaz de assistir, realizar uma clínica qualificada em qualquer lugar 

e ter resolutividade dentro daquilo que sua capacidade instalada oferece: 

 

Uma das grandes armas que nós temos na atenção básica é a capilaridade 

dessa rede. Então essa rede consegue chegar em lugar que ninguém mais 

chega e está lá o equipamento de saúde instalado com diversas obrigações 

com aquela população e uma delas é a assistência. E no momento do primeiro 

atendimento do paciente, então você pode acolher, pode orientar, você pode 

não ter o exame de laboratório de imediato, mas a clínica pelo menos te faz 

tomar uma conduta de alerta... (SES) 
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 Primeiro nível de atenção: A UBS integral e o novo sentido de território  

 

Como uma das principais estratégias da atual gestão municipal para 

organização da RAS, a UBS integral revê o sentido de território enfatizado pela ESF 

para dar oportunidade de acesso aos serviços de saúde a todos que os procurem, 

independentemente de ser o local de abrangência de onde residem, ou seja, separam-

se local de assistência e território de moradia:  

 

A UBS integral... quebra o sentido do território, porque na estratégia a gente 

trabalha com o território definido... E a UBS integral você vai trabalhar com o 

trabalhador do território, com os viajantes. Então todo mundo que chega 

independente de, onde mora, vai ser atendido (ASF II) 

 

“... ela pressupõe atender os trabalhadores e estudantes daquela região... sai 

daquele conceito também que era muito enraizado no município da descrição 

do território fechado, quer dizer... nós não vamos proibir as pessoas de usar a 

unidade no território onde ela vive, trabalha, estuda...” (CRS) 

 

 

 Atenção Especializada: Dependência do Município na média e alta 

complexidade 

 

A gestão estadual reconhece que, embora o município de São Paulo disponha 

de mais recursos que as outras áreas da região do DRS 1, há carências em relação à 

média e alta complexidade. Esse cenário de carência fica ainda mais complexo dada 

a dinamicidade e diversidade de perfis dentro do Município: 

 

O município de São Paulo, com toda complexidade... ele ainda é mais fácil de 

trabalhar do que municípios que não tem nada... em termos de equipamento, 

não tem o profissional capacitado... às vezes não tem nem a intenção de ter. 

Mas São Paulo... não chega a ser autosuficiente, porque à medida que a 

complexidade dos serviços vai aumentando, ele não dá conta.  Então quando 

começa a avançar na alta complexidade, embora ele faça alguma coisa, não é 

suficiente, porque a população é muita grande, muito adensada que embora o 
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IBGE não mostre tem um crescimento tão grande. Tem regiões que você deixa 

de ir dois meses a região mudou, porque cresceu uma nova comunidade, tinha 

ali uma série de terrenos vazios e hoje tem lá não sei quantas casas. Então é 

um município dinâmico demais. (SES) 

 

 

5.3.3. Mecanismos de coordenação 

 

 Integralidade como premissa para a rede de serviços de saúde 

 

A Supervisão Técnica de Saúde reconhece a necessidade de trabalhar de 

forma integrada na oferta dos serviços de saúde e a coordenação da Atenção Básica 

indica ações que vem sendo desenvolvidas para integrar os serviços, por exemplo, a 

implantação do prontuário eletrônico, que visa garantir a continuidade do cuidado: 

 

A gente quer trabalhar a integralidade. Quer trabalhar na gestão de cuidado... 

atender o usuário em todos os momentos de vida. Então ele é o paciente que 

circula, é o mesmo que vai no pronto socorro, que vai na unidade, que vai na 

AMA, que vai no CAPES. Então ele é um paciente do território então a gente 

tem que realmente fazer esse trabalho em rede. (ASF II) 

 

Então nós começamos a fazer o trabalho da integração com essas unidades 

acopladas (mistas), como a implantação do prontuário eletrônico, em algumas 

a gente já conseguiu isso, outras que ainda não conseguimos fazer, mas a AMA 

hoje atende paciente com prontuário. Não é só o atendimento com o prontuário, 

mas a disposição da equipe em vincular este usuário na unidade de referência 

e fazer esse trabalho integrado, pensando ali na continuidade desse cuidado. 

Tem sido um grande desafio e “aí” a equipe do nível central tem tido uma 

participação bastante efetiva, por conta da elaboração de documentos 

norteadores, de fazer essa discussão junto aos territórios. (CAB)  
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Há um trabalho da supervisão técnica de construção da rede de forma 

ascendente a partir do território e da qualificação dos profissionais, junto às equipes 

locais de saúde: 

 

A partir de agora a gente vai fazer oficinas por territórios... nós vamos trabalhar 

essa rede, cada um vai falar o que ela oferece de serviço, para conseguir  

‘linkar’  um serviço no outro e dar essa continuidade para o paciente. A gente 

está fazendo todo o levantamento do referencial teórico, para fazer as oficinas 

com os gerentes, com os próprios atores que estão na ponta para eles 

conseguirem trabalhar em rede. (ASF II) 

 

 Organização da RAS por linha de cuidado: por onde começar? 

 

Para o nível regional, o município está implantando a RAS a partir de linhas de 

cuidado prioritárias para as patologias ou condições mais frequentes como diabetes e 

cuidado a gestante: 

 

No município, elas (as redes) estão mais organizadas em linhas de cuidado... 

a secretaria, ela tem uma preocupação de estabelecer linhas de cuidado para 

as diferentes formas de patologias e de atenção. Então, a gente vê esse 

movimento da linha de cuidado da gestante, da linha de cuidado do diabético e 

assim por diante. Há o estabelecimento de uma linha para depois a formação 

de uma rede, mas por enquanto a gente vê a preocupação na linha, não tanto 

em uma rede estruturada. (STS) 

 

Nós nunca teremos condições de atender tudo... então nas doenças crônicas, 

a gente prioriza o hipertenso, o diabético, trabalhamos com a linha da 

obesidade, do asmático. Então a gente elege algumas linhas de cuidado para 

dar conta da demanda, porque se não for dessa forma, você trabalha de forma 

desorganizada e quem mais precisa você acaba não atendendo. Hoje então, a 

gente prioriza essas linhas de cuidado com os protocolos que já existem e que 

são produzidos pelo nível central. (CRS) 
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Porém, a coordenação da Atenção Básica refere que o Município tem as redes 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, além de terem iniciado a discussão da linha 

de cuidados das doenças crônicas:  

 

Tem hoje quatro redes instituídas no município, a rede cegonha, a rede de 

atenção à pessoa com deficiência, a rede psicossocial e a rede de urgência e 

emergência, essas são as quatro redes instituídas, estamos discutindo 

justamente a linha de cuidado das doenças crônicas, mas estamos trabalhando 

na rede... (CAB) 

 

 

 Desarticulação da rede de serviços de saúde em SP 

 

A diversidade de equipamentos, suas diferentes funções e a forma como foram 

incorporados ao conjunto de unidades de saúde do município, torna o sistema 

bastante complicado e desarticulado: 

 

O sistema de saúde municipal vem de uma experiência de muita fragmentação 

de todos os pontos e na atenção básica isso têm sido muito, muito difícil porque 

aqui na atenção básica, por exemplo, tem a unidade básica tradicional... com 

as três clínicas básicas e tem um pouco mais da metade dessas unidades com 

estratégia de saúde da família exclusivamente... ao todo são 451 unidades 

básicas de saúde, no município. Tem 273 unidades com a estratégia de saúde 

da família exclusivamente e tem 170 unidades ainda no modelo UBS tradicional 

com as três clínicas básicas. (CAB) 

 

A coordenação regional aponta a descontinuidade do cuidado devido a 

desintegração dos serviços no município, no passado: 

 

Antes os trabalhos podiam até existir, mas eram desintegrados. não tinha uma 

horizontalidade no cuidado, então a pessoa chegava num ponto de atenção, 

recebia uma determinada assistência, mas não tinha uma linha de continuidade 

do cuidado, um projeto terapêutico singular... (CRS) 
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Além disso, a convivência de unidades geridas por parceiros diferentes 

potencializa a ocorrência de conflitos, que precisam ser equacionados pelo gestor 

público: 

 

Uma parte destas 450, que é em torno de 70 unidades, que elas são mistas, 

têm tanto a unidade tradicional como uma ou duas equipes de estratégia de 

saúde da família, que é o que a gente chama de mista. Hoje as unidades de 

estratégia de saúde da família estão todas sob a gestão dos parceiros, das 

organizações sociais. Então quando tem uma unidade desta, que é mista, tem 

duas gestões ou duas gerências. Não é raro ter um certo conflito ali, então tem 

que trabalhar bem como é o processo de trabalho nessa unidade, de juntar 

essas equipes, então tem sido um esforço constante trabalhar a mudança no 

processo de trabalho. (CAB) 

 

Para o parceiro, não há linha de cuidado, mas alguns programas ou estratégias 

como a utilização de protocolos que poderiam facilitar a organização do cuidado 

integral. As áreas técnicas da SMS estão presentes no nível local e as ações são 

realizadas de forma fragmentada, por diferentes programas (Saúde Bucal, Saúde do 

Idoso, Paciente com Deficiência): 

 

A gente faz os programas... vire e mexe o programa ganha peso... melhor em 

casa, isso tudo é marginal, na verdade não é uma linha de cuidado articuladora 

da rede de suporte a pacientes portadores de doenças crônicas... acho que 

eles encontram alguns cuidados, alguns protocolos de acolhida na rede, mas é 

tão desarticulado... (ASF I) 

 

Então, rede mesmo... não tem tão instalada assim... Quando precisa tem que 

ir pra Santo Amaro, outras regiões... no município eu não vejo essa rede 

trabalhando integralmente não, (é) cada um fazendo seu programa mesmo. 

Saúde bucal faz seu trabalho, saúde do idoso faz seu trabalho, paciente com 

deficiência... então é muito fragmentado. (ASF II) 

 

Porém, o parceiro indica que há um início de trabalho conjunto para construção 

das redes com as supervisões técnicas, a partir das áreas temáticas: 
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A gente quer trabalhar junto com as próprias supervisões embora eles 

trabalhem por área temática... saúde da criança, do adolescente, violência, 

pessoa negra... A gente está tentando aliar esse trabalho em rede com os 

programas da secretaria. Então assim é tudo muito conversado, a gente fez 

oficina já na semana passada sobre o trabalho em rede, o que é rede em saúde 

e o que cada um pensa do seu trabalho, do seu papel nessa rede, para 

conseguir falar a mesma linguagem a gente faz esta construção. (ASF II) 

 

 

 Rede informal versus Rede formal 

 

A Supervisão Técnica de Saúde, como órgão que se encontra bastante próximo 

da realidade local do território, aponta a necessidade de existirem articulações 

‘informais’ entre os diferentes serviços para manter a continuidade do cuidado, mesmo 

que as articulações isso já estejam previstas pelos meios formais: 

 

A gente faz alguns arranjos regionais diante do nosso território, diante das 

nossas necessidades, mas o escopo maior da linha de cuidado... muitas vezes 

ela já vem pronta... a gente têm que articular frente os diferentes serviços para 

que a linha não se interrompa. Então, os profissionais da unidade de saúde têm 

que articular, por exemplo, com a maternidade, para que em algum momento a 

gestante de alto risco... verifica se de fato ela está indo, se está sendo 

acompanhada, mas isso numa via muito informal. (STS) 

 

A via informal de articulação entre os profissionais e serviços de saúde passa 

a ser condição necessária, indispensável para a efetivação e/ou manutenção da ‘rede 

formal’ 

 

Essa rede... não é formal, (mas) ela existe, tanto que os serviços se conhecem, 

se conversam e a gente faz estes contatos para que essa linha e essa rede não 

se rompam. (STS) 
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A formalidade da rede que, muitas vezes, é burocrática do ponto de vista da 

resolubilidade do sistema de saúde, em alguns casos, torna-se fator dificultador para 

continuidade da RAS:  

 

Chamamos aqui quem quer que seja envolvido nesta situação (dificuldade em 

atender alguma demanda, encaminhar um usuário para um especialista, por 

exemplo), para tentar resolver e para que isso não aconteça de novo... as 

conversas, elas não caminham com a mesma rapidez que a gente gostaria, 

porque, às vezes, têm questões burocráticas, mas a gente tenta resolver 

primeiro na conversa seja um fórum, uma reunião, seja um telefonema, de fato 

a gente utiliza muito a via informal para resolver algumas questões pontuais. 

(STS) 

 

 O Município de SP: o envelhecimento populacional e as doenças crônicas 

 

As condições crônicas são consideradas prioritárias para gestão da Atenção 

Básica, dada a transição demográfica e o envelhecimento populacional do município 

de São Paulo. Porém, para tornar as condições crônicas uma prioridade para a gestão, 

é necessário reconhecer as necessidades dos território e fazer investimentos mais 

direcionados aos problemas diagnosticados: 

 

Não dá para não pensar nas doenças crônicas... hoje para (a) cidade de São 

Paulo é imperativo pensar, pela própria mudança que está tendo de perfil... isso 

tem que estar na ordem do dia da gestão, não tem jeito. Está, mas não significa 

muito se eu não agregar, por exemplo, recursos... então... o papel do território 

é fundamental, porque se eu tenho esse diagnóstico territorial de que eu preciso 

incrementar ali... Isso facilita nas decisões aqui da secretaria. (CAB) 

 

 Atendimento domiciliar ao usuário em condição crônica de saúde 

 

Embora se reconheça tecnicamente a necessidade de se estruturar o serviço 

para assistir os usuários com necessidade de cuidado paliativo, não há uma ação 

direcionada aos pacientes a esse público, no Município como um todo. Existem, 
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apenas, ações isoladas, de assistência ao crônico acamado, realizadas por 

programas específicos como de ‘Atenção ao Idoso’: 

 

Existe alguma coisa (de cuidados paliativos) pela rede do PAI, do programa de 

atendimento ao idoso, mas não é uma tendência forte. Em escala significante 

não tem... mas acho que nossa grande obrigação técnica é construir esses 

modelos de cuidados paliativos, atendimento domiciliar, acompanhamento de 

crônicos, se a gente quiser ser coerente com as nossas leituras técnicas, 

epidemiológicas e de demanda social... isso nos obriga a investigar fortemente 

esse campo. (ASF I) 

 

Nos locais em que há cobertura pela Estratégia de Saúde da Família, como 

ocorre na região de Parelheiros, é previsto que os usuários acamados, portadores de 

condições crônicas sejam acompanhados pela equipes da ESF. Porém, onde não há 

cobertura da ESF, os usuários acamados são atendidos pelas equipes de Assistência 

Domiciliar: 

 

Esses pacientes de cuidados paliativos, de crônicos... acamados... eles são 

cuidados pelo profissional da estratégia da saúde da família onde há cobertura, 

onde não há cobertura eles são cuidados por essa EMADE... (CRS) 

 

A EMAD está ligada mais aos hospitais... Ela... acompanha aquele paciente até 

ele ficar numa situação que ela possa transferir para o território... Quando ele 

está numa condição que possa ser acompanhado pelo médico da equipe da 

unidade... (a EMAD) passa o caso... dá alta do Melhor em Casa para o 

profissional da unidade e se for unidades onde não há coberturas de Estratégia, 

se aquele paciente morar em uma região que não há cobertura, quem vai dar 

continuidade no cuidado é essa equipe da assistência domiciliar que eu tenho 

nos territórios. (CRS) 
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 Referência de atendimento para os crônicos 

 

Entretanto, segundo a Supervisão Técnica de Saúde, na compreensão do 

usuário ainda persiste a lógica de que a referência para intercorrências é a unidade 

de pronto atendimento ou a AMA e não a ESF ou a equipe de atendimento domiciliar: 

 

A maior parte destes pacientes crônicos não vão para as unidades de 

assistência domiciliar... da Estratégia Saúde da Família quando eles têm 

qualquer intercorrência; eles procuram direto o pronto atendimento ou AMA. 

(STS) 

 

 Falta de apoio do NASF no preparo técnico dos cuidadores 

 

Há um reconhecimento de que o NASF possui um papel importante no suporte 

ao cuidado dos pacientes crônicos, porém não há uma ação específica do Núcleo para 

qualificar o trabalho dos cuidadores dos usuários no domicílio: 

 

É uma das funções do NASF, mas eu não sei o quanto eles conseguem 

trabalhar com esses cuidadores... não existe tipo  ‘vamos treinar as pessoas’ 

... não existe... um projeto eficiente… (STS) 

 

Vamos fazer com todos os cuidadores, um treinamento, um protocolo de como 

tem que levantar, como tem que tratar, como a gente vai melhorar esses 

pacientes que tem AVC, essa hipertonia, como a gente vai cuidar disso... eu 

acho que não tem. (STS) 

 

 Problemas sociais interferem na priorização dos crônicos 

 

Em função das condições sociais e agudas na região de Parelheiros, o parceiro refere 

dificuldade para a priorização dos crônicos, embora reconheça a necessidade de atuar 

frente a esse desafio:  

 

Eles (os usuários da região de Parelheiros) estão sofrendo de problemas que 

vão além do campo da saúde e os profissionais estão com dificuldades de lidar 
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com isso e o que fazer com o crônico... A gente simplesmente esquece e vamos 

cuidar só da violência do usuário que chega lá batendo na porta do gerente 

pedindo outra coisa e como é que a gente prioriza o crônico, tendo essa 

condição toda social que desfavorece? (ASF I) 

 

5.3.4. Recursos Humanos 

 

 Carência de profissionais qualificados para atenção integral 

 

A instituição parceira aponta para a necessidade de qualificar melhor os 

profissionais para atuar em rede. Entende que  a formação dos profissionais é muito 

intervencionista, centrada nos procedimentos biomédicos e não desenvolve no 

profissional o compromisso de prestar cuidado integral, acolhedor, resolutivo, com 

menor aporte tecnológico e maior utilização de tecnológicas leves como a escuta 

qualificada: 

 

Precisa conhecer melhor quem são os pacientes e precisa qualificar melhor as 

pessoas para cuidar, para depois tentar organizar esses níveis de atenção. 

(ASF I) 

 

Não formamos os profissionais que poderiam pressionar por uma linha de 

cuidado, claro que há exceções, grupos organizados, algumas escolas mais, 

outras menos, mas em média se forma para uma clínica desacolhedora 

desatenta a essa condição intervencionista, medicalizante... quando contrata 

as pessoas, quando entrevista para contratar, e quando faz gestão de 

serviços... os trabalhadores da área da saúde são muito mal formados neste 

sentido, tendo um certo domínio de alguma técnica... mas não tem o menor 

compromisso com a ação de cuidado em linha transversal, multiprofissional, 

integralizada... hoje as tecnologias são muito mais do cuidado, do acolhimento, 

da atenção, da escuta, menos do medicamento, menos do equipamento, 

menos do conhecimento de intervenção... Mas esse discurso é meio velho... o 

desafio tá mesmo no plano político... como é que a gente recoloca isso na 

pauta, pratica isso... (ASF I) 
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Entretanto, o parceiro aponta que, mesmo com os problemas na formação, há 

profissionais capazes de realizar um trabalho mais integral, acolhedor e, assim, o 

maior problema estaria na definição técnica e política dos caminhos para a Saúde 

seguir com vistas aos objetivos que tem, ou seja, como se organizar para atender às 

necessidades de saúde da população: 

 

Gente para isso (para realizar um cuidado integral) tem, eu não acho que falta 

gente no sistema de saúde, falta uma melhor distribuição dessas pessoas, mas 

não vejo assim como um problema, o mercado tem... é muito mais produto 

dessa confusão geral das nossas agendas políticas, técnicas,  do que 

exatamente um déficit estrutural... (ASF I) 

 

A parceira menciona a dificuldade para a contratação dos médicos para 

atenderem nas regiões periféricas, principalmente para unidades de pronto 

atendimento. Assim, a alta rotatividade desse profissional é vista como causa da 

descontinuidade do trabalho nas equipes, o que interfere diretamente na continuidade 

da RAS: 

 

O profissional médico é mais difícil da gente contratar... eles preferem os 

grandes centros... preferem não trabalhar na periferia. Principalmente o AMA 

Parelheiros, por exemplo, é 24h, sábado à noite, sexta à noite são os mais 

difíceis para colocar médicos... O trabalho da rede com os demais 

profissionais... incluindo NASF, os outros a gente tenta construir melhor, mas 

com a rotatividade de médicos acaba tendo uma quebra, porque você constrói 

um projeto terapêutico, você tenta amarrar essa rede, mas se sair profissional... 

até recontratarem novamente... então acaba quebrando um pouco essa rede. 

(ASF II) 

 

A SES  e a SMS oferecem, continuamente, várias oportunidades de 

capacitação aos profissionais da rede. Porém, não há acompanhamento para avaliar 

se essas ações de qualificação repercurtem em algum benefício para o trabalho 

individual do profissional ou trazem resultados para a melhoria da qualidade do serviço 

ofertado por toda equipe de saúde para a população: 
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Os municípios grandes nem se valem tanto dessas ofertas de capacitação do 

estado, mas os pequenos sim e acho muito importante... se bem que eu faço a 

capacitação, mas eu não vejo a gestão sobre isso. Eu mandei o profissional, 

um grupo de profissionais. Não há uma cobrança sobre isso, como que aquilo 

vai impactar o serviço, então sempre que eu preparo uma equipe eu espero 

que ela repasse para equipe toda e que isso promova mudanças na qualidade 

do nível local. (SES) 

 

 

 Dificuldade do Município em atrair profissionais para AB 

 

A precaridade de recursos na Atenção Básica causa o desinteresse do médico 

para trabalhar nesses serviços, o que impacta negativamente a resolutividade do SUS 

no município de SP: 

 

O SUS acho que nunca está pronto... nós estamos num momento, que por uma 

série de razões, alguns serviços no município, que davam conta da Atenção 

Básica, hoje não estão dando. Então, o médico não quer ir para lá, não há 

recurso suficiente para atrair o profissional para aquela região, uma série de 

razões. (SES) 

 

 Preparo do profissional para atuar da Atenção Básica 

 

A atuação na Atenção Básica requer do profissional qualificação para acolher 

de forma resolutiva as demandas dos usuários e encaminhar para os outros pontos 

da RAS apenas os casos que, de fato, precisam disso para a continuidade do cuidado. 

Algumas tecnologias, como o caso do Telesaúde, vem sendo implementadas  no 

Município para qualificar o trabalho médico e dar suporte técnico que o profissional 

que atua nas regiões mais distantes: 

 

A discussão do acolhimento é fundamental... não é só você  ‘botar’ para 

dentro... Então eu tenho que capacitar esse profissional da Atenção Básica 

para ser o mais resolutivo possível, porque com isso eu evito de criar fila para 
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o nível da especialidade, para o nível secundário... encaminhar melhor aquilo 

que precisa ir para um serviço hospitalar... então eu preciso... algumas 

tecnologias eu tenho que trazer para dentro da atenção básica. Por exemplo, 

estamos trabalhando a questão do telesaúde... é importante dar esse suporte 

para o trabalhador, onde ele possa estar com o seu paciente no consultório, ele 

tem uma dúvida que ele possa consultar e resolver ali ao invés de encaminhar 

a outro ponto de atenção. (CAB) 

 

 

 Desconhecimento dos profissionais em relação aos Cuidados Paliativos 

 

O usuário com necessidade de cuidados paliativos não recebe uma atenção 

qualificada pelo profissional médico devido ao seu desconhecimento técnico de como 

proceder em situações como essa:  

 

É um atendimento comum como para qualquer outro paciente que chegue no 

pronto socorro... Nossos colegas não estão acostumados a tratar estes 

pacientes como eles deveriam ser tratados, então muitas vezes a gente acaba 

tendo... iatrogenias, por falta de conhecimento... (STS) 

 

Na região de Parelheiros, não há profissionais com formação e experiência na 

área de cuidados paliativos. Os médicos geralmente são jovens recém formados com 

pouca experiência ou profissionais com idade mais avançada que procuram um 

trabalho mais ’tranquilo’ e podem não se interessar por uma área que exige maiores 

conhecimento e comprometimento: 

 

O perfil dos médicos da nossa região é muito jovem, estão esperando para 

prestar prova de residência, têm no PSF uma fonte de renda. Alguns mais 

idosos... que já ficaram bastante tempo atendendo e que tão agora numa vida 

mais tranquila. As duas grandes vertentes desses médicos que trabalham aqui. 

Eu não sei se pela distância, pela comodidade. Então, especificamente para 

cuidar dos paliativos a formação aqui é nula. (STS) 
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 A importância da enfermagem no cuidado integral 

 

O parceiro reforça a importância da enfermagem na Atenção Básica, devido a 

formação generalista que lhe confere habilidades para analisar o funcionamento 

global do sistema de saúde e contribuir para a continuidade das linhas de cuidado: 

 

Estender o protocolo de enfermagem é a primeira coisa que nós fizemos, a 

contramão do protocolo que veio do gabinete, um atraso, reduz o papel da 

enfermagem no pré-natal, no controle da medicação, um horror. Eu acho isso 

uma bobeada técnica do governo federal historicamente. Tem que ocupar a 

rede de televisão nacional e dizer: ‘- Olha é o seguinte, países desenvolvidos, 

países que racionalizam sua capacidade técnica se baseiam no trabalho da 

enfermagem.’ Não é lugar de pobre que não tem médico e põe um 

‘enfermeirinho’ para tomar conta... O trabalho mais eficaz e tecnicamente mais 

seguro é desempenhado pela linha de cuidado de um segmento que a 

enfermagem se responsabiliza. A formação da enfermagem é uma formação 

de sistema, olha para o funcionamento sistêmico, seja num hospital, seja numa 

rede, seja na conduta clínica, ela não é desviada por uma intervenção. (ASF I) 

 

 

5.3.5. Sistemas de Informação 

 

 Gestão da Informação no município 

 

O parceiro aponta para investimentos na área da gestão da informação e a 

possibilidade do trabalho conjunto entre gestor público e privado para análise da 

situação no nível local:  

 

Nós investimos tecnicamente criando uma gerência de informações que não 

existia. No governo, existia a CEINFO, que cuida do controle de doenças e 

alguma anotação da produção. A gente está abastecendo inclusive relatórios, 

criando relatórios comuns, de uso comum entre o governo e o parceiro para 

poder explorar o máximo possível essa gestão de informações. 

Interessantíssimo... quando você coloca no relatório do nível local é uma 
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maravilha, ele dá uma perspectiva daquilo que você percebe, sente, observa...  

(ASF I) 

 

Os relatórios gerenciais tem alimentado a discussão das redes no território, 

dando a oportunidade das unidades olharem para processo de trabalho internamente 

nas equipes e como se constroem as relações entre os demais equipamentos: 

 

Nada melhor do que estudar e trabalhar com esses relatórios, e agora a gente 

tem um âmbito onde isso pode ser feito profundamente que são as redes. Eles 

(as ESF das unidades) se estudam, não é assim o relatório de Parelheiros... é 

o relatório da sua rede, o relatório da sua unidade. ‘Se você está dizendo que 

a sua produção caiu porque essa especialidade oscilou, mas bom porque você 

não referenciou do lado?’ Porque para nós é um contrato só, se todo mundo 

cair, como dominó, cai o contrato como um todo... (ASF I) 

 

O parceiro refere que até há pouco tempo não tinha acesso aos relatórios do 

SIGA, apenas armazenava as informações, entretanto, hoje é possível o acesso e 

estudo das informações pela ASF: 

 

A gente está fazendo um alinhamento do SIGA, nós começamos a ter acesso 

às senhas, ... antes a gente não tinha senha... agora a gente olha o sistema, 

tira relatórios, estuda o BI (Business Intellingence). (ASF I) 

 

 

 Implantação do Prontuário Eletrônico 

 

A SMS iniciou o processo de implantação do prontuário eletrônico com objetivo 

de integrar as informações dos usuários em rede, porém isso está ocorrendo somente 

em algumas unidades: 

 

O prontuário eletrônico é uma das propostas do governo... Então a gente 

discute o prontuário eletrônico, já implatamos em alguns serviços novos que, 

por exemplo, a UPA Campo Limpo já funciona com o prontuário eletrônico, 
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algumas AMA’s da região do Campo Limpo já estão também, puseram em 

funcionamento o prontuário eletrônico. (CRS) 

 

É isso (o prontuário eletrônico) que está sendo implantado... desenhar no 

prontuário eletrônico todo o fluxo do paciente dentro da unidade até ele sair... 

você ter esse sistema linkado com um sistema de imagem e laboratório, para 

ter mais facilidade. Isso já é uma realidade para nós, não nas 450 unidades, 

mas tem uma parte dessas que a gente já começou a implantar. (CAB) 

 

 

 Integração dos sistemas de informação 

 

A SMS inteciona integrar as informações de toda rede por meio do SIGA como 

já ocorre para a Atenção Básica: 

 

O SIGA deverá fazer tudo, gestão da especialidade, gestão de leito, integrar os 

hospitais da autarquia, que usavam um outro sistema. Tudo sendo trabalhado 

para ser um sistema único, tanto na área hospitalar como na área ambulatorial, 

que já é o SIGA, como na atenção básica. E o SIGA, em termos de cartão SUS, 

a gente está conseguindo que ele converse com o sistema nacional. (CRS) 

 

Agora a gente está migrando, por orientação do governo, as informações dos 

pronto-socorros para (o) SIGA, que estava em um sistema particular da 

autarquia... a gente está unificando isso. (ASF I) 

 

 Sistemas de informação independentes 

 

O sistema de informação da SMS não tem permissão de acesso ao sistema de 

regulação estadual da SES (CROS). A SMS tem se empenhado para para discutir 

com o Estado as possibilidades da integração de ambos sistemas ou do acesso do 

município à regulação estadual: 
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Nós queríamos que o estado fizesse a integração de sistemas de regulação. 

Que o município entende que o sistema de regulação tem que ser gerido pelo 

município. Porque o equipamento é estadual, mas ele está sediado no 

município. O sistema de regulação hoje do estado chama-se CROS. Nós não 

temos atuação sobre ele, ele é controlado pelo estado. E desde que essa 

gestão assumiu, nós da secretaria municipal temos discutido com a secretaria 

estadual a integração do CROS  no sistema de regulação municipal. Mas ainda 

não conseguimos... isso seria um sonho... (CRS) 

 

O sistema SIGA é muito bom e o CROS é uma coisa linda, é um avanço. Então 

os esforços que hoje se discute, inclui a inter-relação em algum momento 

desses sistemas, talvez nem tudo se fale, mas existem grupos das respectivas 

áreas numa conversa longa até de inter-relação de alguns módulos ou de 

alguns pedaços destes programas. Agora tá chegando o ESUS. (SES) 

 

 Migração para o ESUS 

 

A fim de alinhar-se à diretriz federal, o Município tem tomado iniciativas para a 

integração do SIGA ao ESUS, que é um sistema de informação do Minisitério da 

Saúde que está em fase de implantação nos municípios. Para as unidades do 

Município de SP, a implantação do sistema nacional tem trazido algumas dificuldades, 

devido à falta de integração dos registros e o curto prazo estabelecido para que esta 

se efetive: : 

 

O município está aderindo ao ESUS, então agora implantaram a nova ficha de 

registro individual, onde é uma folha de frente e verso, com vários itens a serem 

preenchidos. Então dificulta um pouco! Teve que acrescentar algumas coisas 

e manter a outra do SIAB... querem acabar com o SIAB no município São 

Paulo... deram um prazo muito em cima, não sei se vai dar tempo. (ASF II) 
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 Necessidade de infraestrutura tecnológica nas unidades 

 

Embora existam iniciativas da SMS para implantar um sistema de informação 

integrado em rede, com a colaoração do parceiro, persistem problemas de 

infraestrutura que impedem a efetivação do planejado: 

 

Só que tem algumas coisas que tem que acontecer anteriormente de infra 

mesmo... de tecnologia de informação, tem que ter o computador. (CRS) 

 

Toda unidade de saúde hoje tem rede, tem banda larga e tem um computador 

no mínimo... isso não é o suficiente... precisa ter um... prontuário eletrônico... 

você não está dizendo que você vai implantar prontuário eletrônico na rede 

básica de saúde em trinta unidades, você tem 450 unidades de saúde dos mais 

variados tipos. Tem unidade de saúde potente, inclusive do ponto de vista da 

edificação... e tem unidade de saúde que é uma casinha alugada... então, tem 

alguns desafios que vão desde a questão mesmo da tecnologia pura, como 

também da questão do recurso... é muito caro. (CAB) 

 

 

 Dificuldade de aquisição de tecnologia para as unidades 

 

Além das dificuldades de infraestrutura apresentadas pela SMS, as questões 

burocráticas implicadas no processo administrativo para aquisição dos equipamentos 

informáticos interferem negativamente na implantação de sistemas de informação 

integrados: 

 

É uma coisa cara, tem um entrave... meio que burocrático, porque o tribunal de 

contas no processo de aquisição vai e volta, o tribunal pede informação e 

volta... isso demora um ano... a gente está com unidade que isso começou a 

ser gestado em 2013 e o ano passado inteirinho foi o processo de vai e volta, 

explica daqui, tira de lá... para poder... avançar, porque tem a questão dos 

insumos, tem o próprio sistema mesmo... isso está tudo naquele processo. 

(CAB) 
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 Registro manual das informações nas UBS 

 

No nível local, o registro das informações segue sendo feito manualmente pelos 

agentes comunitários das equipes da ESF e um auxiliar administrativo as digita no 

sistema informatizado:pelo :  

Os agentes ainda não têm... eles têm a ficha deles manual, não tem nada 

informatizado, é tudo registro manualmente que entrega a produção 

diariamente para o ATA alimentar essas planilhas, os auxiliares administrativos. 

Eles fazem exportação e a gente exporta os dados e manda a planilha para o 

município. (ASF II) 

 

 

5.3.6. Gestão do Sistema  

 

 A mudança administrativa de DIR para DRS em 2007 

 

A representante estadual relata como a transição das Diretorias Regionais de 

Saúde para os Departamentos Regionais de Saúde na Estrutura da Secretaria 

Estadual de Saúde afetou a alocação dos funcionários:  

 

Antes dos DRS existiam as DIRs, que ficavam com uma estrutura parecida com 

a atual ou até melhor em cada uma das RAS da região metropolitana de São 

Paulo. Então, havia equipes com uma diretoria como a nossa aqui, mas para 

uma região como Guarulhos, outra para o ABC, outra para Osasco. Quando se 

dissolveu a DIR, acabou de 2006 para 2007, essas estruturas desapareceram, 

ficou tudo concentrado num departamento único. Naquele momento, a 

orientação da Secretaria foi que as pessoas que trabalhavam (em) todas essas 

regiões fossem alocadas no DRS1. (SES) 

 

A mudança de local de trabalho causou o descontentamento de alguns 

funcionários realocados no DRS, o que resultou em dificuldades para a gestão do 

Departamento conseguir o engajamento destes no fortalecimento do SUS da Região 

Metropolitana:  
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As pessoas vieram muito infelizes para cá, muito de mal com a Secretaria, 

então, foi difícil você encontrar técnicos preparados que ainda acreditassem na 

proposta do SUS, que ainda acreditassem na Secretaria e que concordassem 

conosco de vestir a camisa e atuar no seu território. (SES) 

 

 A estrutura do DRS 1 e a dimensão do território 

 

Após a última reestruturação administrativa, a SES ficou com 17 

Departamentos Regionais de Saúde. O DRS 1, apesar de responder por uma área 

territorial relativamente pequena em comparação com os demais, é responsável por 

50% da população do Estado, incluindo o município de São Paulo, o que faz da gestão 

desta área um grande desafio:  

 

Hoje são 17 departamentos no estado de São Paulo. Nós somos aquele 

pequenininho... 3% da região geográfica do estado... 50% da população do 

estado... Alguém um dia chegou e falou: Temos 17 departamentos, todos com 

a mesma estrutura. Ou seja, diretor, diretor substituto, assistente técnico, 

igualzinho. Só que 50% da população nós vamos dividir entre 16 diretores de 

departamento. Um departamento, que é o DRS1, ficará com uma estrutura para 

20 milhões de habitantes. Então isso ficou impossível... inviável… você precisa 

estar nos locais para fazer a gestão, mesmo que a estadual, que não tem a 

obrigatoriedade da assistência direta à população, mas você tem que conhecer 

o território. (SES) 

 

 Centralização das áreas técnicas a partir da SMS 

 

Na estrutura  da SMS, há uma tensão entre o modelo de gestão 

descentralizado, que busca organizar o sistema em rede por meio das regionais, e o 

modelo centralizador. Este é reflexo da forma de organização do nível central da 

Secretaria, onde predominam as áreas ténicas e linhas programáticas que, 

concentrando o poder decisório em termos técnicos na SMS, acabam direcionando as 

ações a serem implementadas regionalmente:  
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Essa crise de desarranjo forçou um pouco que as regionais se ocupassem um 

pouco mais na organização do sistema, mas há uma tensão muito forte porque 

o modelo não é um modelo descentralizador, as áreas técnicas e programáticas 

continuam concentrando um fortíssimo poder a partir do gabinete da SMS... 

são linhas programáticas, novos documentos, novas planilhas, novas medidas, 

quando não o gabinete o próprio prefeito faz intervenções na área. (ASF I) 

 

 Gestão da rede em nível regional 

 

A Coordenação Regional é a gestora do sistema de saúde em nível regional, 

não se restringindo à gestão da Atenção Básica, como ocorria em outras ocasiões: 

 

A coordenação tinha outra característica nas gestões anteriores. Ela era uma 

coordenação que atuava mais voltada para rede de atenção básica... o 

coordenador tinha uma ligação direta e somente com a coordenação de 

atenção básica da Secretaria Municipal. Não tinha um contato e nem uma 

interlocução com o secretário e com o núcleo central. Não tinha esse papel 

mais de decisão no território... não havia nenhum controle por parte da 

coordenadoria dos contratos de gestão. O que existia era um pequeno controle 

de convênios, mas toda a discussão financeira de implantação de serviços, 

metas dos contratos de gestão, monitoramento, acompanhamento, avaliação 

era tudo feito no nível central da secretaria, não passava pelo âmbito da 

coordenadoria. Então, a coordenadoria não fazia gestão de saúde do território 

como um todo, numa rede de serviços integrada... (CRS) 

 

A delegação da gestão das regiões para as coordenarias conferiu mais poder 

para  o nível regional da SMS atuar nos territórios. Com isso, ocorreu  a 

descentralização do poder do nível central para o regional:  

 

Essa é uma característica do sistema nesses últimos três anos, que é o reforço, 

o reconhecimento do papel do coordenador regional e sua equipe no território... 

é uma descentralização que embora já existisse esse desenho das cinco 

coordenadorias, hoje são seis coordenadorias, se criou mais uma, a 

coordenadoria centro, hoje, por exemplo, um coordenador de saúde, ele está 
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muito mais empoderado do ponto de vista das ações que são desenvolvidas no 

território. Ao nível central, cabe mais essa coisa da diretriz, da discussão do 

macro. (CAB) 

 

Com esta delegação de poder, a equipe que atuava no nível central precisou 

se adaptar para incorporar, paulatinamente, a proposta de fortalecimento da gestão 

regional e o novo papel de apoio técnico às regiões: 

 

A equipe do nível central acabou ficando bastante reduzida em função do 

reforço do território... teve um trabalho para fazer com a equipe, e dizer o 

seguinte: ‘Olha, a prioridade é que o território tenha autonomia, nós temos que 

trabalhar para isso’ . Então realmente é um papel hoje mais técnico. (CAB) 

 

O fortalecimento do gestor regional visa a construção das redes regionais, com 

a integração dos serviços, municipais e estaduais, públicos e filantrópico: 

 

Hoje não é coordenação da atenção básica, é a coordenação de toda rede de 

serviços que inclui serviços hospitalares, ambulatoriais, especialidades desta 

região da cidade que é a região Sul. O papel do coordenador é fazer a gestão 

do sistema de saúde, a integração desse sistema em rede e fazer com que haja 

uma melhoria de acesso e de qualidade nesse sistema de saúde desta região, 

tanto do setor público como do setor filantrópico. (CRS) 

 

Anteriormente, a rede hospitalar respondia apenas à coordenação das 

autarquias no nível central, entretanto, após esta reengenharia do poder na SMS, 

segunda a coordenadora regional, o planejamento das ações dos hospitais municipais 

é discutido e definido com base nas necessidades do território definidas pelo nível 

regional, com a participação da autarquia: 

 

O hospital também não é mais a autarquia hospitalar que decide, esse hospital 

vai ser mais, especializado, dirigido pra neuro, não. Esta necessidade é 

discutida no território e o planejamento a que servirá o hospital também é 

definido aqui no território, com a participação da autarquia obviamente, mas 

baseada prioritariamente na necessidade do território. (CRS) 
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Os hospitais públicos, estaduais, municipais e o filantrópico estão sob a gestão 

da coordenadoria, uma gestão de interlocução e de trabalho em rede e de 

coordenação dessa rede, de integração de serviços. Essa é a função, não o 

controle mais direto do hospital. (CRS) 

 

Especificamente quanto ao Pronto Socorro São José, serviço autárquico 

municipal em  Parelheiros, a Supervisão Técnica de Saúde tem enfrentado alguns 

problemas para efetivar a articulação necessária e, quando preciso, aciona a 

Coordenadoria Regional: 

 

Nós temos o balneário São José, PS do balneário São José que é uma 

autarquia, que embora seja da prefeitura, não responde da mesma forma que 

responde pela secretaria (como se estivesse ligado diretamente à coordenação 

regional como as ESF). Então assim, essas questões, que envolvem outras 

instâncias, acabam passando pela coordenadoria para ter uma resposta oficial 

a respeito. (STS) 

 

 Contrato de Gestão e diretrizes municipais 

 

Para que as necessidades do território sejam contempladas na organização do 

sistema de saúde em cada região, a gestão dos contratos com os parceiros é 

responsabilidade das Coordenadorias. A equipe do nível central da SMS interfere 

quando há necessidade de alinhar questões divergentes entre as diferentes 

coordenações regionais:  

 

O novo desenho do contrato de gestão se preocupou em colocar algumas 

cláusulas que vão tentando amarrar esse modelo de trabalhar realmente em 

parceria... ter diretrizes onde todos seguem, respeitando a realidade e 

autonomia de cada território... algumas diretrizes tem que ser dadas por cada 

gestor e o nível central entra com um papel importante porque tem algumas 

situações, por exemplo, que a gente tem um fórum de coordenadores de saúde 

com atenção básica, então tinham algumas questões que eram muito 

divergentes entre as coordenações de saúde. Quem tinha que balizar isso era 

mesmo o nível central... a direção é essa, então não dá para fugir disso, então 
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vamos ver como é que a gente consegue de forma mais uniforme possível 

atingir nossos objetivos. (CAB) 

 

A gestora da Atenção Básica reconhece a importância da participação da área 

na construção das redes e enfatiza a necessidade de que esta seja fruto de trabalho 

ascendente, participativo e compartilhado: 

 

A gente precisava avançar bastante internamente já que o nível central tem a 

prerrogativa de trabalhar (fazer) de forma ascendente na questão das 

diretrizes... a atenção básica se ressentia de não ter participado ativamente da 

construção dessas redes... quando você não participa desde o começo, você 

também não se sente tão responsável por aquilo ali dar certo... então a gente 

tem feito um esforço... de ir além da participação em reunião... um espaço  ‘pro 

forma’ , burocrático. (CAB) 

 

 Contrato de gestão e novas exigências para os parceiros 

 

A totalidade do processo de contratação dos parceiros está sendo 

descentralizada para o nível regional, ou seja, a Coordenadoria Regional é a 

responsável por elaborar o chamamento, as diretrizes e fazer o acompanhamento, em 

conjunto com o nível central, das metas estabelecidas: 

 

Antes a coordenadoria não tinha nenhum conhecimento, nenhuma 

participação... Neste novo formato a coordenadoria não só sabe tudo o que 

está acontecendo, como ajudou a preparar o edital do chamamento... o contrato 

de gestão que eles assinam depois e faz o controle direto e a discussão da 

atuação e avaliação através de CTAS (Comitê Técnico de Acompanhamento), 

nós fazemos reuniões periódicas com eles (as instituições parceiras)... a cada 

três meses... vem a secretaria, a coordenadoria, a supervisão... agora os 

mecanismos de controle são mais rígidos... são cobrados... com relação a 

metas... Hoje se ele (parceiro) não tiver equipe mínima é descontado, se não 

cumprir metas, inclusive de qualidade, pode ser descontado... (CRS) 
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Segundo a coordenação da Atenção Básica, a proposta de descentralizar a 

gestão dos contratos visa aproximar o gestor público dos parceiros, para o melhor 

acompanhamento do trabalho que estes estão realizando. Antes da delegação dessa 

responsabilidade para o nível regional, não havia uma linha de trabalho comum para 

as unidades da região e cada uma podia organizar-se isoladamente:  

 

A ideia é a gestão trazer para si a responsabilidade de ser o gestor do sistema, 

essa organização social, esse parceiro terá que estar junto nas capacitações, 

treinamentos, implantando aquilo que a gestão tiver dado como diretriz, porque 

a dificuldade era essa, cada um estava fazendo de um jeito... você cria uma 

colcha de retalho assim, uma coisa muito difícil depois. Porque isso não fica só 

no plano do processo de trabalho, isso também fica na questão dos 

profissionais, então tem política salarial diferenciada da cidade como um todo 

e isso é cobrado do gestor municipal, pois afinal de contas é responsabilidade 

dele. Inserir parceiro neste processo desde o começo isso tem sido uma 

preocupação... não só uma preocupação mas uma realidade... no começo não 

foi muito fácil não, porque o pessoal estava acostumado cada um fazendo a 

sua... (CAB) 

 

O parceiro refere que, embora tenha que cumprir as metas estabelecidas pela 

gestão regional, há mais maior autonomia do que modelo anterior: 

 

A gente pode fazer, mexer um pouquinho mais... mais fácil do que quando era 

convênio que era uma verba carimbada. Gastava x, recebia x. Agora recebo 

pelo contato de gestão e tenho a flexibilidade maior, mas tem que também 

cumprir as metas... tem que ter equipe mínima, tem que ter a produção por 

profissional e tem também a meta de qualidade... (ASF II) 

 

 

 Contrato de gestão e autonomia da parceira para gerir recursos 

 

A partir de 2014, a contratação de um único parceiro que passou a fazer a 

gestão de todos os serviços da região conferiu maior autonomia para a Associação 

Saúde da Família em Parelheiros:. 
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Em 2014, começou por Parelheiros... o contrato número um... a Associação foi 

a primeira OSS que aceitou, que concorreu e ganhou o chamamento... Nós 

somos então responsáveis agora pela rede toda... posso mexer na rede dentro 

do próprio plano de trabalho, posso rever uma porta de especialidade para 

fortalecer uma porta de atenção básica e vice e versa. Eu posso remodelar uma 

portinha de urgência e emergência meio solta, sem articulação, mas sempre 

em parceria com o supervisor, porque eu preciso apresentar as sugestões de 

mudança de trabalho ao gestor local e eu tenho insistido nessa relação com a 

supervisão no sentido de fortalecer essa relação... (ASF I) 

 

Com o novo contrato de gestão, a Associação Saúde da Família propôs uma 

nova estrutura de gestão em rede, diferente da preconizada pela SMS que prevê 

apoiadores das áreas programáticas.  

 

A gente não tem o nosso corpo técnico nesses dois contratos... a associação 

fez essa proposta e foi aceita. Não tem mais o assessor espelho, assessor para 

saúde mental, para o idoso, para o NASF, para o PSF, para doenças crônicas, 

enfim, nós fomos apoiadores da funcionalidade das redes territorializadas, que 

dialogamos então com as áreas programáticas da secretaria. Eu não tenho 

como invadir essa área, essa é uma área do governo... eu posso dialogar, eu 

posso sugerir... (ASF I) 

 

 

 Subordinação do parceiro a supervisão/ coordenação de saúde 

 

De acordo com a STS, o parceiro deve seguir as diretrizes da Supervisão, pois 

esta é a representante do gestor público no nível local. Entretanto, em alguns 

momentos, a relação entre a STS e o parceiro não ocorre de forma harmômica, 

havendo necessidade de solicitar o apoio da Coordenadoria Regional:  

 

Eles (instituição parceira) são subordinados a nossa supervisão. No entanto, 

também tem um poder paralelo... têm um coordenador... às vezes há um 
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embate ideológico a respeito de como as coisas devem acontecer. No 

momento, nós estamos bem fortes e posicionados frente ao trabalho que eles 

efetuam... mais incisivos como a gente quer que as coisas aconteçam. Mas já 

ouve momentos em que as coisas não foram tão assim e não sabemos se 

amanhã continuará. Nesse momento, a gente tem um apoio grande da 

coordenadora, que ao levarmos algumas questões para ela, ela mesma já entra 

em contato com o coordenador deles e determina. Quando a nossa solicitação 

se perde no meio do caminho, a determinação da coordenadora entra em vigor. 

(STS) 

 

 Monitoramento dos Contratos de Gestão 

 

Embora a Coordenadoria Regional já tenha assumido a gestão do contrato com 

o parceiro em Parellheiros, ainda há diversos contratos com as Organizações Sociais 

e convênios que permanecem sob gestão do nível central da SMS. O monitoramento 

destes contratos é compartilhado com as coordenações regionais nos Conselhos de 

Acompanhamento, cujas reuniões ocorrem trimestralmente:  

 

Um outro braço desse novo modelo de gestão é a mudança desse tipo de 

instrumento de gerenciamento dessas parcerias que é essa história do contrato 

de gestão... ele é elaborado, e controlado pelo núcleo técnico de serviços aqui 

da secretaria. A proposta é que esses convênios migrem para os contratos de 

gestão. Nós ainda temos aqui cerca de 47 convênios, então isso do ponto de 

vista do número de equipamentos é muito grande. Então a gente acompanha 

isso aqui ainda, a cada dois, três meses a gente faz os conselhos de 

acompanhamento onde a gente conversa com os territórios, com os parceiros 

para fazer o monitoramento e a avaliação daquilo que foi alcançado de acordo 

com os planos de trabalho. (CAB) 

 

As Supervisões Técnicas de Saúde apoiam a Coordenadoria Regional no 

monitoramento dos contratos, fazendo o levantamento dos indicadores, 

acompanhamento da produção e qualidade dos serviços ofertados pelo parceiro. A 

partir dos dados que a STS coleta, a coordenação regional avalia se recomenda a 

aprovação pela SMS. 
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O gestor do contrato pelo lado do governo é a coordenadoria. Existe um núcleo 

técnico no gabinete, mas quem atesta isso é a coordenadoria apoiada no 

trabalho das supervisões. As supervisões hoje fazem investigação de 

indicadores qualitativos da agenda, prontuário, percepção de qualidade e 

fazem também o acompanhamento da produção e a coordenadoria recebe isso 

e faz uma última análise e ela então é quem recomenda a aprovação daquele 

período naquele contrato perante esses indicadores; o governo central só reage 

a isso fazendo pagamento, os aportes ou sansões que o contrato prevê. (ASF 

I) 

 

Por sua vez, o parceiro refere que o Conselho de Acompanhamento dos 

Contratos não existe mais; o que há é o Comitê Técnico de Acompanhamento, que se 

os dados mostrarem produção insuficiente pode glosar, ou seja, impedir a efetuação 

do repasse financeiro da SMS para o parceiro:  

 

O chamado CONAC que você anotava uma produção setorizada... foram 

extintos agora... acabou o mês passado. Hoje há um CTA técnico, um comitê 

de acompanhamento mensal, onde a gente analisa toda a produção, junto com 

a supervisão e um trimestral junto com a coordenação. Esse (novo) formato 

produz glosa, o CONAC fazia registros de insuficiência da produção, mas ele 

não produzia glosa, ao final do período eventualmente tinha algum saldo 

porque a operação não foi aquela que foi estimada, eles faziam uma correção, 

às vezes nem isso... (ASF I) 

 

 Dependência da supervisão em relação à coordenação  

 

Apesar desses movimentos de descentralização de poder decisório e 

planejamento para os níveis regional e local, o parceiro ainda sente que falta mais 

independência da STS para elaborar planos de trabalho apropriados às necessidades 

da população local: 

 

Por que que a supervisão não tem um plano de trabalho? Sucessivo ano a ano, 

que é o plano dela e não o plano imposto pelo governo, por acaso esses 
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técnicos não sabem como produzir uma boa assistência em saúde para aquela 

população? (ASF I) 

 

 

 Regulação no nível regional  

 

A Supervisão Técnica refere haver um agente regular do sistema para gerir os 

encaminhamentos do nível local, segundo a gravidade dos casos: 

 

A gente tem um regulador. Quando ele coloca na fila de espera do sistema, por 

exemplo, um caso grave de “cardio” que precisa de uma avaliação urgente. Ele 

insere lá a informação de que ele é prioridade. Então, ele vai passar na frente, 

diante da necessidade, desde que tenha um relato. (STS) 

 

 

5.3.7. Governança 

 

 Rede ascendente a partir do território 

 

A Coordenadoria Regional Sul e a coordenação da Atenção Básica da SMS 

reforçam que a redes devem ser construídas a partir do território, de forma 

ascendente, com a participação de representantes de todos os níveis de atenção: 

 

Trabalhar em rede pressupõe primeiro um conhecimento bastante apurado do 

território. Porque a rede vai para além da rede de serviço, então como a cidade 

é grande, desafiadora... tem que começar a partir do território, então a gente 

tem estimulado... que no território, tenha-se ali os seus fóruns, os pactos com 

todos osserviços de saúde, no âmbito dos três níveis de atenção... (CAB) 

 

Todas as redes foram construídas com discussão e participação de todas as 

coordenações de saúde com o nível central da secretaria, além de participação 

dos hospitais, da rede de ambulatórios, sempre tinha representante de todos 

os pontos de atenção e de todas as coordenadorias para que isso realmente 

fosse uma discussão. (CRS) 
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A Coordenação da Atenção Básica insiste na necessidade do estabelecimento 

de pactos e compromissos com os atores que atuam diretamente no território, para 

que a rede não se limite á formalidade do descrito no “papel” e seja, de fato, 

concretizada: 

 

Porque a rede foi desenhada no papel, mas se eu não fizer esse trabalho junto 

aos trabalhadores do nível local não vai ser efetivado. Se não conseguir 

entender que o encaminhamento deve ser assim, que tem um fluxo 

estabelecido com os outros atores dentro desse território...isso não dá para 

fazer do nível central... a rede vai ter que ser desenhada lá no território, com 

pactuação, com compromisso dos vários atores. “Aí” isso vai para o papel, a 

discussão feita, compromisso firmado... com todos os atores entendendo e 

aceitando... o papel de cada um... (CAB) 

 

 Estrutura estadual de apoio às regiões de saúde 

A gestão estadual criou uma estrutura de apoio às regiões de saúde. No DRS 

1, como a região é bastante complexa do ponto de vista do número de equipamentos, 

de serviços e da dimensão da população, criou-se uma estrutura que pudesse garantir 

a representação do Departamento nas diversas Comissões Intergestores Regionais, 

CARS. 

No começo eles (SES) pensaram em fazer isso, pegar uma, duas ou três 

pessoas da DIR1 que viriam para Sul. Só que eles foram vendo que não iam 

ter perna... porque a equipe da DIR1 não é imensa... E atendem a outras RAS, 

tem Manancias, tem Rota dos Bandeirantes, ABC, então, é muita coisa. Então 

o estado definiu a criação de alguns núcleos que estão chamando de CARS. 

Que são como se fossem escritórios regionais em cada coordenação de saúde, 

que vamos dizer assim, um pouco de descentralização, da DIR nos territórios... 

(CRS) 
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Devido às limitações de quadro funcional da SES, os CARS vem sendo criados 

a partir da disponibilidade dos funcionários em contribuir para a proposta de apoio às 

redes e do interesse destes na realocação para outro local de trabalho:  

 

O CARS é o Centro de Apoio as Regiões de Assistência e Saúde. Nós fomos 

montando com as pessoas que eram de regiões e concordavam em voltar para 

suas regiões, e como eu estou muito tempo no serviço público, nós 

conhecíamos pessoas que eram municipalizadas e também não estavam 

felizes no município, queriam voltar para o estado onde se aposentarão. Então 

nós fomos fazendo esse movimento, juntando pessoas para essa tarefa. 

Ficamos quase um ano. (SES) 

 

Em razão do município de São Paulo possuir extensa rede de equipamentos 

de saúde e a população municipal ser bastante numerosa, a DRS1 propôs que para 

o Município, se criassem 05 CARS, um para cada Coordenadoria Regional, ou seja, 

observaram a distribuição regional feita para o Município pela SMS:  

 

No município de São Paulo, não pode ter um grupo para São Paulo, São Paulo 

é muito grande, então... –‘Você monte cinco grupos em São Paulo para 

acompanhar as coordenadorias’ Eu falei: ‘Meu Deus, onde vou achar tanta 

gente de boa vontade?’ Enfim, os grupos já existem. Muitos deles faltam 

pessoas. (SES) 

 

Para compor os CARS, como havia a intenção de apoio aos técnicos das 

coordenações regionais no fortalecimento das redes, o DRS 1 procurou encontrar 

funcionários com habilidades técnicas e gerenciais apropriadas para assumir esse 

desafio: 

 

Além de técnicos de saúde pública, era necessário ter alguma liderança, porque 

essas pessoas vão fazer a interlocução com o secretário da saúde das regiões. 

(SES) 
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Os CARS já estão em fase de implantação e a Coordenadoria Regional Sul 

reconhece a importância da presença do representante do DRS 1, e o esforço deste, 

na interlocuação com os equipamentos de saúde estaduais para o fortalecimentos da 

RAS na Região:  

O estado fez isso para poder acompanhar todas as regiões. Então, isso facilita 

muito para nós, porque  (CARS) fica sediado num território, pode ajudar na 

interlocução com os hospitais, serviços e ambulatórios de nível estadual. (CRS) 

De toda forma elas (as redes) estão sendo estruturadas. O papel do estado é 

controlar, apoiar, dar aquilo que seja necessário e participar nessa cadeia da 

rede com as referências que sejam necessárias nos pontos oportunos. (SES) 

 

 Fóruns de pactuação entre estado e município  

 

Além da estrutura de apoio do DRS 1 por meio dos CARS, criaram-se, nas 

regiões, as Comissões Intramunicipais Bipartites, que são fóruns colegiados nos quais 

participam representantes do Estado e do Município: 

 

 A gente vem discutindo e organizando um processo de gestão compartilhada 

com o estado e então criou-se as comissões intramunicipais bipartites… Então, 

por exemplo, tem a CIB da Sul, da Norte, da Leste, da Sudeste, cada 

coordenadoria de saúde tem uma comissão... não definimos que é do estado 

ou do município...é um colegiado... As decisões são tomadas de forma 

compartilhada entre três representantes do estado e três representantes do 

município. (CRS) 

 

Há decisões técnicas que requerem a discussão na Comisssão Intergestores 

Regional, na qual participam técnicos e gestores da SMS e do DRS 1. Se for 

necessário, ainda, a agenda pode ser encaminhada para instâncias acima do DRS1, 

na hierarquia da SES:  

 

O Estado participa das reuniões técnicas, quando necessário o assunto é 

levado para CIR daquela região, nós (SES) articulamos com os demais 
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secretários de saúde e levamos ou não para instâncias acima do departamento 

regional de saúde. (SES) 

 

Um trabalho coordenado em conjunto com o estado, porque não é possível 

você trabalhar isso isoladamente no município, porque dentro do município de 

São Paulo muitos pontos de atenção estão sob gestão do governo estadual. 

Então eles sempre participaram em todas as discussões. (CRS) 

 

Há um fórum específico para tratar das questões da área hospitalar, onde 

participam os técnicos da SMS, incluindo as Supervisões Técnicas de Saúde e as 

Coordenadorias Regionais, representantes do Estado e os diretores dos hospitais:  

 

Fora isso temos o fórum que vem todos os hospitais da região: municipais, 

estaduais e o filantrópico, uma vez por mês aqui e a gente discute, também 

neste fórum, as necessidades do território, as redes de atenção. Neste fórum 

participam os diretores de hospital, da autarquia hospitalar do município, do 

estado, agora com o CARS presente, e sempre vem alguém da DIR1 também. 

Participam também as supervisoras de saúde que estão no contexto desta 

gestão regional e que estão subordinadas a coordenadoria. (CRS) 

 

A coordenação da Atenção Básica menciona que há esforços conjuntos com o 

Estado na área de humanização e da atenção às doenças crônicas não 

transmissíveis, entretanto, é preciso avançar neste sentido:  

 

Temos feito um trabalho com o pessoal do estado na questão da 

humanização... nas oficinas que eles (SES) têm feito para os municípios...  

tentaram por áreas técnicas... então a gente (Atenção Básica) trabalha as 

DANT, as doenças crônicas não transmissíveis, tem feito esses trabalhos meio 

pontuais, mas naquilo que é possível trabalhar é sempre muito amistoso, 

pessoal muito tranquilo de trabalhar... Papel nas relações efetivamente, acho 

que precisava avançar mais essa articulação com o estado. (CAB) 
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 Necessidade de autonomia para gerir SP 

 

O parceiro enfatiza a importância do Município ter maior autonomia para 

estabelecer linhas de trabalho de acordo com as necessidades de saúde da 

população, pois, nem sempre, estas coincidem com o preconizado pelo Ministério da 

Saúde:  

 

Isso aqui (Município de SP) é um continente... são quase doze milhões de 

pessoas em um território denso e desigual, de fortes extensões urbanas, 

sociais, não é brincadeira não... tem que ter modelos políticos administrativos 

fortemente centralizados para abrir uma chance de criar uma engenharia que 

acomode, acolha um pouco essas demandas todas, a partir do centro do poder 

administrativo, técnico esquece, não vai acontecer nunca. Não existe ainda 

uma atenção forte porque as áreas técnicas programáticas até forçada às 

vezes pelas próprias tradições do ministério... eu entendo que o Ministério de 

Saúde, dado a diversidade do território (brasileiro), acaba tendo uma certa 

linha, vamos dizer, intervencionista, mas São Paulo pode fazer um contraponto 

não precisa brigar com o Ministério, mas pode fazer pactos sucessivos com 

mais autonomia de organização... mas parece que não... as áreas técnicas aqui 

(Município de SP) gostam de fazer esse alinhamento gostam de dizer: ‘Ah, mas 

o pessoal da mental do Ministério mandou um dinheiro, tem que fazer isso aqui’. 

Eu acho que há um certo oportunismo do pessoal local. (ASF I) 

 

 Município de SP e o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde 

 

A STS, por sua vez, reforça o investimento do Município nas linhas de trabalho, 

programas preconizados pelo Ministério da Saúde: 

 

A gente (Município de SP) tem o que é preconizado até pelo Ministério... têm 

70% do nosso território coberto de estratégia saúde da família e pensando em 

doença crônica... de diabetes, hipertenção, mas é só o que é estabelecido pelo 

Ministério... Não consigo enxergar nada específico (para SP). (STS) 
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 Trabalho junto aos Conselhos de Saúde Locais 

 

As diferentes instâncias gestoras apoiam  os conselhos locais de saúde, a fim 

de fortalecer a participação do usuário nas decisões. Preconizam que a participação 

dos conselheiros seja mais comprometida com os interesses coletivos:  

 

A gente está fazendo uma conscientização, para que eles (conselheiros) lutem 

pelos direitos da comunidade, porque muitos lutam por interesses próprios... e 

em algumas unidades a gente já conseguiu mudar bastante. (ASF II) 

 

As questões locais de saúde são tratadas nos conselhos das unidades e da 

STS, caso seja necessário, a discussão é levada para a coordenação regional: 

 

Cada unidade tem um conselho de saúde da unidade, e cada supervisão tem 

um conselho de saúde da supervisão... nós não temos um conselho de saúde 

da coordenadoria, porque nós entendemos que as questões têm que ser 

discutidas no território... quando as questões no território estão num nível de 

conflito, os conselhos solicitam discussões, na coordenadoria, e a gente faz a 

discussão. (CRS) 

 

Observa-se certo avanço na participação dos conselheiros em algumas 

unidades de saúde, em função das demandas encaminhadas para discussão nas 

reuniões: 

 

Nas unidades, todas as reuniões de conselhos são acompanhadas por nós 

(STS), pelo menos um membro da Supervisão está presente em cada uma das 

reuniões de conselho... então a gente percebe que conseguiram avançar... nas 

discussões, no planejamento da unidade, nas questões daquele ano ou outras 

questões do transporte... vê o engajamento, em outras eles (conselhos) ainda 

estão engatinhando... (STS) 

 

Porém, a despeito das instâncias gestoras, os conselhos seguem funcionando 

como um fórum para discussão de demandas e necessidades individuais, trazidas 

pelos representantes dos usuários: 
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Continua (os conselhos locais) sendo um fórum ainda de muita reclamação em 

que se traz muita coisa pessoal. O que aquele conselheiro vivenciou em algum 

momento. Mas a gente avançou um pouco, principalmente porque a gente está 

dando mais condições aos conselheiros de entenderem melhor como eles têm 

que trazer estas demandas. (STS) 

 

O trabalho da STS é direcionar as demandas do conselheiros para os 

respectivos responsáveis e capacitá-los para que auxiliem,  de forma compartilhada, 

a gestão na resolução dos problemas de saúde do território:  

 

Então, não adianta brigar nem com o gerente, nem com o dentista. O que 

precisa, é transformar isso numa ação, numa solicitação pra outra instância pra 

que adeque o número de equipes de saúde familiar a equipes de saúde bucal. 

Então dar as ferramentas para que eles (conselheiros)  consigam entender. 

(STS) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Para discussão dos resultados e análise das condições da governança da Rede 

de Atenção às Condições Crônicas em Parelheiros, os dados foram analisados 

conforme propõe o Método Analítica da Governança (MAG), explicitado no Referêncial 

Teórico desse estudo, cujas  categorias analíticas, de forma sintética, são: (HUFTY, 

BÁSCOLO E BAZZANI, 2006): 

 

 ATORES: indivíduos ou grupos, cuja ação coletiva conduzem a formação de 

normas, regras do jogo e decisões que orientam o comportamento dos atores 

e modificam a ação coletiva.  

 

 PONTOS NODAIS: espaços físicos e virtuais como mesa de negociação, 

Conselho Estadual de Saúde, para onde convergem vários processos, atores 

e normas que produzem efeitos isoladamente ou na interação com outros.  São 

interfaces sociais com capacidade de influenciar as decisões e regulações do 

processo de implementação do sistema público de saúde.  

 

 NORMAS: incluem as meta-normas, que se referem a premissas e princípios 

orientadores do contrato social em um sentido amplo, definindo normas e 

valores estruturais; as normas constitutivas, que definem os mecanismos 

organizativos e institucionais relacionados com o funcionamento setorial do 

objeto analisado, e as normas regulativas, que são as definidoras das regras 

de conduta que determinam o que é apropriado do ponto de vista da sociedade, 

em termos de comportamento, do que cada um deve e/ou pode fazer. 

 

 PROCESSOS: são sucessões de estados pelos quais passam a interrelação 

entre os atores, as normas e os pontos nodais.  
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6.1. Atores  

Os resultados apontam que os diversos atores presentes no território de 

Parelheiros, usuários, profissionais da saúde, gerentes das unidades de saúde, 

gestores locais, regionais e municipais, interferem nas ações realizadas no território 

e, portanto, na organização dos serviços de saúde. Desde a implementação do PAS, 

com caráter fortemente centralizador, até o atual fortalecimento das Coordenações 

Regionais de Saúde, esta interferência ocorre nos limites e possibilidades da 

alternância de poder e autoridade dos órgãos gestores do SUS observados no 

decorrer desta história da estruturação deste Sistema no Município de SP e, mais 

especificamente, no territórios de Parelheiros.   

Na vigência do PAS, a gestão pública da saúde estava fragilizada, devido ao 

número insuficiente de equipamentos públicos no Município e a má distribuição 

territorial destes, com grande  dependência dos serviços biomédicos privados para 

dar conta da demanda da população por assistência. A partir da década de 2000, com 

panoramas federal e municipal mais propícios para discussão dos serviços de saúde 

em rede,  a gestão municipal de SP pôde rever a rede de serviços e organizar os 

Distritos de Saúde, propiciando descentralização parcial das ações e decisões para 

as Regiões de Saúde. Foi decisiva a NOAS 01/2002, que instituiu o Plano Diretor 

Regional (PDR) como instrumento de ordenamento do processo de regionalização, 

fundamentado na conformação de sistemas funcionais, resolutivos de assistência à 

saúde para garantir a integralidade da assistência, o acesso da população aos 

serviços e às ações de saúde, de acordo com as necessidades desta. 

Na mesma década, foi implementado o PSF no Município, fortalecendo as 

ações em nível regional, local e criando um espaço para que instituições parceiras 

privadas e filantrópicas, até então atuantes apenas na área hospitalar, pudessem 

participar da gestão de todos os serviços públicos de saúde em SP. A implantação do 

PSF fortaleceu a gestão municipal e aumentou e diversificou a relação desta com as 

instituições parceiras, propiciando maior acesso aos serviços de saúde nas regiões 

periféricas a partir do espraiamento e reorganização dos equipamentos de saúde da 

Atenção Básica, como foi o caso de Parelheiros. Com isso, a Coordenação da Atenção 

Básica passou a ter um papel bastante relevante nas ações estratégicas da SMS. 

Também favoreceu o fortalecimento da gestão municipal, na ocasião, a incorporação 
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de novos equipamentos de média complexidade. Estes, ainda que de forma limitada, 

trouxeram mais independência para o Município nesse âmbito da assistência à saúde. 

Neste mesmo período, os serviços hospitalares ligavam-se à Coordenadoria 

das Autarquias Hospitalares, o que fortaleceu esses equipamentos internamente ao 

aproximar a assistência hospitalar da gestão municipal. Entretanto, com isso, gerou-

se a fragmentação da atuação e comunicação entre os principais atores estratégicos 

na gestão municipal como Atenção Básica, Autarquias e Vigilância em Saúde. Cada 

área da atenção à saúde ficava sob a coordenação de um gestor e passou a 

desenvolver as várias atividades de forma independente, com prejuízos para a 

integralidade da assistência, sentidos de maneira especial na gestão territorial.  

A descentralização da gestão da saúde no município de SP era necessária, 

dada a população numerosa e a heterogeneidade das regiões. Em 2005, com a 

oficialização das cinco Coordenações da Atenção Básica e das Supervisões Técnicas 

de Saúde (STS) nas regiões, o Município dava um novo passo no rumo da 

descentralização das ações para os níveis regional e local. Em virtude da STS manter 

uma relação mais próxima com as Unidades de Saúde, imprimiu-se maior capilaridade 

às decisões emanadas do núcleo central da SMS para as regiões. Nesse período, 

foram implantadas as AMAS e, mais uma vez, as instituições parceiras ganharam 

espaço e poder na gestão municipal e regional dos serviços de saúde. Em virtude 

dessa, por assim dizer, ‘terceirização da gestão’, grande parte do quadro de 

profissionais das unidades de saúde passou a ser contratado e gerenciado pelas 

instituições parceiras da SMS. Como muitos convênios firmados com as instituições 

privadas e filantrópicas não previam metas e mecanismos de acompanhamentos, a 

gestão pública dos serviços pela SMS ficou bastante fragilizada. 

Segundo Lima (2005) apud Santos e Giovanella (2014), os prestadores 

privados organizam-se para preencher as lacunas assistenciais do SUS por meio da 

ocupação dos nichos mais lucrativos e estratégicos. Como afirma o autor, exercem 

grande atratividade para novas demandas e gozam de forte influência política, técnica 

e simbólica nos sistemas públicos. 

Essa estratégia de descentralização levou à existência de unidades geridas por 

parceiros diferentes na mesma região, do que resultava a ocorrência de conflitos, de 
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diversas ordens, nos serviços de saúde, que precisavam ser equacionados pelo 

gestor público. A pulverização da gestão pelas parceiras era tal que, muitas vezes 

dentro do mesmo estabelecimento onde havia UBS tradicional,  UBS com ESF e AMA, 

cada um destes serviços era gerenciado por um parceiro diferente. Assim, com a 

finalidade de retomar a unicidade da gestão nas regiões de saúde, dar mais 

organicidade aos serviços e imprimir maior integralidade às ações realizadas nos 

territórios, no governo municipal iniciado em 2013, a SMS delegou para as 

Coordenações Regionais de Saúde a responsabilidade pela totalidade da rede de 

serviços de saúde, ou seja, a atuação dessa instância da gestão regional não se limita 

somente aos serviços da Atenção Básica, mas inclui os serviços de MAC.  

Segundo Santos e Giovanella (2014), a autonomia municipal e a coordenação 

regional em sincronia com a pluralidade de sujeitos envolvidos na gestão regional 

deve marcar o desenho de governança pública na rede de serviços de saúde. Parece, 

então, que os resultados apontam que há um primeiro passo, ao menos na 

formalidade da estrutura administrativa, na direção do estabelecimento da governança 

da saúde no território de Parelheiros.  

O reordenamento da descentralização da gestão na SMS, vem exigindo que a 

revisão do papel do nível central deste órgão  e, também, da Coordenação Regional, 

que teve responsabilidades e âmbitos de atuação ampliados, abarcando tarefas que 

antes cabiam à equipe técnica do nível central da SMS como a contratação de 

instituições parceiras e acompanhamento dos contratos de gestão. A rede hospitalar, 

que anteriormente estava sob gestão exclusiva da Autarquia, também passou a 

responder à Coordenação Regional. Com estas transformações, as dificuldades 

encontradas para a implantação das redes tendem a ser solucionadas de maneira 

mais satisfatória, ou seja, mais apropriada à realidade e necessidades do território, 

uma vez que a CRS está mais próxima deste. O nível central é acionado, quando os 

atores regionais sentem que a interveniência deste nível será útil para a resolução de 

um impasse ou de assuntos que ultrapassam a esfera regional de decisão.  

Em Parelheiros, a gestão das unidades de saúde da Atenção Básica é feita 

pela Associação Saúde da Família, com um novo contrato de gestão firmado em 2014. 

Este estabelece metas que são acompanhadas e exigidas pela SMS, mas há um certo 

espaço de  autonomia da parceira para organizar o trabalho e rever os processos de 
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produção nas unidades de saúde. Se anteriormente, a parceira prestava contas 

financeira e da produção diretamente ao nível centra da SMS, no novo contrato é à 

Supervisão Técnica de Saúde e à Coordenação Regional que esta deve se reportar.  

É preciso ressaltar na presente discussão, a experiência e peculiaridade dos 

gestores participantes dessa pesquisa. Todos os seis gestores entrevistados eram 

profissionais com larga experiência na área da saúde pública, na gestão de serviços 

de saúde, tinham formação especializada na área da gestão pública e alguns destes 

já haviam ocupado cargos públicos de alto escalão em governos municipais ou 

estaduais. Acredita-se que essas características formam um fator positivo e 

importante para a efetivação da implementação das diretrizes preconizadas pelo SUS 

na Região de Parelheiros.  

Esta afirmação baseia-se nos resultados opostos  obtidos em um estudo 

(CECÍLIO et al, 2007) que aponta como tema estratégico para a implantação do SUS 

a capacidade de governo limitada dos gestores municipais. O estudo realizado com 

secretários de Saúde de 20 cidades paulistas constatou a baixa capacidade para 

formular, implementar e avaliar políticas municipais de saúde, atrelada ao predomínio 

de gestores sem formação específica ou experiência na gestão pública. Os gestores 

municipais, de um modo geral, desconheciam a história de lutas e da construção do 

SUS, com concepções que variavam do “SUS é prevenção” ao “SUS como plano de 

saúde”. Os gestores envolvidos na efetivação do SUS em Parelheiros são atores 

compromissados, de longa data, com o sistema público de saúde do Brasil.  

A qualificação e experiência dos gestores da Região de Parelheiros podem 

contribuir positivamente para a parceria público-privado que se estabelece na 

contratação da ASF para executar as atividades de saúde. As OSS, como é a 

Associação Saúde da Família, ampliam a capacidade do governo na oferta de 

serviços à população, como uma forma de gestão por resultados, desde que bem 

estabelecida, acompanhada e controlada. Para que isso ocorra e se supere a gestão 

por controle de meios que tem marcado o poder público, é que preciso que o ente 

público tenha capacidade de planejar, regular, fiscalizar e controlar a partir do 

estabelecimento de metas, prazos e definição das políticas. Sem isso, o ente público 

pode se tornar refém da parceria. Isso é especialmente importante se consideramos 

a natureza privada da organização social, sobre as quais não recaem regras 
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administrativas aplicadas aos órgãos e entidades públicos, ainda que estejam 

desenvolvendo atividades em parceria com os governos (CONASS, 2015).  

Além dos gestores, os profissionais da saúde são  atores-chave no processo 

de estruturação das Redes de Atenção à Saúde no território. É a partir da consulta 

individual, da visita domiciliar, do trabalho com os grupos que é possível a identificação 

de necessidades de saúde, o fortalecimento de vínculo com os usuários e a promoção 

de um cuidado integral. Assim, é imprescindível que a formação dos profissionais da 

saúde contemplem o SUS. Segundo Silva et al (2014), a persistência do modelo 

biomédico e a lacuna que se observa na adesão dos serviços e equipes aos atributos 

da APS tornam essencial que se discuta a formação dos recursos humanos para o 

SUS, a fim de traçar as melhores alternativas para se conseguir práticas que atendam 

aos desafios e exigências da implementação de uma APS de qualidade, resolutiva e 

ordenadora do cuidado na RAS.  

Em Parelheiros, os problemas relativos aos recursos humanos para o SUS 

iniciam-se com a considerável dificuldade para contratação do profissional médico 

que, em virtude da distância da Região e da precariedade dos serviços, não se fixa 

nas equipes da ESF e AMA. Ademais, há carência de formação e qualificação dos 

profissionais de saúde para o trabalho em rede, de forma integrada. Especificamente, 

para a atenção ao usuário em condições crônicas este despreparo fica mais evidente. 

E em relação aos cuidados paliativos, a questão só se agrava, pois não há 

profissionais na Região com conhecimento e experiência para atuar nessa área. Os 

participantes do presente estudo, reconhecem isto como o principal entrave para a 

RAS das condições crônicas, uma vez que a demanda para este tipo de assistência 

esta perfilada, ainda que seja pelas informações produzidas pelos órgãos centrais da 

SMS.  Os cuidados paliativos, integram o rol de serviços definidos no âmbito da APS 

pela Portaria nº 841 de 2012, no campo de ação da atenção domiciliar (ISAGS, 2014). 

Na avaliação realizada junto aos profissionais da APS, por meio do PCATool, 

o segundo atributo mais mal avaliado pelos profissionais das ESF foi a 

Longitudinalidade. Este atributo é um fator essencial para o sistema de saúde, pois 

esse a presença dele tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais precisos, 

reduzindo o número de encaminhamentos desnecessários para especialistas e a 

realização de procedimentos mais complexos. Na visão dos participantes do estudo 
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vinculados à gestão da Associação Saúde da Família, uma alternativa para resolver 

esta questão é investir no trabalho dos enfermeiros. Entendem que essa categoria 

profissional é a que melhor compreende o trabalho em rede, devido a sua formação 

sistêmica e, portanto, estariam em melhores condições de contribuir para a 

organização da RAS a partir do território (SILVA et al 2014). 

Dada a vulnerabilidade, sobretudo social e programática, no território de 

Parelheiros, o NASF desempenha papel essencial de apoio às unidades de saúde, 

especialmente, no reconhecimento de necessidades e planejamento de ações mais 

direcionadas aos grupos prioritários, definidos segundo vulnerabilidades do território. 

No caso dos usuários em condições crônicas, como  são os elegíveis para os cuidados 

paliativos, o NASF poderia apoiar as equipes no preparo da família para o cuidado 

adequado ao usuário debilitado. Além disso, os profissionais do Núcleo poderiam 

atuar no território com vistas à preservação e promoção da autonomia dos usuários 

com doenças crônicas no desempenho das atividades diárias e no autocuidado 

necessário à condição de saúde destes. 

Segundo a OPAS (2012), há estudos a demonstrar que que boa parte dos 

usuários das UBS se beneficiam mais efetivamente ao participarem continuamente de 

grupos colaborativos e apoiadores para o autocuidado, do que quando fazem, apenas, 

as consultas médicas individuais regularmente. Ao aprimorarem os conhecimentos 

sobre a própria doença ou agravo, praticarem o autocuidado e receberem apoio e 

tratamento no sofrimento, as pessoas  se tornam mais capazes para seguir a  vida de 

modo mais satisfatório.  

 

6.2. Processos 

Um dos principais problemas que a gestão municipal em SP sempre enfrentou 

é a alta demanda por atendimento aos casos agudos e a necessidade de propiciar 

maior acessibilidade da população à assistência médica. Nos período de governo 

iniciado a partir de 2005, esse quadro não era diferente para a gestão da SMS.  

O acesso a bens e serviços essenciais é diferente entre os grupos 

populacionais das cidades, devido às condições individuais do cidadão, a existência 

ou falta destes bens e serviços, mas, sobretudo, por causa das condições de 
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acessibilidade dependentes do local de moradia e de onde se encontram os serviços. 

Assim, destaca-se a importância de se investigar tais particularidades na área da 

Saúde, especialmente nas cidades com mais de 100 mil habitantes onde há maior 

densidade populacional e diversidade urbana, no sentido de verificar de que maneira 

limitam ou dificultam a expansão da Atenção Básica (Viana et al 2008). 

A fim de enfrentar o problema do acesso aos serviços de saude, a gestão da 

SMS, em 2005, implementou as AMAS, para o atendimento da demanda não 

agendada de usuários que buscavam por cuidados de baixa e média complexidade.  

Este novo tipo de equipamento de saúde foi implantado nos territórios, inicialmente, 

de forma desconectada dos demais, porém, integrava as ações da Atenção Básica.  

De acordo com Cecílio et al (2007, p.205), os gestores tem dificuldade para formular o 

“modelo assistencial” que almejam implantar na cidade, observando os perfis demográfico e 

epidemiológico que determinam necessidades de saúde,  e acabam direcionando sua atenção 

para uma demanda, aparentemente sem fim, por consultas de especialidades, procedimentos, 

cirurgias cobrada com aflição pelos usuários e impacientemente pelos profissionais de saúde, 

em particular os médicos. 

A implantação da AMA no município de São Paulo, embora tenha 

proporcionado maior acesso da população ao atendimento médico, gerou a 

fragmentação dos serviços na Atenção Básica, o que levou à descaracterização das 

ações anteriormente realizadas para o fortalecimento do território a partir do trabalho 

das equipes de ESF. A diversidade de equipamentos, a desarticulação e diferentes 

funções destes, a a forma como foram incorporados ao conjunto de unidades de saúde 

do Município, dificultaram muito a gestão do sistema de saúde na Cidade, tornando-a 

um trabalho hercúleo. Piorando o quadro, a implantação da AMA não resultou em 

avanços no sentido de se conseguir imprimir maior Longitudinalidade nas ações, pois, 

ao serem atendidos na AMA, os usuários, nem sempre, retornavam às UBS para dar 

continuidade ao cuidado. Assim, a AMA passou a representar competição, e não 

cooperação, para a a UBS nos territórios. Isso ficava evidente, especialmente, na 

contratação de médicos; como o regime de trabalho na AMA é o plantão de 12 horas, 

os médicos, que até então trabalhavam no regime de 40 horas semanais nas equipes 

de ESF, preferiram assumir um regime de trabalho mais precário2 no AMA, mas que 

                                                           
2 Entende-se precarização como propõe Cecílio (2007): a utilização de força de trabalho sem vínculo formal 
com a instituição e, consequentemente, sem a garantia dos direitos trabalhistas previstos na legislação. 
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tinha horário mais flexível. Para as regiões periféricas, como Parelheiros, isso foi muito 

frequente.  

Na gestão atual (2013-2016), a fim de reorganizar a Atenção Básica e melhorar 

o acesso da população às unidades de saúde, criaram-se as UBS Integrais. Para a 

ampliação do acesso, estes serviços não operam com a territorialização baseada no 

local de domicílio do usuário, como característico da ESF, assistindo, também, aos 

trabalhadores da região onde estão instalados. Com isso, facilita-se a outra estratégia 

para ampliar o acesso que é o atendimento aos usuários que necessitam atendimento 

imediato, ou seja, sem agendamento prévio; estes são atendidos na UBS Integral, 

independentemente do local de moradia. Ao prestar atendimento aos usuários, a UBS 

Integral deve fazer a contrarreferência do usuário para a Unidades Básicas de Saúde, 

próximas ao seu domicíllio, para que se dê continuidade ao cuidado iniciado. A 

implantação da UBS Integral em Parelheiros estava se iniciando no momento das 

entrevistas com os gestores para este estudo, assim, não há nos discursos destes 

avaliações do impacto de tais mudanças para a gestão e assistência. De fato, o que 

foi possível constatar é que as diversas mudanças de prioridades e estratégias 

determinadas nas diversas gestões da SMS tornaram o sistema de saúde uma 

espécie de ‘colcha de retalhos’, com diferentes equipamentos que funcionam 

desarticuladamente, mas que tentam se ‘emendar’ de alguma forma para dar 

assistência à população do território. Neste mosaico de serviços, parceiros e contratos 

de gestão, o processo das redes parece um ‘juntar pedaços’.   

Estudos realizados no Brasil, têm demonstrado que, mesmo havendo forte 

indução do governo federal, a APS assume modelos muito variados entre os 

municípios, levando a crer que os diferentes contextos de gestão da saúde têm 

reflexos significativos na pluralidade de formas e resultados na implementação da 

Política Nacional de Atenção Básica (Viana et al, 2008; Medina, Hartz, 2009).   

Esse quadro persiste, podendo-se afirmar que, apesar da PNAB definir as 

diretrizes e normas gerais para a Atenção Básica, estabelecer a ESF como dispositivo 

para expansão e consolidação da APS e reafirmar a importância da reestruturação do 

SUS segundo modelo organizativo de RAS, a AB não se implantou de maneira 

uniforme e homogênea, coexistindo, no Brasil, uma grande variedade de formas de 

organização desta, até no mesmo município. Dentre os serviços, seguem existindo os 
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Centros de Saúde com as especialidades básicas, denominado na prática de modelo 

ou UBS tradicional,  ao lado das equipes da ESF ou do PACS. Essa multiplicidade e 

diversidade de configurações da AB requer uma gestão pública capaz de definir e 

sustentar políticas e estratégias de fortalecimento da APS, para que esta tenha a 

robustez necessária para a promoção da interligação e comunicação efetiva dos 

pontos de atenção com diferente complexidade tecnológica com vistas à integralidade 

da assistência. Quanto mais plenamente desenvolvidos os atributos da APS, melhores 

os resultados de continuidade e integralidade na atenção à saúde, com boa eficiência 

e eficácia em termos econômicos e sanitários. Para o adequado funcionamento da 

RAS, é essencial que a APS dê conta de algumas funções prioritárias: ser a base mais 

descentralizada e capilarizada possível; ser resolutiva e capaz de elaborar o 

diagnóstico sanitário e situacional da população do território, considerando riscos, 

necessidades, demandas e vulnerabilidades; coordenar o cuidado, como centro de 

comunicação entre os diversos pontos e níveis de atenção, acompanhando e 

organizando o fluxo dos usuários; produzir gestão compartilhada da atenção integral 

por meio de ferramentas de gestão do cuidado como protocolos clínicos, linhas de 

cuidado, gestão da lista de espera, mecanismos de regulação; articular 

intersetorialmente outras estruturas, sistemas logísticos, de apoio, participação social 

da comunidade; ordenar as redes, segundo a real  necessidade de saúde da 

população:  

“Embora seja orientada a relação horizontal entre os níveis e pontos de atenção à 

saúde, não significa que um deles não deva ser priorizado – considerando investimentos e 

alocação de recursos. A lógica de organização do SUS em redes de atenção reafirma o papel 

da APS como a principal porta de entrada do usuário no sistema de saúde, responsável por 

coordenar o percurso terapêutico dos usuários pelos pontos da rede quando suas 

necessidades de saúde não puderem ser respondidas somente por ações e serviços deste 

nível, mantendo o vínculo e a continuidade da atenção. A posição estratégica da APS, 

fortalecida em seus atributos essenciais, objetiva potencializar a garantia da integralidade, 

continuidade, eficiência e eficácia do sistema de saúde.” (ISAGS, 2014, p. 40). 

A crise do estado, no século XXI, é a inadequação deste às expectativas do 

cidadão (CONASS, 2015). A área da saude não escapa a isto. Segundo Mendes 

(2011), a crise contemporânea dos sistemas de saúde reflete o impasse trazido por 

uma situação epidemiológica progressivamente modificada por doenças, condições 

crônicas e sistemas de saúde funcionando de forma episódica, reativa, fragmentada, 
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organizados, principalmente, para o enfrentamento de doenças e condições agudas 

ou a agudização das crônicas. Da mesma forma, o Estado precisa mudar o marco 

regulatório administrativo para enfrentar a crise que vive na saúde (CONASS, 2015). 

É essencial a mudança de lógica organizacional na prestação de serviços e 

priorizações políticas para responder, simultaneamente, às condições crônicas, 

agudas e eventos agudos das primeiras, por meio da RAS e de redes estruturadas de 

urgência/emergência (MENDES, 2011).  

A estruturação de Redes no município de São Paulo fica dificultada, pois a 

Cidade carece de equipamentos de média complexidade suficientes para atender a 

demanda da população por este tipo de atendimento. Grande parte dos equipamentos 

públicos de média e alta complexidade instalados no Município estão sob gestão 

estadual e, historicamente, enfrentam-se entraves políticos e técnicos para conciliar 

os interesses do estado e município. Esse problema fica evidente ao se analisar a 

situação de Parelheiros. O território tem somente equipamentos da Atenção Básica, 

incluindo Unidades com ESF, AMAS, UBS Integral, Pronto Atendimento e CAPS. Não 

há na Região equipamentos de média e alta complexidade, o que fragiliza a atenção 

integral aos usuários. Na avaliação da Atenção Primária, feita nesse estudo de caso 

por meio do questionário PCATool, foi possível constatar que grande parte dos 

usuários elegíveis para cuidados paliativos entrevistados utilizam como referência 

serviços de saúde localizados fora da Região, até mesmo para situações agudas 

simples que poderiam ser resolvidas pelas equipes de ESF, por exemplo, trocas de 

sondas vesicais. 

Além da carência de equipamentos de saúde, o território possui alta 

vulnerabilidade social que determina difíceis condições de vida e de saúde à 

população, com destaque para o fenômeno da violência. Esse perfil, acaba exigindo 

que os profissionais concentrem-se no atendimento às condições agudas, 

especialmente as decorrentes das situações de violência, em detrimento  da atenção 

aos casos crônicos. Esse perfil vulnerável do território também exige dos gestores 

maior aproximação com áreas externas à Saúde principalmente a Educação e a 

Assistência Social. De acordo com Viana et al (2008), o sistema público de saúde nas 

grandes metrópoles recebe a maior parte da população em condições de vida e saúde 

mais precárias. Ademais, nestas regiões um dos desafios mais urgentes o decorrente 

do aumento das situações de violência, com repercussão direta nos serviços de 
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saúde. Desse modo, a Atenção Básica nas grandes metrópoles depara-se com as 

questões da complexidade urbana, além da que é inerente à área da saúde. 

Por mais que as situações de violência e causas externas imponham a 

urgência/emergência dos quadros agudos, o gestor da saúde não pode perder de vista 

que, por exemplo, as vítimas acidentes de trânsito, quedas, ferimentos por armas de 

fogo, à longo prazo, poderão ser os pacientes com condições crônicas de saúde que 

demandarão assistência domiciliar e cuidados paliativos. Estudo sobre as 

características clínicas dos usuários em cuidados continuados em um distrito de 

saúde de Portugal, encontrou que cerca de um quarto destes tinham como diagnóstico 

inicial lesões, envenenamento e causas externas, ficando abaixo apenas daqueles 

que sofriam as sequelas das doenças cardio-vasculares (CRUZ e CORREIA, 2015).  

A cobertura da Estratégia de Saúde da Família, próxima a 100% na Região de 

Parelheiros, pode ser considerada como fator potencializador da Rede de Atenção, 

pois favorece a maior aproximação do gestor às necessidades do território e torna 

possível  traçar uma rede que atenda de maneira mais apropriada às necessidades 

reais dos usuários.  Entretanto, a ESF implanta-se como parte integrante da APS e, 

ao invés de eixo norteador desta como proposto na PNAB, pode se tornar refém da 

convivência dos divervos modelos de organização, provisão dos serviços e ações de 

AB, que acabam por dificultar a atuação territorial, familiar, o vínculo e o envolvimento 

dos profissionais. Estes, por sua vez, trabalham sob diferentes regimes de contratação 

e cargas horárias, operando na lógica das ações programáticas (ISAGS, 2014). 

Assim, a despeito da alta cobertura da ESF em Parelheiros, o atributo do 

acesso foi o que recebeu menor pontuação na avaliação realizada junto aos 

profissionais das ESF por meio do PCATool. Outros estudos realizados no município 

de SP também encontraram escores intermediários quanto à acessibilidade, porém 

na avaliação dos pelos usuários (ELIAS et al, 2006). O acesso a APS enfrenta 

avanços e retrocessos, pois depende tanto das relações sócio-organizacionais, como 

das interpessoais. Assim, mesmo com a ampliação do acesso à população em 

consequência da capilarizacao da ESF, persitem a fragmentação da atenção e os 

entraves no acolhimento (MARINI, MORACVICK, MARCHIOLI, 2014). A garantia de 

atenção ao primeiro contato é essencial para a efetivação da APS como porta de 

entrada e da capacidade desta para lidar com problemas amplos, heterogêneos e 
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fortemente influenciados pelo contexto social (STARFIELD, 2002). Conforme 

apontado por Tursi, Lima-Costa e Macinko (2015), o acesso propicia atenção oportuna 

para identificar e resolver os problemas de saúde dos usuários, o que acaba 

repercutindo na redução da morbimortalidade. A dificuldade de acesso da população 

aos serviços é um dos principais problemas dos sistemas de saúde e a avaliação 

negativa deste atributo da APS  pode estar relacionada às características 

organizacionais comuns, como o período limitado de funcionamento das UBS: dias 

úteis, horário comercial (TURSI, 2010). Então, a iniciativa da gestão municipal ao 

definir a UBS Integral com funcionamento de segunda-feira a sábado, durante 12 

horas diárias, poderá resolver um entrave do acesso e permitir que o gestor distinga 

outros pontos críticos e afine as medidas para garantir a acessibilidade. 

Para os gestores entrevistados no presente estudo, a Atenção Básica foi 

enfatizada como o órgão que proporciona o acesso da população devido a 

capilaridade dos serviços no território. Há unidades instaladas em bairros afastados e 

poucos urbanizados, algumas estão em regiões de mata e são capazes de assistir os 

usuários e realizar uma clínica qualificada dentro dos limites da capacidade instalada 

e recursos disponíveis. A proposta da instituição parceira para o acesso é otimizar o 

que já está disponível na Região, e não criar novas portas de entrada que poderiam 

acabar fragmentando ainda mais a atenção se não forem planejadas de maneira 

integrada aos equipamentos e ações existentes que, de uma forma ou outra, vem 

atendendo a população.  

De acordo com Fausto et al (2014), os desafios para a consolidação da PNAB, 

em parte, relacionam-se com a melhoria dos processos assistenciais, mas não 

prescindem das condições de integração da AB à rede de serviços de saúde nos 

diversos pontos de atenção. Reforça-se o enfatizado por Silva et al (2014), que a 

consolidação da APS como o serviço preferencial para o primeiro contato com a 

articulação deste a outros níveis pressupõe a constituição de uma rede integrada.   

Os gestores entrevistados reconhecem a necessidade do trabalho integrado 

dos serviços de saúde no território e apontam algumas estratégias que vem sendo 

implementadas para favorecer a integração, por exemplo, o prontuário eletrônico. O 

município não consegue atender a todas as necessidades da população, assim, a 

integração das redes vem se iniciando a partir de linhas de cuidado prioritárias como 
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a linha de atenção ao usuário portador de diabetes e à gestante. No momento da 

coleta de dados para este estudo de caso, as redes em fase de implantação eram as 

preconizadas pelo Ministério da Saúde como a Rede de Atenção às Urgências, Rede 

Psicossocial. A Rede de Atenção às Condições Crônicas na Região ainda estava em 

fase de estruturação, pois os gestores aguardam as diretrizes federais para oficializá-

la junto aos órgãos centrais da SMS. Então, parece evidente que a questão do 

financiamento federal interfere fortemente nas escolhas dos gestores municipais para 

a efetivação do SUS. Ainda que as diretrizes federais não se apliquem igualmente a 

todo país, é a partir destes documentos que o municípios fazem as adequações à 

realidade municipal, regional e local e, pelos resultados, isso ocorre mesmo nos 

municípios grandes como SP. Como o financiamento do SUS, o da APS é tripartite, 

envolvendo recursos fiscais dos municípios, estados e União. O financiamento federal 

para a APS inclui o recurso per capita (Piso de Atenção Básica Fixo – PAB Fixo) e os 

recursos para projetos específicos como a Compensação das Especificidades 

Regionais (CER), que são transferidos segundo as especificidades de municípios, 

populações ou situações que requerem maior aporte e não estão contemplados no 

PAB Fixo. O governo federal é responsável pela maior proporção do gasto público em 

saúde, da mesma forma que concentra a maior proporção dos recursos tributários 

nacionais, com crescente participação da APS. Os municípios vêm aumentando a 

participação nos gastos públicos de saúde como resultado do processo de 

descentralização e da aprovação da Emenda Constitucional 29/2000, regulamentada 

pela Lei Complementar nº141/2012 (ISAGS, 2014). 

Enquanto as Redes não se efetivam de fato, os discursos dos gestores mais 

próximos do nível local permitem constatar que há mecanismos informais que mantêm 

ativos os fluxos dos usuários pelos serviços e pontos de atenção. Tais mecanismos 

estão baseados na relação existente entre os serviços e os profissionais e não, 

necessariamente, no que consta dos documentos norteadores ou pactos 

estabelecidos entre os gestores. A via informal desempenha papel essencial para a 

manutenção das decisões estabelecidas nos planos ou pactos formais, pois há 

entraves burocráticos, às vezes impostos pela própria administração da SMS, que 

acabam por dificultar a continuidade do cuidado. 

Em virtude do envelhecimento populacional e da mudança no perfil 

epidemiológico que vem ocorrendo de forma acelerada no Município, a gestão 
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municipal reconhece, na definição de prioridades, as condições crônicas como área 

que merece atenção especial. . Em relação aos cuidados paliativos, alguns gestores 

os limitam às ações direcionadas aos usuários acamados e à atenção domiciliar 

ofertada pelo Município, indicando desconhecimento ou desatualização a respeito do 

tema e a ausência de ações direcionadas à população necessitada desse tipo de 

assistência.  

Apesar dos cuidados paliativos integrarem o rol de ações da APS, a dificuldade 

em reconhece-los como parte integrante da assistência à saúde no território e ofertar 

serviços adequados aos usuários que necessitam dessa atenção não é exclusiva do 

Município de SP. Segundo Vega et al (2011), o progressivo envelhecimento das 

populações, o aumento da esperança de vida e o prolongamento da sobrevivência 

com as novas terapias e técnicas de suporte, fazem dos cuidados paliativos um 

problema de saúde pública de primeira magnitude. Entretanto, segue o autor, são 

poucos os trabalhos de base populacional que estimam a população afetada e 

suscetível a receber cuidados paliativos e somente recentemente os administradores 

da saúde têm demandado informações sobre o assunto para o planejamento e 

organização dos serviços. Estudo que realizou na Espanha demonstrou que a 

realização de cuidados básicos pela APS pode trazer grandes benefícios aos usuários 

que necessitam de cuidados paliativos. A qualidade de vida destes usuários 

melhorava com o controle dos sintomas, com a comunicação e o apoio emocional por 

parte da equipe de saúde. Além disso, na APS se consideravam mais as necessidades 

globais dos usuários do que apenas o diagnóstico da doença. Os resultados desse 

estudo espanhol apontaram que a atenção paliativa não era prestada exclusivamente 

a pacientes com enfermidades rápidas e progressivas, por exemplo, nas situações 

oncológicas. De fato, a maioria dos usuários em cuidados paliativos sofria de 

processos crônicos e incuráveis que repercutiam de forma relevante na saúde, 

tornando-se importante problema de saúde pública. Esses usuários requeriam 

cuidados de suporte básico para manter a qualidade de vida, a relação com a família 

e com a comunidade ao redor. 

Os achados reforçam a importância da APS na governança da RAS para a 

condições crônicas, incluindo a rede de cuidados paliativos, sendo preciso estruturar 

adequadamente os serviços para o novo perfil demográfico e epidemiológico da 

população de SP. Somente com isso, será possível efetivar os  atributos preconizados 
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para a APS, prestando assistência integral e contínua à população que envelhece e, 

também, às vítimas de algumas situações de violência comuns no Município.  

 

6.3. Normas 

Para sistematizar de forma integrada e distribuída as informações produzidas 

pelos serviços de saúde do município de São Paulo, em 2007, foi implantado o SIGA-

SAÚDE, sendo obrigatório o uso deste nas unidades, a partir de 2011 (SÃO PAULO, 

2011). . Esse Sistema Integrado de Gestão da Assistência à Saúde está voltado para 

a Gestão Plena do SUS e foi desenvolvido a partir do Projeto Cartão Nacional de 

Saúde (CNS), com estrutura tecnológica aberta, livre de licenças. Os módulos 

principais do SIGA-SAÚDE são: Cadastro de Usuários (CNS); Cadastro de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES); Agenda Local e Regulada; Central de Marcação 

de Consultas; Central de Internação Hospitalar; Controle e Emissão de APAC; 

Registro do Atendimento (Prontuário Eletrônico); Geração de Informações e 

Relatórios Gerenciais; Integração com os sistemas do Ministério da Saúde. Na AB, o 

Sistema congrega todas as ações realizadas pelas Unidades Básicas de Saúde e 

produz relatórios gerenciais que podem auxiliar a gestão, em todos os níveis, na 

tomada de decisões. A gestão da Associação Saúde da Família, anteriormente à 

reformulação do contrato de gestão, não tinha acesso a estes relatórios, ficando o 

acompanhamento das informações restrito à equipe técnica e gestora da SMS. 

Porém, no momento da coleta de dados deste estudo de caso, o parceiro, a partir da 

permissão do acesso aos relatórios, utilizava os dados e informações de saúde para 

discutir com as equipes de saúde possíveis melhorias ou ajustes na organização dos 

serviços.  

Entretanto, há uma limitação importante no SIGA-SAÚDE, como apontou a 

gestão da SMS: o Sistema permite que os gestores tenham acesso somente aos 

dados relativos aos equipamentos municipais. A regulação dos equipamentos 

públicos estaduais de saúde localizados no Município, que são muitos demandados e 

utilizados pelos cidadãos paulistanos, é feita pela Central de Regulação do Estado, a 

CROSS, gerenciada pela SES-SP. Os entrevistados alegaram que já houve tentativas 

de aproximação dos dois sistemas, porém, até o momento da coleta de dados para o 

presente estudo, ambos seguiam operando de forma independente.  
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A coordenação dos cuidados pela APS torna-se mais difícil pela baixa 

credibilidade e o insuficiente reconhecimento dos profissionais de atenção básica 

pelos demais pontos de atenção. Uma forma de contornar tais obstáculos, são os 

sistemas informatizados e descentralizados que possibilitam o início da regulação a 

partir da APS, integrando este ponto de atenção aos outros da RAS. Assim, os fluxos 

para a atenção especializada ficam organizados com acesso exclusivo, ou prioritário, 

por meio de referência dos serviços da AB. A falta de integração entre prestadores de 

diferentes níveis de governo para a prestação de serviços especializados é um dos 

impeditivos para a coordenação dos cuidados pelas equipes de APS (ALMEIDA, 

2010). O planejamento, o diagnóstico situacional dependem de várias informações 

como descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos, das ações e 

serviços de saúde ofertados pelo SUS e iniciativa privada, devendo, os planos 

municipais guardarem coerência com as pactuações feitas no âmbito regional. As 

avaliações do sistema de saúde nos diversos níveis também depende das 

informações disponíveis (ISAGS, 2014). Assim, sistemas integrados de 

acompanhamento e gestão da informação são essenciais para a gestão do SUS e 

governança das Redes, pois conferem transparência à organização e disponibilidade 

dos serviços da RAS.  

Além dos impasses na integração das informações para avançar na 

implementação dos sistemas informatizados, há necessidade de melhorar a qualidade 

destas a partir da captação e registro nas  unidades de saúde, com melhorias na infra 

estrutura e capacitação de pessoal. Esse trabalho, geralmente, é executado por 

funcionários administrativos, já que muitas UBS dispõem de um único computador 

com acesso a internet. Estes funcionários devem ser preparados para reconhecerem 

que a partir do registro dos dados que fazem os gestores realizarão o planejamento e 

a avaliação do sistema de saúde em todos os níveis. Assim, cientes da importância 

desta ação espera-se que a realizem com o máximo zelo possível. Da mesma forma, 

os profissionais das equipes de saúde devem registrar os dados nas fichas de 

atendimento e relatórios mensais, ou seja, cientes da importância deste ato para o 

planejamento e avaliação. É pressuposto do SUS que cada ente federado realize o 

planejamento em saúde com base nas especificidades do território e nas 

necessidades de saúde da população local, tendo em vista uma perspectiva solidária 

para garantir a integralidade da atenção por meio da RAS, que para ser constituída 
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requer Planejamento Regional de Saúde (ISAGS, 2014). Sem iniciativas políticas para 

a integração dos sistemas de informações que se pautem na centralidade de atender 

as necessidades de saúde da população torna-se difícil a realização desse 

pressuposto do SUS. 

No que compete ao acompanhamento do trabalho realizado pelas instituições 

parcerias da SMS, em 2006, os termos de convênio começaram a ser substituídos por 

contratos de gestão com as instituições que puderam se qualificar como Organizações 

Sociais de Saúde (OSS), como é o caso a Associação Saúde da Família, parceria da 

SMS na Região de Parelheiros. Progressivamente, essa mudança na relação entre os 

gestores públicos e privados foi sendo rediscutida para que as necessidades da 

população fossem atendidas. Os gestores relataram que, após a abertura de novos 

chamamentos para contratação de instituições parceiras, foi possível firmar contratos 

com a participação integral da Coordenação Regional, que estabeleceram normas, 

regras e mecanismos de acompanhamento mais claros para ambas as partes.  

Na área social, há vários modelos de parceria instituídos por lei como as 

Organizações Sociais (OS); a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP); fundações de apoio. O vínculo entre o Poder Público e as entidades civis, 

com ou sem fins lucrativos, formaliza-se por meio de instrumento contratual que fixa 

as bases do vínculo entre os signatários, especialmente responsabilidades, 

obrigações e transferências daquele para estas. Como as parcerias visam objetivos 

públicos comuns por meio da delegação de competências públicas da administração 

direta para entidades públicas com personalidade jurídica própria e assim, gozam de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a decisão de quando e como 

descentralizar é privativa do Chefe do Poder Executivo. Assim, é o Poder Público que 

concede o título de OS “a uma associação ou fundação privada, regida 

exclusivamente pelo Código Civil e instituída por particulares, para a celebração de 

relação de parceria e fomento para a realização de atividade de interesse público, de 

longo prazo” (CONASS, 2015, p. 86). Trata-se de um título público outorgado pelo 

Poder Executivo, por autorização do respectivo Poder Legislativo, a uma entidade civil 

sem fins lucrativos que comprove o cumprimento dos requisitos estatutários exigidos 

legalmente como a participação do poder público no Conselho de Administração da 

OS que deve ser a instância máxima decisória da Organização. A outorga do título é 

feita  com a finalidade, exclusiva, de provimento de benefícios sociais à população. 
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Esse título, ou seja, esta qualificação objetiva viabilizar a ação cooperada entre o 

Poder Público e a entidade civil na “execução de atividades e serviços dirigidos ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde” (CONASS, 2015, p.86), sendo 

concedido a OSS “o uso de bens públicos móveis e imóveis e a cessão de servidores 

públicos, com ônus para a origem” (CONASS, 2015, p. 89).  No âmbito dos estados e 

dos municípios, após a edição da Lei n. 9.637 de 1998, editaram-se leis próprias de 

OS e as parcerias entre entes públicos e privados aumentaram muito, principalmente, 

na saúde. A OSS não recebe recursos orçamentários públicos e sim recursos 

financeiros, por transferência como fomento para promover a atividade fim desta e 

não pagamento por serviços. Ou seja, o poder público passa de produtor direto de 

bens e serviços públicos a agende de fomento destes, devendo exercer o controle 

estratégico dos resultados segundo as metas de desempenho contratuais. Em 

resumo, nas parcerias com a OSS, o governo define as metas de produção e 

qualidade, garante o fomento público necessário à realização dos serviços 

contratados e cobra os resultados definidos em contrato.Devido à natureza e 

finalidade da parceira dos entes públicos com a OSS, é essencial a ampla participação 

da comunidade para definir o que será contratado e acompanhar a execução disto 

(CONASS, 2015). Assim, o poder público participa, por força de lei, do conselho de 

administração da OSS e, como gestor público responsável bem público cuja prestação 

foi delegada, deve prestar contas das contratações aos conselhos de saúde como 

definido nas diversas legislações que regulam o SUS.  Na Região de Parelheiros, 

como relatado, há avanços nesse sentido e vem sendo feita medidas tanto para 

aumentar os espaços de planejamento e avaliação conjunta entre a Regional e a ASF 

como para estruturar os sistemas de informação em saúde, com acesso e 

transparência para os atores.  

 

6.4. Pontos Nodais 

A Lei nº 8.080/90 definiu que o planejamento em saúde seja ascendente e 

integrado, com participação dos Conselhos de Saúde (ISAGS, 2014). Na Região Sul 

do município de SP, para discussão dos problemas e proposição de mudanças na 

prestação de serviços prestados pelas instituições parceiras, há uma comissão 
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intramunicipal bipartite, que que funciona como um fórum colegiado do qual participam 

representantes do Estado e do Município. Cada Coordenação Regional de Saúde 

conta com uma comissão bipartite e as decisões são tomadas de forma compartilhada 

entre os três representantes do Estado e os três representantes do Município.  Há 

também a Comisssão Intergestores Regional, da qual participam técnicos e gestores 

da SMS e do DRS 1, sendo fórum para discussões técnicas não atinentes à comissão 

bipartite. Quando necessário, a Região pode se reportar para instâncias superiores 

ao DRS1, na estrutura da SES-SP.  

O Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 define o papel das comissões 

intergestores regionais como instâncias de articulação dos gestores municipais, que 

devem propor, de maneira coordenada e solidária, a distribuição dos serviços e 

trabalhadores da saúde, visando garantir amplo acesso às ações de saúde em 

diferentes níveis de atenção, possibilitando a equidade e a integralidade por meio da 

gestão do cuidado (BRASIL, 2011b). No caso do município de São Paulo, dada e 

dimensão do território e heterogeneidade das regiões de saúde, é possível afirmar 

que as comissões intramunicipais funcionam de forma bastante semelhante ao 

preconizado pelo decreto para as comissões intergestores, nas quais participam mais 

de um município e o representante estadual.  

Há ainda, na Região Sul, um fórum colegiado específico para tratar de assuntos 

da área hospitalar, onde participam os diretores dos hospitais (estaduais e 

filantrópicos) e representantes dos níveis central, regional e local da SMS. 

Para acompanhamento dos contratos de gestão entre a SMS e as instituições 

parcerias, em outubro de 2007, o Município criou os Conselhos de Acompanhamento 

(CONAC), regulamentados pela Portaria 1061/08-SMS/G, e atualizado pela Portaria 

869/10-SMS.G (SÃO PAULO, 2011b). Formalizou-se a partir desse momento, um 

espaço de fortalecimento da gestão municipal junto às instituições privadas, no 

sentido de se aproximar mais da gestão dos serviços que estavam sendo geridos 

quase que na totalidade pelos parceiros nas regiões naquela ocasião. O CONAC é 

marco relevante na construção do acompanhamento da AB, ao instaurar um processo 

sistemático de monitoramento da execução das ações, de avaliação dos resultados e 

proposição de recomendações para a consolidação da ESF, cuja implantação em SP 

foi delegada às parceiras (SÃO PAULO, 2011b). 
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Os gestores entrevistados fizeram menção que para acompanhamento dos 

novos contratos de gestão que estão sendo firmados, há  o Comitê Técnico de 

Acompanhamento dos Contratos, que é semelhante ao CONAC. Entretanto, seus 

poderes são mais amplos do que este, pois podem glosar o fomento repassado a OSS 

parceira se  da análise dos dados indicar que a produção, os resultados não atendem 

o estabelecimento no contrato de gestão. Assim, alegaram que, por um lado a 

participação da gestão municipal regional e local no acompanhamento dos contratos 

com as parceiras tem sido mais significativa e presente e, por outro a parceira relatou 

que  há cobranças maiores quanto aos  resultados alcançados pelas equipes de 

saúde.  

Na SES, houve uma importante mudança administrativa a partir de 2007 que 

se consolidou com a criação do Departamento Regional de Saúde I (DRSI), 

responsável pela gestão estadual na Região Metropolitana, incluindo o município de 

São Paulo. A necessidade urgente de apoiar as regiões na implantação das RAS levou 

a gestão do Departamento a organizar os Centros de Apoio às Regiões de Saúde 

(CARS), sendo no Município de SP um centro para cada Coordenação Regional. Esse 

fórum, como indicam os gestores entrevistados, ainda está em fase de implantação, 

com os técnicos sendo preparados pelo DRS I, dentro das limitações de recursos 

humanos desse órgão estadual, para efetivamente realizarem o apoio nas regiões de 

saúde. 

A PNAB define que, na implementação da APS, compete à SES apoiar 

municípios para: avaliação e monitoramento das ações de saúde; garantia da 

qualidade e consistência dos dados dos sistemas de informação e no envio destes ao 

gestor federal; Educação Permanente em Saúde; financiamento para custeio e 

investimento; promoção do intercâmbio de experiências entre os municípios que 

possam colaborar para a qualificação da APS (ISAGS, 2014). Assim, a presença de 

representantes do DRSI na Região Sul pode ser caracterizada como um avanço para 

a efetivação do SUS na Região de Parelheiros. Como aponta Cecílio (2007), a  fraca 

presença e a limitada capacidade técnica, operacional e financeira das Secretarias de 

Estado da Saúde para apoiarem os gestores municipais  nos órgãos regionais era, e 

ainda é, desafio para a gestão do SUS. 
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 A fim de fortalecer a participação popular e o controle social do SUS, os 

gestores relatarem que desenvolvem na Regiões ações junto aos Conselhos Locais 

de Saúde, preparando os conselheiros para a efetiva representação da população nas 

necessidades coletivas do território. Iniciaram estas ações, pois notaram que os 

conselhos, muitas vezes, tornavam-se uma via para os conselheiros trazerem 

demandas individuais dos usuários e vizinhança.  

De acordo com Fleury (2010), a concretização da participação da sociedade no 

processo de cogestão da política de saúde se deu com a institucionalização da 

participação de membros do governo e da sociedade nos conselhos de saúde, em 

âmbito local, regional e nacional. Entretanto, como apontam Jorge e Ventura (2012), 

a dinâmica de funcionamento desses Conselhos de Saúde, a efetividade e a eficácia 

na representação que fazem dos interesses populacionais são muito diferentes, sendo 

difícil afirmar categoricamente que a mera existência desses colegiados seja 

suficiente para garantir a mocratização das políticas de saúde. Revisão integrativa 

sobre participação popular e o controle social como diretriz do SUS (ROLIM, CRUZ, 

SAMPAIO, 2013), mostrou que, embora a participação social seja um dos pilares do 

SUS, previsto em lei, ela é processo de construção permanente que, como tal, tem 

avanços e recuos a depender da mobilização, e capacidade, da comunidade na 

defesa dos direitos. 

Na avaliação realizada pelo PCATool junto aos usuários de Parelheiros, o 

atributo ‘Orientação Comunitária’ não foi bem avaliado, sendo que a questão com 

menor pontuação estava relacionada ao convite pelos profissionais das ESF para o 

usuário participar dos Conselhos Locais de Saúde. Os profissionais da Supervisão 

Técnica de Saúde referem apoio ao trabalho realizado pelas unidades de saúde nos 

Conselhos Locais e que procuram dar ferramentas para que os usuários desenvolvem 

autonomia frente aos problemas de saúde do território. 

Fleury (2010) alerta que no interior das estruturas dos conselhos de saúde, os 

interesses sociais devem ser reconhecidos e confrontados, permitindo-se a circulação 

destes e a construção de alianças entre atores sociais. É preciso, também, que ocorra 

a  intermediação de interesses entre esses atores e a burocracia estatal. A existência 

dessas estruturas de cogestão são janelas de oportunidades para a transformação do 

processo decisório, oferecendo maior pluralidade, transparência e facilitando a 
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presença da sociedade na formulação e acompanhamento da execução das políticas. 

Funcionam, ainda, como processo pedagógico para a sociedade civil organizada.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A região de Parelheiros, umas das áreas de maior vulnerabilidade social no 

Município de São Paulo é caracterizada por enormes desafios na área da gestão 

pública que vão desde a necessidade de oferecer serviços acessíveis com um mínimo 

de qualidade e efetividade à população, até investimentos que possam de fato 

melhorar a qualidade de vida, como maiores condições de acesso ao trabalho, 

educação e moradia. 

Para a Rede de Atenção às Condições Crônicas existir é fundamental que os 

gestores tenham um olhar ampliado sobre as condições de vida da região e que 

possam criar estratégias capazes de estimular a autonomia dos usuários. Os 

gestores, juntamente com os profissionais da saúde, devem ser capazes de conciliar 

a urgência das condições agudas com a necessidade de atenção às condições 

crônicas, que mesmo ‘silenciosas’ passam a ter grande relevância frente ao atual perfil 

demográfico e epidemiológico. 

Nesse sentido, a APS assume um papel de extrema relevância na governança 

da RAS, em função da sua proximidade com as necessidades do território em 

Parelheiros. É somente esse ponto de atenção capaz de identificar riscos, estabelecer 

prioridades, ser equânime e universal. Para tanto, a APS deve atender aos atributos 

preconizados para esse ponto de atenção. O problema do acesso e da orientação 

comunitária referido pelos usuários e profissionais de Parelheiros evidenciam a 

necessidade de rever a inserção dos serviços da APS no território, seu processo de 

trabalho, estrutura e recursos disponíveis.  

Para dar completude ao papel que se espera da APS, é necessário que os 

demais pontos de atenção estejam presentes na rede, o que não ocorre em 

Parelheiros. Os usuários da região quando necessitam de um atendimento 

especializado são levados a procurar serviços em regiões muito distantes, por vezes 

privados, quando não ficam sem a devida assistência. Além de novos serviços, a 

região necessita de investimentos na área de transportes e locomoção urbana para 

facilitar o acesso às unidades com maiores recursos tecnológicos, quando necessário. 

Somando-se a carência de equipamentos de saúde, os serviços ainda 

funcionam de forma muito desarticulada não apenas em Parelheiros, mas no 
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município como um todo. As mudanças de gestão e alterações nas linhas de trabalho 

provocaram na cidade uma fragmentação da atenção, com diferentes portas de 

entradas para o SUS agindo de forma quase que independente, que impediram a 

integração dos serviços e o trabalho em rede. 

Hoje, o que mantém parte da ‘rede’ funcionando no nível local parece ser a via 

informal, que por meio da relação entre os profissionais da saúde e gestores locais é 

capaz de manter ativos os fluxos necessários de usuários necessários para dar 

continuidade à assistência. Uma alternativa para potencializar a integração das 

unidades de saúde seria realizar um maior investimento na área da informação, 

garantindo que o sistema de gestão fosse de fato implantado em 100% dos serviços 

e utilizado como instrumento da gestão também pelos profissionais das equipes. 

No discurso dos gestores, esse problema da desintegração dos serviços é 

reconhecido e a estratégia inicial escolhida foi o fortalecimento da CRS, como ente 

responsável por toda gestão de serviços na região, incluindo as unidades gerenciadas 

pela ASF. Essa importante mudança, se mantida pela gestão poderá gerar 

oportunidades concretas para a implantação das redes, no momento que os diferentes 

pontos de atenção passam fazer parte de um mesmo núcleo gestor, iniciado a partir 

da Atenção Básica. Nesse sentido, a cobertura na região pela ESF próxima a 100% 

pode ser considerada como fator potencializador da RAS, pois favorece a 

aproximação do gestor às necessidades do território 

Outro fator facilitador da implantação das Redes a ser destacado é a 

experiência e poder técnico e político dos atuais gestores na região. Tanto o gestor 

público como também a instituição parceira, contam com gestores tecnicamente 

preparados para os desafios apresentados e demonstram poder político para 

promover as mudanças necessárias para a implementação da RAS e garantia dos 

direitos previstos pelo SUS. 

O novo modelo de contrato de gestão, se bem regulado pela CRS poderá 

favorecer a relação entre gestor público e parceiro de forma que este último possa 

cumprir seu papel como prestador ao apresentar resultados satisfatórios na oferta de 

serviços à população.  



171 

 

Quanto aos profissionais de saúde na região, a quadro mostra-se bastante 

limitado e a dificuldade em contratar pessoas qualificadas para o trabalho em rede é 

um grande desafio a ser enfrentado por ambos os gestores (público e privado). 

Estratégias para atrair e manter os profissionais com formação adequada para o 

trabalho no SUS na região devem ser prioridade na agenda dos gestores. Além disso, 

é importante que o processo de trabalho do NASF seja revisto dentro do contexto da 

RAS, a forma como apoiam as ESF e como poderão contribuir melhor para a atenção 

às condições crônicas. O trabalho em equipe multiprofissional é fundamental para a 

promoção da autonomia dos usuários, em especial os usuários com problemas 

crônicos e em cuidados paliativos. Estes requerem uma APS capaz de olhar as 

condições crônicas de forma diferenciada e atenta, mesmo que por meio de recursos 

tecnológicos bastante simples. A equipe do NASF, se bem integrada as ações da APS 

pode auxiliar muito nesse sentido. 

Os desafios apontados devem ser discutidos entre os gestores nos fóruns e 

comissões regionais junto ao órgão estadual, que atualmente preocupa-se em 

oferecer um maior apoio à implantação das RAS nos municípios. O apoio mais 

próximo do Estado às regiões é recente e esse estudo não possui dados para poder 

avaliar a efetividade das ações iniciadas nas regiões. Entretanto, é possível constatar 

nos discursos um momento apropriado de aproximação dos dois entes (municipal e 

estadual) para o estabelecimento de uma governança compartilhada na região. 

Embora a Rede de Atenção às Condições Crônicas não exista na região, o 

atual cenário de fortalecimento regional a partir da APS e o maior acompanhamento 

e aproximação do trabalho realizado pelos parceiros, deram consistência à 

governança regional e criou-se um ambiente aproapriado para o estabelecimento de 

uma gestão compartilhada entre o gestor públicos e a rede de serviços. A inclusão 

dos profissionais e usuários nesse processo de governança poderá fortalecer ainda 

mais as condições para a constituição da RAS. 

Ações direcionadas à qualificação das equipes de saúde e a população em 

geral como cursos que desenvolvam habilidades para o atenção ao usuário em 

condições crônicas podem favorecer a motivação no ambiente de trabalho das 

unidades de saúde e ainda proporcionam maior autonomia aos cuidadores. Conforme 

referido na discussão, os recursos tecnológicos necessários para assistir ao doente 
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crônico em cuidados paliativos são mínimos. Porém a capacidade de escuta, 

acolhimento e encaminhamento das demandas são aspectso fundamentais para se 

estabelecer um cuidado integral e humanizado a esse público alvo. Nesse sentido, a 

Educação Permanente pode fortalecer as equipes, diminuir a rotatividade de 

profissionais e ampliar os vínculos entre trabalhadores e usuários. 

A análise cuidadosa das demandas e necessidades locais pelas ESF, por meio 

do trabalho diário nas unidades da APS, dos conselhos locais ou de relatórios 

gerenciais poderá contribuir para o planejamento de ações e metas que de fato são 

relevantes para garantir a Saúde no território. O trabalho da ‘micro-gestão’ nas 

unidades poderá potencializar o poder da Coordenação Regional na pactuação junto 

aos demais gestores e estabelecimento das condições necessárias para a 

estruturação da RAS na região. 

Fica evidente que a governança regional será concretizada ao se estabelecer 

a comunicação efetiva entre os diferentes atores e serviços, a melhora no acesso à 

atenção integral e a capacidade da gestão em lidar ao mesmo tempo com as 

urgências das situações agudas e a necessidade da atenção ao usuário crônico. 

Mesmo em regiões periféricas como Parelheiros, carentes de recursos físicos e 

humanos, é necessário que os gestores e profissionais da saúde tenham capacidade 

técnica e política para mobilizar recursos frente aos desafios apontados. A co-gestão 

desses desafios entre os diferentes atores estratégicos poderá viabilizar novos 

caminhos que impulsionem a organização e efetivação da RAS de forma ascendente 

e a partir das reais necessidades de saúde do território. 
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ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO PCATool USUÁRIOS 
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ANEXO 02 – QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO PCATool 

PROFISSIONAIS 
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ANEXO 03 - APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO 
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ANEXO 04 - APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA DA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO 05 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

- USUÁRIO 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “CONDIÇÕES CRÔNICAS DE 

SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA: REDE E GOVERNANÇA PARA OS CUIDADOS 

PALIATIVOS EM UMA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Profa. Dra. Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli, 

a qual pretende sintetizar a organização, integração e governança da rede de saúde 

da Região Sul do Município de São Paulo, frente as necessidade de cuidados 

paliativos na atenção integral às condições crônicas na Atenção Primária a Saúde. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de uma entrevista sobre os serviços 

de saúde públicos de saúde que utiliza, sendo que sua participação não acarretará 

riscos à na utilização desses serviços, bem como na qualidade da assistência 

ofertada. Sua participação poderá contribuir para avaliação da saúde pública ofertada 

em sua região e na proposição de melhorias.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, 

mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.  

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável no endereço “Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419- 

Telefone: 3061-7652” ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP, telefone 

3061-7548; e-mail: edipesq@usp.br. Também poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde (CEP/SMS) para dúvidas e 

denúncias éticas, pelo telefone: 33972464 ou pelo email:  smscep@gmail.com 

Consentimento Pós–Informação  

mailto:edipesq@usp.br
mailto:smscep@gmail.com
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Eu,___________________________________________________________, fui 

informado (a) sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento 

é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós.  

Data: ___/ ____/ _____  

________________________________ 

Assinatura do participante  

________________________________  

Assinatura da Pesquisadora Responsável  

Impressão do dedo polegar, caso não saiba assinar 
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ANEXO 06- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

– PROFISSIONAL 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “CONDIÇÕES CRÔNICAS DE 

SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA: REDE E GOVERNANÇA PARA OS CUIDADOS 

PALIATIVOS EM UMA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Profa. Dra. Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli, 

a qual pretende sintetizar a organização, integração e governança da rede de saúde 

da Região Sul do Município de São Paulo, frente as necessidade de cuidados 

paliativos na atenção integral às condições crônicas na Atenção Primária a Saúde. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de uma entrevista sobre os serviços 

de saúde públicos de saúde que trabalha, sendo que sua participação será feita de 

forma a perturbar o menos possível sua atuação. Sua participação poderá contribuir 

para avaliação da saúde pública ofertada em sua região e na proposição de melhorias.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, 

mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.  

Se tiver dúvidas sobre o projeto de pesquisa, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 

com a pesquisadora responsável no endereço “Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 

419- Telefone: 3061-7652” ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP, 

telefone 3061-7548; e-mail: edipesq@usp.br. Também poderá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde (CEP/SMS) para 

dúvidas e denúncias éticas, pelo telefone: 33972464 ou pelo email:  

smscep@gmail.com 

Consentimento Pós–Informação  

mailto:edipesq@usp.br
mailto:smscep@gmail.com
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Eu,___________________________________________________________, fui 

informado (a) sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento 

é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós.  

Data: ___/ ____/ _____  

________________________________ 

Assinatura do participante  

________________________________  

Assinatura da Pesquisadora Responsável  

Impressão do dedo polegar, caso não saiba assinar 
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ANEXO 07 - Pontuação Média das respostas por questões do 

questionário aplicado aos usuários das unidades de saúde e 

escores dos atributos. 

 

QUESTÕES  Pontuação Média 

A1 – Há um médico/enfermeiro ou serviço de saúde onde você 
geralmente vai quando fica doenteou precisa de conselhos sobre a sua 
saúde? não se aplica 

A2 – Há um médico/enfermeiro ou serviço de saúde que o/a conhece 
melhor como pessoa? não se aplica 

A3 – Há um médico/enfermeiro ou serviço de saúde que é mais 
responsável por seu atendimento de saúde? não se aplica 

Grau de afiliação (escore) 3,62 

A4 - Nome do médico/enfermeiro ou serviço de saúde procurado pela 
última vez: não se aplica 

A5 - todas as perguntas seguintes serão sobre o(a): não se aplica 

B1 – Quando você necessita de uma consulta de revisão (consulta de 
rotina, check-up), você vai aoseu “nome do serviço de saúde / ou 
nome médico/enfermeiro” antes de ir a outro serviço de saúde? 3,46 

B2 – Quando você tem um novo problema de saúde, você vai ao 
problema de saúde, você vai ao seu “nome do serviço de saúde / ou 
nome médico/enfermeiro” antes de ir a outro serviço de saúde? 2,62 

B3 – Quando você tem que consultar um especialista, o seu “nome do 
serviço de saúde / ou nome médico / enfermeiro” tem que encaminhar 
você obrigatoriamente? 3,04 

Utilização (escore) 3,04 

C1 – O “nome do serviço de saúde / ou nome médico/enfermeiro” fica 
aberto no sábado ou no domingo? 1,92 

C2 – O “nome do serviço de saúde / ou nome médico/enfermeiro” fica 
aberto pelo menos algumas noites de dias úteis até às 20 horas? 1,88 

C3 – Quando o seu “nome do serviço de saúde / ou nome médico/ 
enfermeiro” está aberto e você adoece alguém de lá atende você no 
mesmo alguém de lá atende você no mesmo dia? 2,96 

C4 – Quando o seu “nome do serviço de saúde / ou nome médico/ 
enfermeiro” está aberto, você consegue aconselhamento rápido pelo 
telefone se precisar? 2,32 

C5 – Quando o seu “nome do serviço de saúde / ou nome 
médico/enfermeiro” está fechado, existe um número de telefone para o 
qual você possa ligar quando fica doente? 2,04 

C6 – Quando o seu “nome do serviço de saúde / ou nome 
médico/enfermeiro” está fechado no sábado e domingo e você fica 
doente, alguém deste serviço atende você no mesmo dia? 1,84 

C7 – Quando o seu “nome do serviço de saúde / ou nome 
médico/enfermeiro” está fechado e você fica doente durante a noite, 
alguém deste serviço atende você naquela noite? 1,96 

C8 – É fácil marcar hora para uma consulta de revisão (consulta de 
rotina, “check-up”) neste “nome do serviço de saúde / ou nome médico/ 
enfermeiro”? 3,04 

C9 – Quando você chega no seu “nome do serviço de saúde / ou 
nome médico/enfermeiro”, você tem que esperar mais de 30 minutos 2,04 
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para consultar com o médico ou enfermeiro (sem contar triagem ou 
acolhimento)? 

C10 – Você tem que esperar por muito tempo, ou falar com muitas 
pessoas para marcar hora no seu “nome do serviço de saúde / ou 
nome médico/enfermeiro”? 2,52 

C11 – É difícil para você conseguir atendimento médico do seu “nome 
do serviço de saúde / ou nome médico/ enfermeiro” quando pensa que 
é necessário? 2,40 

C12 – Quando você tem que ir ao “nome do médico / enfermeira / 
local”, você tem que faltar ao trabalho ou à escola para ir ao serviço de 
saúde? 3,52 

Acessibilidade (escore) 2,37 

D1 – Quando você vai ao seu “nome do serviço de saúde / ou nome 
médico/enfermeiro”, é o mesmo médico ou enfermeiro que atende 
você todas às vezes? 3,00 

D2 – Você acha que o seu “médico/ enfermeiro” entende o que você 
diz ou pergunta? 3,40 

D3 – O seu “médico / enfermeiro” responde suas perguntas de maneira 
que você entenda? 3,36 

D4 – Se você tiver uma pergunta, pode telefonar e falar com o médico 
ou enfermeiro que melhor conhece você? 2,48 

D5 – O seu “médico / enfermeiro” lhe dá tempo suficiente para falar 
sobre as suas preocupações ou problemas? 3,36 

D6 – Você se sente à vontade contando as suas preocupações ou 
problemas ao seu “médico / enfermeiro”? 3,40 

D7 – O seu “médico / enfermeiro” conhece você mais como pessoa do 
que somente como alguém com um problema de saúde? 2,96 

D8 – O seu “médico / enfermeiro” sabe quem mora com você? 3,36 

D9 – O seu “médico / enfermeiro” sabe quais problemas são mais 
importantes para você? 2,96 

D10 – O seu “médico / enfermeiro” conhece a sua história clínica 
(história médica) completa? 3,32 

D11 – O seu “médico / enfermeiro” sabe a respeito do seu trabalho ou 
emprego? 2,00 

D12 – O seu “médico / enfermeiro” saberia de alguma forma se você 
tivesse problemas em obter ou pagar por medicamentos que você 
precisa? 3,00 

D13 – O seu “médico / enfermeiro” sabe a respeito de todos os 
medicamentos que você está tomando? 3,56 

D14 – Você mudaria do “nome do serviço de saúde / ou nome médico / 
enfermeiro” para outro serviço de saúde se isto fosse muito fácil de 
fazer? 2,40 

Longitudinalidade (escore) 3,04 

E1 – Você já foi consultar qualquer tipo de especialista ou serviço 
especializado no período em que você está em acompanhamento no 
“nome do serviço de saúde / ou nome médico/enfermeiro”? não se aplica 

E2 – O “nome do serviço de saúde / ou nome médico / enfermeiro” 
sugeriu (indicou, encaminhou) que você fosse consultar com este 
especialista ou serviço especializado? 2,40 

E3 – O “nome do serviço de saúde / ou nome médico/enfermeiro” sabe 
que você fez essas consultas com este especialista ou serviço 
especializado? 2,87 
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E4 – O seu “médico / enfermeiro” discutiu com você diferentes serviços 
onde você poderia ser atendido para este problema de saúde? 1,60 

E5 - O seu “médico / enfermeiro” ou alguém que trabalha no / com 
“nome do serviço de saúde” ajudou-o /a a marcar esta consulta? 2,73 

E6 – O seu “médico / enfermeiro” escreveu alguma informação para o 
especialista, a respeito do motivo desta consulta? 3,00 

 E7 – O “nome do serviço de saúde / ou nome médico/enfermeiro” 
sabe quais foram os resultados desta consulta? 3,07 

E8 – Depois que você foi a este especialista ou serviço especializado, 
o seu “médico / enfermeiro” conversou com você sobre o que 
aconteceu durante esta consulta? 3,13 

E9 – O seu “médico / enfermeiro” pareceu interessado na qualidade do 
cuidado que lhe foi dado (lhe perguntou se você foi bem ou mal 
atendido por este especialista ou serviço especializado)? 2,73 

Integração de Cuidado (escore) 2,69 

F1. Quando você vai no “nome do serviço de saúde / ou nome médico 
/ enfermeiro” você leva algum dos registros de saúde ou boletins de 
atendimento que você recebeu no passado? (exemplificar se não 
entender “registro”: fichas de atendimento 
de emergência, resultado de exames de laboratório) 3,00 

F2. Quando você vai ao “nome do serviço de saúde / ou nome médico/ 
enfermeiro”, o seu prontuário (história clínica) está sempre disponível 
na consulta? 3,25 

F3. Você poderia ler (consultar) o seu prontuário/ficha se quisesse no 
“nome do serviço de saúde / ou nome médico/enfermeiro”? 2,50 

Sistema de Informações (escore) 2,92 

G1 – Respostas a perguntas sobre nutrição ou dieta. 3,00 

G2  –  Verificar  se  sua  família pode participar de algum pro- grama 
de assistência social ou benefícios sociais. 1,50 

G3 – Programa de suplementação nutricional (ex: leite, alimentos). 1,67 

G4 – Vacinas (imunizações). 2,96 

G5 – Avaliação da saúde bucal (Exame dentário). 2,92 

G6 – Tratamento dentário. 2,96 

G7 – Planejamento familiar ou métodos anticoncepcionais. 1,75 

G8 – Aconselhamento ou tratamento para o uso prejudicial de drogas 
(lícitas ou ilícitas, ex: álcool, cocaína, remédios para dormir). 1,67 

G9 – Aconselhamento para problemas de saúde mental. 2,25 

G10 – Sutura de um corte que necessite de pontos. 1,46 

G11 – Aconselhamento e solicitação de teste anti-HIV. 1,79 

G12 – Identificação (Algum tipo de avaliação) de problemas auditivos 
(para escutar). 1,96 

G13 – Identificação (Algum tipo de avaliação) de problemas visuais 
(para enxergar). 2,13 

G14 – Colocação de tala (ex: para tornozelo torcido). 1,42 

G15 – Remoção de verrugas. 1,46 

G16 – Exame preventivo para câncer de colo de útero (Teste 
Papanicolau). 2,38 

G17 – Aconselhamento sobre como parar de fumar. 1,71 

G18 – Cuidados pré-natais. 1,83 

G19 – Remoção de unha encravada. 1,29 
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G20 – Aconselhamento sobre as mudanças que acontecem com o 
envelhecimento (ex.: diminuição da memória, risco de cair). 2,13 

G21 – Orientações sobre cuidados no domicílio para alguém da sua 
família como: curativos, troca de sondas, banho na cama... 2,33 

G22 – Orientações sobre o que fazer caso alguém de sua família fique 
incapacitado e não possa tomar decisões sobre sua saúde (ex.: 
doação de órgãos caso alguém de sua família fique incapacitado para 
decidir, por exemplo, em es- tado de coma). 1,54 

Serviços Disponíveis (escore) 2,00 

H1– Conselhos sobre alimentação 
saudável ou sobre dormir 
suficientemente. 2,19 

H2 – Segurança no lar, como guardar medicamentos em segurança. 2,58 

H3 – Aconselhamento sobre o uso de cinto de segurança ou assentos 
seguros para crianças ao andar de carro. 1,58 

H4 – Maneiras de lidar com conflitos de família que podem surgir de 
vez em quando. 1,46 

H5 – Conselhos a respeito de exercícios físicos apropriados para você. 3,27 

H6 – Testes de sangue para verificar os níveis de colesterol. 3,35 

H7 – Verificar e discutir os medicamentos que você está tomando. 2,62 

H8 – Possíveis exposições a substâncias perigosas (ex: veneno para 
formiga/para rato, água sanitária), no seu lar, no trabalho, ou na sua 
vizinhança. 1,88 

H9 – Perguntar se você tem uma arma de fogo e orientar como 
guardá-la com segurança. 1,50 

H10 – Como prevenir queimaduras (ex: causadas por água quente, 
óleo quente, outras substâncias). 1,35 

H11 – Como prevenir quedas. 1,96 

H12 – Só para mulheres: como prevenir osteoporose ou ossos frágeis. 2,31 

H13 – Só para mulheres: o cuidado de problemas comuns da 
menstruação ou menopausa. 2,23 

Serviços Prestados - Feminino (escore) 2,42 

Serviços Prestados - Masculino (escore) 1,58 

Score Feminimo + Masculino 2,17 

I1 – O seu “médico / enfermeiro” lhe pergunta sobre suas idéias e 
opiniões (sobre o que você pensa) ao planejar o tratamento e cuidado 
para você ou para um membro da sua família 2,57 

I2 – O seu “médico/enfermeiro” já lhe perguntou a respeito de doenças 
ou problemas comuns que podem ocorrer em sua família (câncer, 
alcoolismo, depressão)? 2,48 

I3 – O seu “médico / enfermeiro” se reuniria com membros de sua 
família se você achasse necessário? 2,70 

Orientação Familiar (escore) 2,58 

J1 – Alguém no “nome do serviço de saúde / ou nome médico / 
enfermeiro” faz visitas domiciliares? 2,96 

J2 – O seu “nome do serviço de saúde / ou nome médico / enfermeiro” 
conhece os problemas de saúde importantes na sua vizinhança? 2,30 

J3 – O seu “nome do serviço de saúde / ou nome médico / enfermeiro” 
ouve opiniões e idéias da comunidade de como melhorar os serviços 
de saúde? 1,78 

J4 – Faz pesquisas com os pacientes para ver se os serviços estão 
satisfazendo (atendendo) as necessidades das pessoas? 2,22 



227 

 

J5 – Faz pesquisas na comunidade para identificar problemas de 
saúde que ele deveria conhecer? 1,91 

J6 – Convida você e sua família para participar do Conselho Local de 
Saúde (Conselho Gestor / Conselho de Usuários)? 1,30 

Orientação Comunitária (escore) 2,08 

SCORE GERAL APS 2,39 
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ANEXO 08 - Pontuação Média das respostas por questões do 

questionário aplicado aos profissionais das unidades de saúde e 

escores médios dos atributos. 
 

QUESTÕES  Pontuação Média 

A1 – Seu serviço de saúde está aberto sábado ou domingo? 1,31 

A2 - Seu serviço de saúde está aberto, pelo menos em alguns dias da 
semana até as 20 hs? 

1 

A3 – Quando seu serviço de saúde está aberto e algum paciente 
adoece, alguém do seu serviço o atende no mesmo dia? 

3,63 

A4 – Quando o seu serviço de saúde está aberto, os pacientes 
conseguem aconselhamento rápido pelo telefone quando julgam ser 
necessário? 

2,81 

A5 – Quando seu serviço de saúde está fechado existe um número de 
telefone para o qual os pacientes possam ligar quando adoecem? 

1,38 

A6 – Quando seu serviço de saúde está fechado aos sábados e 
domingos e algum paciente seu fica doente, alguém do seu serviço o 
atende no mesmo dia? 

1,06 

A7 – Quando seu serviço de saúde está fechado à noite e algum 
paciente fica doente, alguém de seu serviço o atende naquela noite? 

1,06 

A8 – É fácil para um paciente conseguir marcar hora para uma 
consulta de revisão de saúde (consulta de rotina, check-up) no seu 
serviço de saúde? 

3,5 

A9 – Na média, os pacientes têm de esperar mais de 30 minutos para 
serem atendidos pelo médico ou pelo enfermeiro (sem contar a triagem 
ou o acolhimento)? 

2,63 

Acesso de Primeiro Contato (escore) 2,04 

B1 – No seu serviço de saúde, os pacientes são sempre atendidos 
pelo mesmo médico/enfermeiro? 

2,56 

B2 – Você consegue entender as perguntas que seus pacientes lhe 
fazem? 

3,69 

B3 – Seus pacientes entendem o que você diz ou pergunta a eles? 3,5 

B4 – Se os pacientes têm uma pergunta, podem telefonar e falar com o 
médico ou enfermeiro que os conhece melhor? 

2,56 

B5 – Você dá aos pacientes tempo suficiente para falarem sobre as 
suas preocupações ou problemas? 

3,19 

B6 – Você acha que seus pacientes se sentem confortáveis ao lhe 
contar suas preocupações ou problemas? 

3,63 

B7 – Você conhece mais seus pacientes como pessoa do que somente 
como alguém com um problema de saúde? 

3,31 

B8 – Você sabe quem mora com cada um de seus pacientes? 2,56 

B9 – Você entende quais problemas são os mais importantes para os 
pacientes que você atende? 

3,44 

B10 – Você conhece o histórico de saúde completo de cada paciente? 2,38 

B11 – Você sabe qual o trabalho ou emprego de cada paciente? 2,13 

B12 – Você teria conhecimento caso seus pacientes não 
conseguissem as medicações receitadas ou tivessem dificuldades de 
pagar por elas? 

3,13 
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B13 – Você sabe todos os medicamentos que seus pacientes estão 
tomando? 

2,25 

Longitudinalidade (escore) 2,95 

C1 – Você tem conhecimento de todas as consultas que seus 
pacientes fazem a especialistas ou serviços especializados? 

2,81 

C2 – Quando seus pacientes necessitam um encaminhamento, você 
discute com os pacientes sobre diferentes serviços onde eles poderiam 
ser atendidos? 

3,06 

C3 – Alguém de seu serviço de saúde ajuda o paciente a marcar a 
consulta encaminhada? 

3,75 

C4 – Quando seus pacientes são encaminhados, você lhes fornece 
informação escrita para levar ao especialista ou serviço especializado? 

3,88 

C5 – Você recebe do especialista ou do serviço especializado 
informações úteis sobre o paciente encaminhado? 

1,69 

C6 – Após a consulta com o especialista ou serviço especializado, 
você fala com seu paciente sobre os resultados desta consulta? 

3,31 

Integração de Cuidados (escore) 3,08 

D1 – Você solicita aos pacientes que tragam seus registros médicos 
recebidos no passado (ex.: boletins de atendimento de emergência ou 
relatório hospitalar)? 

3,44 

D2 – Você permitiria aos pacientes examinar seus prontuários se 
assim quisessem? 

3,19 

D3 – Os prontuários do paciente estão disponíveis quando você os 
atende? 

3,75 

Sistema de Informações (escore) 3,46 

E1 – Aconselhamento nutricional. 3,94 

E2 – Imunizações. 4 

E3 – Verificação se as famílias podem participar de algum programa 
ou benefício de assistência social. 

3,81 

E4 – Avaliação da saúde bucal. 3,81 

E5 – Tratamento dentário. 3,44 

E6 – Planejamento familiar ou métodos anticoncepcionais. 3,88 

E7 – Aconselhamento ou tratamento para o uso prejudicial de drogas 
(lícitas ou ilícitas). 

3,31 

E8 – Aconselhamento para problemas de saúde mental. 3,81 

E9 – Sutura de um corte que necessite de pontos. 2,38 

E10 – Aconselhamento e solicitação de teste anti-HIV. 3,69 

E11 – Identificação (Algum tipo de avaliação) de problemas auditivos 
(para escutar). 

2,63 

E12 – Identificação (Algum tipo de avaliação) de problemas visuais 
(para enxergar). 

2,88 

E13 – Colocação de tala (ex: para tornozelo torcido). 1,19 

E14 – Remoção de verrugas. 1,75 

E15 – Exame preventivo para câncer de colo de útero (Teste 
Papanicolau). 

4 

E16 – Aconselhamento sobre como parar de fumar. 3,81 

E17 – Cuidados pré-natais. 4 

E18 – Remoção de unha encravada. 1,31 
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E19 – Orientações sobre cuidados em saúde caso o paciente fique 
incapacitado e não possa tomar decisões (ex: coma). 

3,75 

E20 – Aconselhamento sobre as mudanças que acontecem com o 
envelhecimento (ex: diminuição da memória, risco de cair). 

3,75 

E21 – Orientações sobre cuidados no domicílio para alguém da família 
do paciente como: curativos, troca de sondas, banho na cama. 

3,94 

E22 – Inclusão em programa de suplementação alimentar (ex: leite e 
alimentos). 

3,56 

Serviços Disponíveis (escore) 3,3 

Você atende pacientes... 0 

F1 – Conselhos sobre alimentação saudável ou sobre dormir 
suficientemente. 

3,75 

F2 – Segurança no lar, ex: como guardar medicamentos em 
segurança. 

3,81 

F3 – Aconselhamento sobre o uso de cinto de segurança, assentos 
seguros para crianças ao andar de carro, evitar que crianças tenham 
queda de altura. 

2,31 

F4 – Maneiras de lidar com conflitos de família que podem surgir de 
vez em quando. 

3,69 

F5 – Conselhos a respeito de exercícios físicos apropriados. 3,75 

F6 – Testes de sangue para verificar os níveis de colesterol. 4 

F7 – Verificar e discutir os medicamentos que o paciente está usando. 4 

F8 – Possíveis exposições a substâncias perigosas (ex: veneno para 
formiga/ para rato, água sanitária), no lar, no trabalho, ou na 
vizinhança do paciente. 

3,88 

F9 – Pergunta se o paciente tem uma arma de fogo e orienta como 
guardá-la com segurança. 

1,44 

F10 – Como prevenir queimaduras causadas por água quente, óleo 
quente. 

3,31 

F11 – Como prevenir quedas. 3,69 

F12 – Prevenção de osteoporose em mulheres. 3,5 

F13 – Cuidado de problemas comuns relativos a menstruação ou a 
menopausa. 

3,75 

F14 – Maneiras de lidar com os problemas de comportamento das 
crianças. 

3,75 

F15 – Mudanças do crescimento e desenvolvimento da criança 
esperadas para cada faixa etária. 

3,81 

Serviços Prestados  (escore) 3,5 

G1 – Você pergunta aos pacientes quais suas idéias e opiniões ao 
planejar o tratamento e cuidado do paciente ou membro da família? 

3,31 

G2 – Você pergunta sobre doenças e problemas de saúde que 
possam ocorrer nas famílias dos pacientes? 

3,75 

G3 – Você está disposto e capaz de atender membros da família dos 
pacientes para discutir um problema de saúde ou problema familiar? 

3,94 

Orientação Familiar (escore) 3,67 

H1 – Você ou alguém do seu serviço de saúde faz visitas domiciliares? 4 

H2 – Você crê que seu serviço de saúde tem conhecimento adequado 
dos problemas de saúde da comunidade que atende? 

3,81 

H3 – Seu serviço de saúde ouve opiniões e idéias da comunidade de 
como melhorar os serviços de saúde? 

3,88 
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H4 – Faz pesquisas com os pacientes para ver se os serviços estão 
satisfazendo (atendendo) as necessidades das pessoas? 

3,06 

H5 – Faz pesquisas na comunidade para identificar problemas de 
saúde que ele deveria conhecer? 

3,13 

H6 – Presença de usuários no Conselho Local de Saúde (Conselho 
Gestor, Conselho de Usuários). 

3,94 

Orientação Comunitária (escore) 3,64 

SCORE GERAL APS 3,20 

 

 

 

 

 

 


