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RESUMO 

 

CARVALHO, F.P.B. Programa de Controle da Hanseníase no Rio Grande do 
Norte:  análise na perspectiva da promoção da saúde.  2016. 92fls. Tese 
(Doutorado em Enfermagem na Atenção à Saúde) – Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 

 

A hanseníase é considerada um importante problema de saúde pública devido ao 
seu alto poder incapacitante e comprometimento em indivíduos da faixa etária 
economicamente ativa. O Rio Grande do Norte apresenta alta incidência de 
hanseníase. A avaliação da qualidade da atenção do Programa de Controle da 
Hanseníase (PCH) foi considerada pelo Ministério da Saúde entre regular a precária, 
dado que revela a fragilidade das medidas de vigilância à saúde no estado. O 
contexto exposto justifica a necessidade de atuação mais efetiva no atendimento às 
pessoas com hanseníase, sequelas e reações na perspectiva de criar suporte para 
enfrentar as dificuldades cotidianas geradas pela doença. O estudo teve como 
objetivo analisar o do Programa de Controle de Hanseníase no Rio Grande do Norte 
na perspectiva da Promoção da Saúde, enfocando os Profissionais de Saúde e 
gestores. Trata-se de um estudo descritivo, de aspecto qualitativo a partir da 
pesquisa intitulada Programa de Controle da Hanseníase no Rio Grande do Norte: 
análise na perspectiva da promoção da saúde, enfocando profissionais e gestores. 
Neste momento, fez-se um recorte utilizando os dados qualitativos.  Realizou-se nas 
cidades-polo de cada uma das oito regiões de saúde do Estado. Entrevistaram-se 
coordenadores dos PCH municipais dessas cidades, coordenadores das URSAP e o 
coordenador estadual do programa, através de roteiros de entrevistas e de um 
questionário previamente estabelecido, totalizando 12 sujeitos compondo a amostra. 
O projeto de pesquisa foi aprovado sob o número 1.011.888 e CAEE nº 
42951615.6.0000.5537 pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFRN, respeitando todas 
as prescrições feitas pelo referido órgão e a Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. Os dados foram avaliados através da análise do discurso e os 
resultados embasados na Promoção da Saúde como referencial teórico. Os 
resultados estão organizados em três manuscritos: 1) Avaliação em saúde:  uma 
revisão integrativa; 2) O Contexto da atenção do enfermeiro a pessoas com 
hanseníase na Estratégia Saúde da Família; 3) Análise do discurso dos gestores do 
PCH no RN. O primeiro artigo orientou a avaliação do PCH da qual esta tese faz 
parte e assinalou que avaliações de políticas e programas de saúde devem ser 
apreendidas a partir das seguintes observações: como um recorte temporal, 
determinadas concepções sobre saúde.  O segundo artigo descreveu as camadas 
do contexto do trabalho do enfermeiro no PCH e como estas influenciam e são 
influenciadas por ele. O terceiro artigo objetivou analisar o discurso dos gestores do 
PCH que distinguiu a influência do modelo burocrático de gestão e pela concepção 
de atenção à saúde médico/centralizada além da influência do Modelo 
sanitarista/campanhista, apesar de o modelo vigente ser vigilância em saúde. 
Encontrou-se gestores com mais de uma coordenação sob sua responsabilidade, 
porém sem suporte técnico, científico e político (recursos humanos e econômicos 
para o exercício de suas atribuições); a minoria apresenta menos de um ano na 
função, mas a maioria está há anos e ainda não se apropriou de todas as 
ferramentas necessárias ao desenvolvimento de um trabalho que promova a saúde 
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e que reflita nos indicadores do PCH. Afirma-se que o PCH pode melhorar a partir 
de duas iniciativas: (1) profissionalização e horizontalização da gestão (2) ênfase na 
promoção da saúde e trabalho em equipe (inter/multidisciplinar). Infere-se que o 
SUS e o PCH tem que se efetivar de modo expressivo no sentido de modificar o 
modelo de atenção à saúde proposto. 
 
Descritores: Descritores: Hanseníase; Avaliação em Saúde; Serviços de Saúde; 
Promoção da Saúde. 
 
  



8 
 

ABSTRACT 
 
 
CARVALHO, F.P.B.  Leprosy Attention Policies in Rio Grande do Norte: an 
analysis based on Health Promotion. 2016. 92 sheets. Thesis (Doctoring) – 
Nursing Postgraduating Program, Nursing Department, Federal University of Rio 
Grande do Norte, Natal, 2016. 
  
 
Leprosy is considered a major public health problem due to its high disabling and 
impairment power in individuals of the economically active age group. The Rio 
Grande do Norte has a high incidence of leprosy. The evaluation of quality of care of 
the Leprosy Control Program (HCP) was considered by the Ministry of Health from 
regulate to precarious, given that reveals the fragility of the measures of health 
surveillance in the state. The given context shows the need for a more effective 
action in responding to people with leprosy or with sequelae and reactions of the 
same in the state in order to support these individuals to face the daily difficulties 
generated by the disease. This study aims to analyze the aspects that compromise 
the performance of the Leprosy Control Program in RN. This is an analytical study 
and of quantitative and qualitative aspect, ie, mixed methods in order to conduct a 
comprehensive analysis of the research problem. It will be held in the pole-cities of 
each of the eight health regions of the state. The municipal coordinators of HCP and 
health professionals who provide care in leprosy services of these cities will be 
interviewed, namely, all professionals of reference services and a reference sample 
of professionals working in the Family Health Strategy in each city studied through 
scripts of interviews and a questionnaire previously established. The research project 
was approved under number 1011888 and CAEE No 42951615.6.0000.5537 by the 
Research Ethics Committee / UFRN, respecting all the requirements made by this 
body and the 466/12 Resolution of the National Health Council. The data were 
analyzed through discourse analysis and the results grounded in Health Promotion 
as a theoretical framework. The results are organized in three manuscripts: 1) Health 
evaluation: an integrative review; 2) The nurse's attention context to people with 
leprosy in the Family Health Strategy; 3) PCH managers of discourse analysis in 
newborns. The first article guided the assessment of HCP which this thesis is part 
and noted that reviews of health policies and programs should be learned from the 
following observations: as a time frame, in particular prism and from certain health 
conceptions. Not as an end in itself and not as absolute truth. The second article 
assessed the layers of the nurse's work in the context of PCH and how they influence 
and are influenced by it. The third article analyzes the discourse of managers PCH 
that distinguished the influence of bureaucratic management model and the design of 
attention to medical / health centralized addition to the strong influence of sanitarian / 
Model campaigner, although the current model is health surveillance. Met with 
managers over coordination under their responsibility, but without technical support, 
scientific and political (human and economic resources for the performance of their 
duties); the minority with little time to work, but most are in function for years and still 
not appropriated all the scientific tools and techniques needed to develop a work that 
promotes health and giving efficient and effective results. It realized that the PCH can 
improve from two initiatives: (1) professional management (2) emphasis on health 
promotion and teamwork (inter / multidisciplinary). Not only the PCH, but the NHS 
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has not yet effected expressively in order to modify the model of attention to 
proposed health. 
 
Keywords: Leprosy, Health Evaluation, Health Services, Health Promotion. 
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LISTA DE SIGLAS 

PB Paucibacilar 

MB Multibacilar 

RR Reação reversa 

ENH Eritema nodoso hansênico 
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MS Ministério da Saúde 

PCH Programa de Controle de Hanseníase 

APS Atenção primária à saúde 

UBS Unidade básica de saúde 

URSAP Unidade regional de saúde pública 

RN Rio Grande do Norte 

PROVAB Programa de valorização dos profissionais da Atenção Básica 

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde 

DATASUS Departamento de informática do Sistema Único de Saúde 

ESF Estratégia saúde da família 

CNS Conselho Nacional de Saúde 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 HANSENÍASE: APONTAMENTOS  

 

A hanseníase é uma patologia muito antiga e desde os tempos mais remotos 

tem sido considerada contagiosa e mutilante, trazendo rejeição, discriminação e 

exclusão do doente na sociedade (NUNES; OLIVEIRA; VIEIRA, 2011). 

É uma doença infecto-parasitária, de evolução lenta, causada pelo 

Mycobacterium leprae, bacilo que infecta predominantemente as células cutâneas e 

dos nervos periféricos e apresenta uma alta infectividade, mas baixa patogenicidade, 

ou seja, tem a capacidade de infectar muitos indivíduos, porém nem todos adoecem. 

É curável e quanto mais precocemente diagnosticada e tratada mais rápida é a cura 

do paciente (BRASIL, 2002a).  

Considerada importante problema de saúde pública devido ao seu alto poder 

incapacitante e comprometimento em indivíduos da faixa etária economicamente 

ativa (BRASIL, 2008). O Brasil vem mantendo nos últimos anos uma média de 47 mil 

novos casos diagnosticados anualmente, com um parâmetro alto de endemicidade, 

principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste (BRASIL, 2007), sendo o 

segundo país do mundo a apresentar o maior número de novos casos da doença, 

perdendo somente para a Índia. Isso revela a necessidade em se reduzir a 

incidência da doença, justificando então o fato de o programa de eliminação da 

hanseníase estar enquadrado entre as ações prioritárias do Ministério da Saúde 

(MAGALHÃES; ROJAS, 2007). 

Não obstante, a hanseníase é ainda esquecida e apresenta um baixo 

investimento em ações de detecção e controle e está enquadrada na lista de 

doenças consideradas negligenciadas, que são endêmicas em populações de baixa 

renda, mas recebem esse adjetivo pelo fato de não despertarem o interesse das 

grandes empresas farmacêuticas, que não veem nessas doenças compradores 

potenciais de novos medicamentos e por apresentarem um baixo investimento em 

estudos por agências de fomento (SOUZA, 2010), demonstrando que apesar de ser 

uma doença séria, que acomete ainda grande parte da população trazendo 

sofrimento e em muitos casos até incapacidades físicas, a hanseníase não é tratada 

com a devida atenção.  

Dentre as pessoas que adoecem, umas são classificadas como casos 

Paucibacilares (PB), que apresentam resistência ao Mycobacterium leprae e 
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abrigam uma quantidade de bacilos em seu organismo insuficiente para infectar 

mais indivíduos e outras, em menor número, são classificadas como casos 

Multibacilares (MB), estas não apresentam resistência ao bacilo que se multiplica em 

seu interior e é eliminado ao exterior podendo infectar outros indivíduos, permitindo 

a manutenção da cadeia epidemiológica da doença (BRASIL, 2002a).  

A transmissão da hanseníase é inter-humana e acontece predominantemente 

através do trato respiratório superior (MELÃO et al., 2011), onde ocorre a eliminação 

dos bacilos pelos indivíduos multibacilares não tratados, bem como a entrada dos 

bacilos naqueles que estão sendo infectados. 

A hanseníase pela evolução clínica que a caracteriza passaria despercebida 

se não ocorressem deformidades e incapacidades em seu contexto clínico. Esses 

dois agravos têm origem nas reações hansênicas, que se manifestam abruptamente 

tornando a doença visível e colocando a pessoa sob o risco da discriminação e 

segregação social (SOARES, 2001). 

As reações hansênicas, manifestações agudas causadas por alterações do 

sistema imunológico da pessoa atingida pela hanseníase, são intercorrências 

bastante frequentes no contexto da doença e, conforme o Ministério da Saúde 

classificam-se em reação tipo I ou reação reversa (RR) que é desencadeada por um 

mecanismo de hipersensibilidade tardia mediada por células (imunidade celular) e 

reação tipo II ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) mediada por anticorpos 

(imunidade humoral).  

O preconceito/estigma e a redução da qualidade de vida dos pacientes se 

acentuam com a presença das incapacidades físicas decorrentes dos estados 

reacionais que interferem diretamente nas condições físicas, psicológicas, sociais e 

econômicas de seus portadores, que passam a sentir vergonha de si mesmo, 

desemprego, além de enfrentarem problemas nos relacionamento sociais, familiares 

e amorosos (BRAKEL et al., 2012). 

A carga de sofrimento produzida nos estados reacionais reflete diretamente 

em uma espécie de incompreensão dos pacientes que passam a desacreditar na 

realidade de cura apresentada atualmente, o que dificulta o tratamento dos 

portadores da doença (SOUZA, 2010).  

Focalizar a promoção da saúde pode ser a resposta para assistência 

universal e com uma melhor qualidade do que o modelo da eliminação focado na 

doença e não nas condições de saúde dessa população. 
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1.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE  

 

Após problematização fundamenta-se na Promoção da Saúde como 

referencial teórico. Ao refletirmos sobre estratégias para o atendimento das 

necessidades dos usuários nos serviços de hanseníase e da população em geral 

pretende-se utilizar como princípio norteador para a avaliação proposta 

considerando como foco de nossa ação diária a inversão do modelo assistencial à 

saúde centrado na doença, bem como a transformação de uma realidade social 

pautada na iniquidade. 

Conceituar Promoção da Saúde tem sido algo difícil de conseguir em virtude 

da complexidade.  Expressar em palavras é algo desafiador até para os teóricos 

mais experientes ao considerar “a importância de adquirir a consciência de que o 

conceito não pode ser tomado como capaz de substituir algo que é mais complexo 

do que palavras podem expressar” (CZERESNA, 2009, p. 45). 

  Por conseguinte, pretende-se revelar as características e princípios que 

norteiam a Promoção da Saúde em uma perspectiva aplicável no tratamento da 

hanseníase.  

 

A ideia de promoção envolve a de fortalecimento da capacidade individual e 
coletiva para lidar com a multiplicidade dos condicionantes da saúde.  
Promoção, nesse sentido, vai além de uma aplicação técnica e normativa, 
aceitando-se que não basta conhecer o funcionamento das doenças e 
encontrar mecanismos para seu controle.  Essa concepção diz respeito ao 
fortalecimento da saúde por meio da construção da capacidade de escolha, 
bem como à utilização do conhecimento com o discernimento de atentar 
para as diferenças e singularidade dos acontecimentos (CZERESNIA, 2009, 
p. 51). 

 

O foco dessa proposta é a saúde concebida aqui na abordagem 

socioambiental como “estado positivo; bem-estar biopsicossocial e espiritual; 

Realização de aspirações e atendimento de necessidades” (WESTPHAL, 2006, p. 

646). 

As Conferências Internacionais de Saúde contribuíram de maneira 

significativa para o desenvolvimento do conceito de Promoção da Saúde ao longo da 

história. A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 

novembro de 1986, em Ottawa foi um marco importante e definia Promoção da 

Saúde como:  
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Processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 
deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, 
satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A 
saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de 
viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os 
recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a 
promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai 
para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global 
(BRASIL, 2012, p.9). 

 

As Conferências Internacionais que se sucederam à Ottawa aprofundaram e 

alargaram o conceito de Promoção da Saúde através, principalmente da ampliação 

do próprio conceito de saúde e definiram princípios norteadores para o 

desenvolvimento de estratégias para a Promoção da Saúde. Nas Cartas que 

resultaram de cada um desses eventos há  

 

O privilegiamento da visão holística da saúde e da determinação social do 
processo saúde doença, da equidade social como objetivo a ser atingido, da 
intersetorialidade e da participação social para o fortalecimento da ação 
comunitária e da sustentabilidade como princípios a serem levados em 
consideração ao definir estratégias de ação (WESTPHAL, 2006, p. 652). 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA HANSENÍASE NO RIO GRANDE DO 

NORTE  

 

 O Rio Grande do Norte apresenta uma alta incidência de hanseníase, tendo o 

coeficiente de detecção de 6,75 segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária- SVS 

do Ministério da Saúde - MS em 2011 (BRASIL, 2012).  

 Entre os anos de 2002 a 2008 todos os indicadores epidemiológicos e 

operacionais da Hanseníase no estado foram considerados de regulares a precários 

pela SVS/MS (BRASIL, 2009). Em 2010, o principal indicador de avaliação da 

qualidade da atenção, que é o percentual de cura dos casos diagnosticados, foi 

considerado regular e o exame dos contatos de pessoas com hanseníase foi 

considerado precário, dado que revela a fragilidade das medidas de vigilância à 

saúde no estado (BRASIL, 2011). 

 As atividades de controle da hanseníase são influenciadas pelo nível de 

organização tecnológica desses serviços e pelas práticas de saúde em hanseníase 
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que são tecnologias desenvolvidas dentro do próprio processo de trabalho das mais 

diversas categorias envolvidas no mesmo (LANZA; LANA, 2011).   

 Observa-se no Estado do Rio Grande do Norte deficiência de profissionais na 

área da saúde, especificamente médicos, que tenham a formação calcada na 

perspectiva da promoção da saúde, uma vez que esta se arvora nos princípios 

doutrinários do SUS e sem a qual a natureza social da Estratégia Saúde da Família 

se torna inviável. Essa atenção à atuação dos profissionais de saúde se torna 

fundamental no desenvolvimento do Programa de Controle da Hanseníase – PCH 

no sentido de ter sua efetividade diretamente relacionada à prevenção de doenças e 

promoção da saúde.  

 Os médicos treinados para a detecção e tratamento/acompanhamento dos 

casos da doença, não raro se desligam dos serviços configurando uma alta 

rotatividade de profissionais, em especial na Atenção Básica em Saúde onde as 

ações são mais efetivas no que concerne à prevenção, detecção precoce e 

acompanhamento dos casos de hanseníase (RIZZOTO et al., 2014).  

 Os profissionais envolvidos nas ações preconizadas no PCH devem ser 

treinados para este fim. Em estudo realizado no estado, evidenciou-se que apesar 

do treinamento oferecido aos profissionais um grupo permanece com insegurança 

para o diagnóstico e indica a necessidade de continuação dos treinamentos. 

Consideram a sua atuação e a de seus colegas no controle da hanseníase 

adequada, salientando, porém, a necessidade de maior envolvimento da categoria 

médica no processo de detecção dessa patologia (MORENO; ENDERS; SIMPSON, 

2008). 

 

A melhoria da saúde das pessoas portadoras de condições crônicas requer 
transformar um sistema de atenção à saúde que é essencialmente reativo, 
fragmentado e episódico, respondendo às demandas de condições e 
eventos agudos, em um outro sistema que seja proativo, integrado, contínuo 
e focado na promoção e na manutenção da saúde. Isso exige não somente 
determinar que atenção à saúde é necessária, mas definir papéis e tarefas 
para assegurar que as pessoas usuárias tenham uma atenção estruturada e 
planejada. Requer, também, um monitoramento padronizado e regular, para 
que as pessoas usuárias não fiquem abandonadas depois de deixar uma 
unidade de saúde (MENDES, 2011, p. 223). 

 

Diante dos fatos citados, pensar no atendimento desses pacientes requer a 

adoção de uma visão que supere a orientação centrada no controle da enfermidade. 

Há necessidade que se atenda esses pacientes de uma forma integral, voltando-se 
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à promoção da saúde, buscando promover a reabilitação, orientando-lhes para que 

possam desenvolver um melhor enfrentamento da doença e suas complicações, 

bem como desenvolver estratégias que reduzam o estigma social e econômico por 

eles enfrentado (BRAKEL et al., 2012). 

 

1.4  DELINEAMENTO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

O contexto suscitamente exposto apresenta a necessidade de uma atuação 

mais efetiva no atendimento às pessoas com hanseníase ou com sequelas e 

reações hansênicas no estado do Rio Grande do Norte, no sentido de oferecer 

suporte a esses indivíduos, para enfrentar as dificuldades diárias geradas pela 

doença. 

 Dos problemas relatados por profissionais e observados ao longo da 

experiência como enfermeira da Estratégia Saúde da Família se pode citar a falta de 

capacitação ou do aproveitamento da mesma por parte dos profissionais da Atenção 

Primária à Saúde (APS), a capacitação dos servidores do Atendimento de 

Referência para servirem de suporte e, de fato, referência para a APS, ausência de 

medicamentos para a prevenção de incapacidades diante das reações hansênicas, 

assistência inadequada a indivíduos com estas reações que demandem 

acompanhamento específico de outros profissionais como fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, médicos não dermatologistas (ortopedistas, 

neurologistas/neurocirurgiões dentre outros), a desarticulação entre os diversos 

serviços que prestam atendimento a clientela. 

 Corrobora-se com Lokcwood e Suneetha (2005) quando afirmam que o 

paradigma da eliminação é muito simplista para uma doença complexa como a 

Hanseníase. Atualmente, “O desafio novo é aproveitar do sucesso da campanha 

internacional [de controle da doença] e fornecer serviços sustentáveis aos pacientes” 

(p. 230). 

Frente às incapacidades físicas que ocorrem em qualquer idade, inclusive na 

adolescência e em adultos jovens, a hanseníase se reveste de relevância social à 

medida que incapacita pessoas economicamente ativas para o trabalho, vinculando, 

a mais das vezes, o ciclo de pobreza, contaminação e incapacidade física para o 

trabalho. 
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 A problemática aqui assinalada advém da experiência de doze anos de 

trabalho na APS em áreas endêmicas e de alta incidência de hanseníase no Brasil: 

Tocantins, Ceará e Rio Grande do Norte, especialmente na cidade de Mossoró, 

município com maior incidência no estado. Compreende-se, que o modo como o 

Programa de Controle de Hanseníase está organizado pelo Ministério da Saúde 

deveria proporcionar atendimento resolutivo e de boa qualidade, no entanto, os 

resultados citados mostram o contrário. 

 Para além das recomendações ministeriais, compreende-se que há a 

necessidade de uma avaliação diferente da que é feita pelos Governos Estaduais e 

Federais baseada apenas em indicadores de atendimento que não apontam as 

causas do baixo desempenho encontrado. Propôs-se uma avaliação que levasse em 

consideração as condições de trabalho dos profissionais envolvidos no PCH, a 

oferta de serviços e a qualidade dos encontros entre profissionais e usuários na 

perspectiva da promoção da saúde. 

 As pesquisas realizadas enfocando o Programa de Controle da Hanseníase 

no Brasil ainda são incipientes e necessitam de aprofundamento no que concerne à 

sua eficiência eficácia, no sentido de promover a saúde da população afetada, da 

população exposta e da população em geral. 

 Considerando as dificuldades inerentes aos recursos humanos em saúde no 

Brasil, que inicia com a formação profissional até as precárias condições de trabalho 

da maioria no setor saúde, temos como resultado um baixo desempenho dos 

resultados do PCH no estado do Rio Grande do Norte.  Considerando essas 

reflexões, questiona-se: Até que ponto o Programa de Controle de Hanseníase no 

Rio Grande do Norte enfoca as características e princípios que norteiam a Promoção 

da Saúde? 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1   OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o Programa de Controle de Hanseníase no Rio Grande do Norte na 

perspectiva da Promoção da Saúde. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a produção científica sobre avaliação de programas e políticas de 

saúde no período de 2005 a 2014.  

 Descrever o fenômeno da assistência do enfermeiro à pessoas com 

hanseníase na ESF nos níveis contextuais imediato, específico, geral e meta 

contextual. 

 Analisar o Programa de Controle de Hanseníase no Rio Grande do Norte na 

perspectiva de gestores e a articulação com as características e princípios 

que norteiam a Promoção da Saúde. 

 Propor estratégias na perspectiva das características e princípios que 

norteiam a Promoção da Saúde baseado nas limitações do Programa de 

Controle de Hanseníase no Rio Grande do Norte. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

  

Este estudo se caracterizou como sendo descritivo e de aspecto qualitativo.  

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de 
uma compreensão detalhada dos significados e características 
situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção 
de medidas quantitativas de características ou comportamentos 
(RICHARDSON, 2012, p. 7). 

 

 Como pesquisa qualitativa, procurou-se contextualizar histórica e estruturalmente os 

achados no sentido de torná-la crítica como aponta Richardson (2012). 

Convém ressaltar que é parte integrante da pesquisa intitulada Programa de Controle 

da Hanseníase no Rio Grande do Norte: uma análise na perspectiva da promoção da saúde. 

Neste momento, fez-se um recorte utilizando os dados qualitativos. 

 

 

3.2   LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

  Em princípio a pesquisa seria realizada nas cidades-pólo de cada uma das 

oito regiões de saúde do Estado do Rio Grande do Norte: Natal, Mossoró, Caicó, 

Assu, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São José do Mipibu e João Câmara.  Em seis 

destas cidades estão instaladas Unidades Administrativas da Secretaria de Saúde 

do Estado, as Unidades Regionais Saúde Pública (URSAP). No entanto, as cidades 

de São José do Mipibu e João Câmara não emitiram autorização para a pesquisa 

sendo substituídas por Parnamirim que se constitui, assim, uma amostra de 

conveniência, porém, também é uma das maiores cidades do Estado. 

A população total da pesquisa é constituída por: ESF/APS, com amostragem 

explicitada no quadro 1 e os seguintes com 100% da população: Serviços de 

referência secundária e terciária para Hanseníase, ambulatoriais e hospitalares; 

gestores do PCH das URSAP e gestores municipais do PCH das oito cidades polo 

do RN e o gestor estadual do PCH. A população deste estudo constituiu-se de 

gestores do PCH no Estado do Rio Grande do Norte. 

 O total de equipes e profissionais de nível superior da Estratégia de Saúde da 

Família de cada município e sua amostragem estão expostos no quadro 1. Optou-se 

por realizar a pesquisa nas equipes regulares e as do Programa de Valorização dos 

Profissionais da Atenção Básica-PROVAB que atenderem aos critérios de inclusão 
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por compreendermos que estas equipes fazem o mesmo trabalho que as outras. O 

número de profissionais foi estimado em três vezes o número de equipes de cada 

município o que corresponde a um dentista, um enfermeiro e um médico de cada 

uma delas, cuja amostragem totaliza 711 sujeitos com um erro amostral de 5% 

(confiabilidade de 95%). 

 A fonte de dados foi o sítio do CNES/DATASUS, Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde e os números se referem ao consolidado de agosto de 

2013, visto que os dados foram coletados em 15 de outubro e ainda não havia 

registro final do mês de setembro de 2013. 

 

Quadro 01 - Amostra dos profissionais de nível superior das equipes de ESF.   

MUNICÍPIO TOTAL DE 
EQUIPES 

QUATIDADE DE 
PROFISSIONAIS 

AMOSTRA POR 
CATEGORIA 

Santa Cruz 12 36 12 

Natal 108 324 85 

Caicó 18 54 18 

Parnamirim 45 135 41 

Pau dos Ferros 12 36 12 

Mossoró 60 180 53 

Açu 16 48 16 

TOTAL 271 813 237 (x3) = 711 

 

Os critérios de inclusão foram: vinculação do profissional ao serviço 

pesquisado por pelo menos seis meses e disponibilidade para contribuir com a 

pesquisa.  

Excluiu-se da amostra dos serviços de atenção à hanseníase aqueles 

profissionais que exercem ao mesmo tempo cargo de gestão do PCH. A coleta de 

dados com o referido profissional foi realizada relativa ao seu cargo de gestão.  

Para este trabalho entrevistou-se 12 dos 16 gestores por motivo de recusa em 

participar da pesquisa sendo um gestor de URSAP e um gestor municipal. Os 

entrevistados se caracterizaram da seguinte forma: 03 deles possuem nível médio 

de escolaridade (técnicos de enfermagem) e os demais apresentam formação 

acadêmica em: Enfermagem (04), Odontologia (01), Fisioterapia (01), Serviço Social 

(02) e Biologia (01).  

A maioria (10) ocupa cargo de gestão envolvendo o PCH há anos, período que 

variou entre 2 e 34 anos. Apenas dois gestores ocupam o cargo há menos de um 

ano (seis e sete meses). Exceto um gestor, os outros não apresentaram outro 

vínculo empregatício além da atividade de gestão.  
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3.3   COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS 

 

 A coleta de dados na ESF se iniciou em maio de 2015 e está em andamento. 

Esses dados não serão objetos desta tese. Os gestores, população desta tese, 

foram entrevistados quase em sua totalidade compreendendo o gestor estadual do 

PCH, os gestores municipais e regionais. Quanto aos gestores municipais, coletou-

se os dados nos seguintes municípios: Natal, Caicó, Mossoró, Santa Cruz, Pau dos 

Ferros e Assu. Entrevistou-se os seguintes coordenadores regionais: Mossoró, 

Caicó, Pau dos Ferros e João Câmara faltando apenas uma URSAP (Santa Cruz). O 

conjunto de informações coletadas com os gestores compõem os dados empíricos 

desta tese. 

 A coleta de dados com a população referida se deu por intermédio de 

entrevista semiestruturada. Segundo Manzini (2012) este tipo de entrevista é 

indicada para estudar um fenômeno com uma população específica e tanto o 

entrevistado como o entrevistador pode realizar perguntas complementares para 

melhor compreensão do fenômeno estudado.  Os instrumentos (apêndices) foram 

construídos e pré-testados para atender aos objetivos propostos. 

  

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Este resultado se refere a etapa qualitativa na qual se analisou o discurso dos 

gestores, através de análise do contexto do trabalho do enfermeiro no PCH, além de 

realizar exaustiva revisão integrativa de literatura acerca de Avaliação em Saúde.  

Os dados foram apreciados considerando a Análise do discurso que 

“considera os processos e as condições por meio dos quais se produz a linguagem. 

Assim fazendo, insere o homem e a linguagem à sua exterioridade, à sua 

historicidade” (MENDES; SILVA, 2005, p. 16). 

 Essa análise investiga a compreensão dos efeitos de sentidos dos discursos e 

suas regularidades a partir das suas condições de produção. A língua não é 

considerada em sua literalidade, ou ainda em sua constituição lingüística apenas, 

mas na relação do sujeito com o mundo (GOMES, 2006). 

 Em consequência, o pesquisador pode detectar, além da constituição dos 

sentidos pelos sujeitos, como estes sujeitos se posicionam na história (MENDES; 

SILVA, 2006). 
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 Como método, essa perspectiva de análise adota o texto constituído por 

enunciados como unidade de análise, podendo ser representados por um 

documento inteiro, ou por um parágrafo, uma palavra, por uma frase ou conjunto de 

frases.  

 

Os procedimentos da Análise do Discurso têm a noção de funcionamento 
como central, levando o analista a compreendê-lo pela observação dos 
processos e mecanismos de constituição de sentidos e de sujeitos, 
lançando mão da paráfrase e da metáfora como elementos que permitem 
um certo grau de operacionalização dos conceitos (ORLANDI, 2009, p. 77). 

 
 

Gomes (2007) sistematiza a análise do discurso nas seguintes etapas: 1ª 

Etapa: Mendes e Silva (2006) afirmam que há uma passagem fundamental entre 

superfície linguística (o material de linguagem bruto coletado) e o objeto discursivo 

(o material que já recebeu um primeiro tratamento de análise superficial). Aqui o 

conteúdo das entrevistas é fielmente transcrito incluindo as descontinuidades, 

rupturas e partículas linguísticas que expressam o discurso do sujeito pesquisado. 2ª 

etapa: Passagem do Objeto Discursivo para o Processo Discursivo. Nesta etapa, 

segundo Mendes e Silva (2006, p. 38) 

 

[...] o analista é capaz de observar, por meio dos vestígios que deixam no 
discurso, as formações imaginárias em suas relações de sentido e de 
forças. Ao construir o objeto discursivo, o analista pode observar o dizível e 
o não dizível de tal discurso, o modo como são afetados por diferentes 
memórias discursivas, os processos de identificação e os jogos simbólicos 
que estabelecem entre si (os sujeitos) e com a ideologia. Há, aqui, a 
apreensão do processo discursivo. Ao fazê-lo, o analista retoma conceitos e 
noções, entrelaçando, constantemente, teoria, corpus e análise.  

 

 

3.5   QUESTÕES ÉTICAS 

 

 Todos os procedimentos desta pesquisa se regeram pelos preceitos éticos 

preconizados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O protocolo 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 1.011.888 de 27/03/15 e CAEE: 

42951615.6.0000.5537. 

 Antes da aplicação do instrumento de coleta de dados os sujeitos foram 

informados sobre: objetivos, riscos, resultados esperados da pesquisa e se 

assegurou o direito à privacidade e confidencialidade de forma clara e acessível 
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como recomenda a Resolução 466/12/CNS. Após esclarecimentos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados foram organizados em artigos formatados nas normas de 

periódicos específicos e correspondem a etapas diferentes desta pesquisa (Quadro 

02). 

 

Quadro 2 – Artigos formatados nas normas dos periódicos específicos.  

Título do artigo Situação Link para acesso às normas das 
revistas selecionadas 

Avaliação em saúde: revisão 
integrativa 

Preparado para a 
Texto & Contexto em 
Enfermagem 

http://www.textoecontexto.ufsc.br/pt/
preparo-dos-manuscritos/ 

O Contexto da atenção do 
enfermeiro à pessoas com 
hanseníase na Estratégia 
Saúde da Família 

Preparado para a 
Ciência, Cuidado e 
Saúde. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php
/CiencCuidSaude/about/submissions
#onlineSubmissions 

Análise do discurso dos 
gestores do PCH no RN 

Preparado para a 
OBJN 

http://www.objnursing.uff.br/normas/
NORMAS_DE_SUBMISSAO_pt_30-
09-2013.pdf 

 

O primeiro artigo se caracteriza como um aprofundamento da temática 

avaliação em saúde, especificamente de programas e políticas de saúde.  Trata-se 

de uma revisão integrativa de literatura (SOUZA et al., 2010) que teve como objetivo 

identificar a produção científica sobre avaliação de programas e políticas de saúde 

no período de 2005 a 2014. 

O segundo artigo trata da análise do contexto (HINDS et al., 1992) do 

enfermeiro no PCH cujo objetivo foi: analisar o fenômeno da assistência do 

enfermeiro à pessoas com hanseníase na ESF nos níveis contextuais imediato, 

específico, geral e metacontextual. 

O terceiro artigo traz a perspectiva dos gestores acerca do PCH, objetivou-se 

avaliar o PCH através do discurso dos mesmos, identificando nós críticos e 

perspectivas para uma melhor qualidade do Programa. 
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4.1 ARTIGO 1  

 

AVALIAÇÃO EM SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA 
 

 
RESUMO 

Avaliar é emitir um juízo de valor conferindo qualidade a algo, porém, a avaliação em 
saúde é mais complexa do que este conceito. Objetivou-se identificar a produção 
científica sobre avaliação de programas e políticas de saúde no período de 2005 a 
2014. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura a partir da pergunta: Como 
vem sendo realizada a avaliação dos programas e políticas de saúde no mundo 
entre os anos de 2005 a 2014? Obedeceu-se as seguintes etapas: elaboração da 
questão de pesquisa e protocolo de busca na literatura, seleção de artigos seguindo 
critérios de inclusão, organização dos dados para a obtenção de resultados e 
interpretação dos mesmos. Utilizou-se análise descritiva dos dados quantitativos e 
de conteúdo nos dados qualitativos.  Apenas dois artigos têm caráter explicativo, 
todos os outros são avaliações normativas. A maioria é quantitativo (n=26), seguidos 
de quantiqualitativos (n=05) e qualitativos (n=04). O foco das avaliações esteve 
principalmente nos resultados (n=34), seguido de processos e resultados (n=04) e 
apenas processo (n=02). A maioria avaliou programas (n=34), somente 06 avaliaram 
políticas de saúde.  As avaliações são feitas principalmente confrontando resultados 
com normas específicas sem levar em consideração, muitas vezes, o contexto que 
produziu os resultados em questão. Conclui-se que avaliações de políticas e 
programas de saúde devem ser lidas como o que são: um recorte temporal, sob um 
determinado prisma e a partir de determinadas concepções de saúde.  Não como 
um fim em si mesmo e nem como verdade absoluta. 
 
Palavras-chave: Avaliação em saúde; Estudos de Avaliação como Assunto; 
Avaliação de Processos e Resultados (Cuidados de Saúde); Avaliação de 
Programas e Projetos de Saúde; Avaliação de Processos (Cuidados de Saúde); 
Avaliação de Resultados (Cuidados de Saúde); Mecanismos de Avaliação da 
Assistência à Saúde; Estudos de Avaliação. 
 

INTRODUÇÃO 

A avaliação é a emissão de um juízo de valor, cuja medição confere qualidade 

a algo. Um fenômeno relativamente novo frente aos avanços da ciência, tecnologia e 

inovação na área da saúde. Portanto, avaliar é medir o feito e o efeito através de 

escolhas teóricas e metodológicas guiadas através da pergunta da avaliação que, 

além disso, estabelece o foco da mesma.1  

A avaliação não se constitui em uma atividade final que fecha um ciclo, mas um 

processo que pode ser explicativo onde o “porquê” é melhor do que a simples 

avaliação de “bom e “ruim” de modo que os sujeitos envolvidos com a intervenção 
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avaliada possam utilizá-la no sentido de melhorar sua prática diária.2 As avaliações 

que visam encontrar os porquês são chamadas explicativas, em contraposição às 

avaliações normativas que buscam nos manuais os padrões para a intervenção 

avaliada.3 

Na avaliação de programas e políticas públicas na área da saúde a finalidade 

deve ser “a melhoria das ações de saúde, a prestação de contas e a produção de 

conhecimentos úteis e oportunos para uma prática de saúde de qualidade na visão 

dos atores envolvidos na política em questão”.1:186 

Em um estudo avaliativo há de se levar em consideração ainda, que a política 

implementada nunca é como a idealizada em virtude de uma série de fatores que 

vão desde os pessoais, relacionados às pessoas envolvidas na concepção e na 

implementação, até os econômicos e políticos.4 Há ainda que se ter um foco definido 

a priori para que não se perca de vista os limites da avaliação. O foco pode estar no 

processo, nos resultados e nos impactos.1  

Uma avaliação de processo tem uma dimensão explicativa, viabilizando a 

compreensão do contexto organizacional que pode afetar a intervenção.5 É a 

dinâmica de execução de atividades para o desenvolvimento de ações efetivas e 

está intimamente ligada a forma de organização dos serviços de saúde.6 

As avaliações de resultado, ou de efetividade/eficácia enfocam como e por que 

as atividades atingiram os seus resultados numa população alvo, se esta for a 

beneficiária da intervenção.1  

As avaliações de impacto, que para algumas abordagens são compatíveis às 

avaliações de resultados, dão conta dos efeitos de uma intervenção de mais longo 

prazo. O impacto não pode ser atribuído exclusivamente a uma única intervenção, 

ainda que se busque na avaliação de impacto identificar o peso da intervenção 

avaliada para a obtenção do impacto enquanto efeito na população geral.5, 7  

Fazer avaliação de programas e políticas públicas, em especial na área da 

saúde com suas múltiplas profissões trabalhando em conjunto, infraestruturas, os 

processos locais de gestão, seu crescente custo e financiamento incerto por parte 

das esferas estaduais e municipais, em especial, e suas diversas concepções 

políticas se constitui em um desafio, pois, qualquer avaliação feita sempre será 

incompleta e não apontará a complexidade construída em volta do objeto de 

avaliação. 
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Nesse sentido, surgem questões diversas, tais como: “o que e como avaliar? 

Que indicadores privilegiar? Que tipo de evidências produzir? E como usá-las 

adequadamente considerando tanto a complexidade do objeto de pesquisa quanto 

as peculiaridades do contexto nacional”8 onde o programa ou política se 

desenvolve?  

Diante da complexidade de uma pesquisa de avaliação sentiu-se a 

necessidade de aprofundamento na temática com vistas a embasar a pesquisa para 

a tese de doutoramento intitulada: Programa de Controle da Hanseníase no Rio 

Grande do Norte: uma análise na perspectiva da promoção da saúde. Neste ínterim, 

este artigo teve como objetivo identificar a produção científica sobre avaliação de 

programas e políticas de saúde no período de 2005 a 2014. 

 

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura respeitando-se as seguintes 

etapas: elaboração da questão de pesquisa e protocolo de busca na literatura; 

seleção de artigos seguindo critérios de inclusão; organização dos dados com vistas 

à obtenção de resultados e interpretação dos mesmos9.  

A partir de leituras realizadas previamente à esta revisão chegou-se à seguinte 

questão: Como vem sendo realizada a avaliação dos programas e políticas de saúde 

no mundo entre os anos de 2005 a 2014?  

A busca se realizou nas seguintes bases de dados: The Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus, Web of Science, States 

National Library of Medicine (PUBMED), Science Direct e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Utilizou-se como critérios 

de inclusão: (1) Artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas; (2) 

Estudos publicados no período de 2005 a 2014; (3) Estudos nos idiomas português, 

inglês, francês e espanhol. Excluíram-se publicações do tipo: dissertações, teses, 

editoriais, notas ao editor, políticas ministeriais e revisões. Inicialmente, propôs-se a 

pesquisar artigos oriundos de países endêmicos em hanseníase: Índia, Brasil e os 

países do continente africano, porém a busca não rendeu muitas publicações, como 

o objetivo do trabalho era a avaliação em si, ampliou-se a busca e excluiu-se o item 

limitador do local de origem dos estudos. 

 Chegou-se aos descritores através de testes com vários outros oriundos do 

Mesh- Medical Subject Headings e DECS – Descritores em Ciências da Saúde. A 
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coleta nas bases de dados iniciou-se em 09 de dezembro de 2015 e terminou em 04 

de fevereiro de 2016. Os cruzamentos realizados capturaram 136.346 artigos 

(Quadro 1). Os descritores utilizados foram: Avaliação em saúde, avaliação de 

programas e projetos de saúde e qualidade da assistência em saúde e seus 

correspondentes em inglês, espanhol e francês.  

A seleção do material bibliográfico ocorreu da seguinte forma: Leitura dos 

resumos e exclusão dos artigos repetidos e que não abordavam a temática. Em 

seguida, leitura dos artigos na íntegra e exclusão dos artigos que não se adequavam 

à questão de pesquisa, por se tratarem de avaliações de intervenções pontuais, tais 

como: uso de medicamentos, manipulação laboratorial de fármacos/imunobiológicos, 

marcadores fisiológicos dentre outros relacionados à tecnologia da saúde. Deste 

modo, o corpus deste trabalho é composto por 40 artigos selecionados entre 212 

obtidos com o cruzamento dos descritores.  

 

Quadro 1 - Artigos encontrados e selecionados por base de dados pesquisada. 

BASE DE DADOS ENCONTRADOS SELECIONADOS 

CINAHL 104 01 

PUBMED 59.899 09 

LILACS 18 02 

SCIENCE DIRECT 3.378 09 

SCOPUS 43.337 15 

WEB OF SCIENCE 22.401 04 

 

Para os procedimentos de análise os artigos foram dispostos numa tabela à 

parte para melhor visualização e comparação. A leitura dos dados coletados se 

procedeu através da mesma com buscas ao próprio artigo quando necessário. Os 

itens organizados foram: objetivos, metodologia, o referencial utilizado na avaliação 

(autores que embasaram a avaliação, filiação à alguma corrente de 

pensamento/teóricos), aspectos avaliados (aspecto econômico, acesso, ações 

programáticas, atividades gerenciais, serviços, procedimentos, profissionais, 

insumos e produtos), contexto da avaliação (local, temporalidade da avaliação, 

quem fez a avaliação).  Dados que podem levar às informações acerca do tipo de 

avaliação realizada nos países estudados.  

Realizaram-se várias leituras do material coletado, por pesquisadores 

diferentes a fim de se proceder a análise dos dados. Inicialmente procurou-se saber 

o caráter e o foco da avaliação de cada artigo, para isso, utilizou-se das informações 
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“objetivo”, “referencial utilizado na avaliação” e o “contexto da avaliação” como itens 

complementares para responder a questão de forma mais segura possível Em 

seguida trabalhou-se em dados descritivos como procedência, metodologia, ano de 

publicação, locais da avaliação dentre outros. 

Como nesta revisão se pretendia identificar a produção científica sobre 

avaliação de programas e políticas de saúde e não fazer uma síntese sobre os 

resultados das avaliações, não se considerou necessária a aplicação de 

instrumentos para a avaliação da qualidade da metodologia dos artigos embora 

todas elas tenham sido identificadas. 

A discussão dos dados levou em consideração referências mais abrangentes 

acerca da avaliação em saúde, referências que não levam em consideração apenas 

o aspecto dos resultados, mas também a dinâmica social envolvida na execução dos 

programas e políticas de saúde. Dito de outra forma, as abordagens que levem em 

consideração as partes envolvidas nas políticas de saúde e que compreendam que 

“não há critérios universais de julgamento”1. 

Definiu-se, para efeitos de análise dos dados, política de saúde como sendo o 

projeto assumido por um governo para o setor saúde, cujas decisões influenciam a 

vida em conjunto dos cidadãos10; e programa de saúde como instrumento de 

organização da ação governamental com vistas ao enfrentamento de um problema e 

à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores e 

articula um conjunto coerente de ações (orçamentárias e não-orçamentárias), 

necessárias e suficientes para enfrentar um problema, de modo a superar ou evitar 

as causas identificadas, como também aproveitar as oportunidades existentes. 

Resumidamente, são ações permanentes para atingir objetivos precisos11:37. 

 

RESULTADOS 

Obteve-se, no corpus, artigos oriundos de 10 países diferentes.  Apenas 01 do 

continente africano, 03 da América do Norte, 26 sul americanos, todos brasileiros, 03 

europeus, 03 do Oriente Médio e 03 asiáticos (Gráfico 1). A maioria dos trabalhos é 

recente, publicados em 2014 (gráfico 2), realizados principalmente na Atenção 

Primária à Saúde ou través de dados secundários e são quantitativos 

predominantemente. A origem dos artigos e seu idioma de publicação estão 

expostos no Quadro 2 na ordem cronológica. 
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Quadro 2 – Caracterização dos artigos que compõem o corpus. 

ARTIGO IDIOMA PERIÓDICO ANO 
BASE 

DE 
DADOS 

An Evaluation of the Ontario Rapid Risk 
Factor Surveillance System. 

Inglês Canadian Journal of 
Public Health 

2005 CINAHAL 

Avaliação da estrutura organizacional da 
assistência ambulatorial em HIV/Aids no 
Brasil. 

Português Revista de Saúde 
Pública  

2006 Web of 
Science 

Evaluación del programa de atención a 
personas mayores frágiles diagnosticadas de 
EPOC en los centros de atención primaria de 
Sabadell. 

Espanhol Enfermería Clinica 2007 Science 
Direct 

Going to scale with community-based primary 
care: An analysis of the family health 
program and infant mortality in Brazil, 1999–
2004. 

Inglês Social Science & 
Medicine 

2007 Science 
Direct 

Evaluation of the Impact of the Kuwait 
Diabetes Care Program on the Quality of 
Diabetes Care. 

Inglês Medical Principles 
and Practice 

2008 Web of 
Science 

The impact of the Indonesian health card 
program: A matching estimator approach. 

Inglês Journal of Health 
Economics 

2009 Science 
Direct 

Análise da implantação de um programa com 
vistas à institucionalização da avaliação em 
uma Secretaria Estadual de Saúde. 

Português Revista Brasileira de 
Saúde Materno 
Infantil 

2010 LILACS 

Análise da sustentabilidade de uma política 
de avaliação: o caso da atenção básica no 
Brasil.  

Português Caderno de Saúde 
Pública 

2010 LILACS 

Process evaluation of a tobacco prevention 
program in Indian schools-methods, results 
and lessons learnt. 

Inglês Health Education 
Research 

2010 PUBMED 

Avaliação de um programa de controle da 
asma em unidades de saúde da família. 

Português Caderno de Saúde 
Pública 

2011 PUBMED 

Avaliação longitudinal de programa de 
prevenção do tabagismo para adolescentes. 

Português Revista Saúde 
Pública 

2011 PUBMED 

Avaliação da satisfação do usuário do 
Programa de Saude da Familia na zona rural 
de dois pequenos municipios do Rio Grande 
do Norte.  

Português Physis Revista de 
Saúde Coletiva 

2011 SCOPUS 

Avaliação do sistema brasileiro de vigilância 
de eventos adversos pós-vacinação. 

Português Revista Brasileira de 
Epidemiologia 

2011 SCOPUS 

Avaliação da atenção ao recém-nascido de 
risco, na perspectiva de uma política pública 
de saúde. 

Português Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 

2011 SCOPUS 

Avaliação da cobertura da atenção básica à 
saúde em Salvador, Bahia, Brasil (2000 a 
2007). 

Português Caderno de Saúde 
Pública 

2012 SCOPUS 

Avaliação de estratégias inovadoras na 
organização da Atenção Primária à Saúde. 

Português Revista Saúde 
Pública 

2012 SCOPUS 

Avaliação do Sistema de Vigilância Sanitária 
do Sangue em âmbito federal, Brasil, 2007. 

Português Ciência & Saúde 
Coletiva 

2012 SCOPUS 

Evaluation of Brazil’s public health 
surveillance system within the context of the 
International Health Regulations. 

Inglês Revista 
Panamericana de 
Salud Pública 

2012 SCOPUS 

Impacto da Estratégia Saúde da Família 
sobre indicadores de saúde bucal: análise 
em municípios do Nordeste brasileiro com 
mais de 100 mil habitantes. 

Português Caderno de Saúde 
Pública 

2012 SCOPUS 

Assessment of integration of the Leprosy Inglês Revista Sociedade 2012 SCOPUS 

1 de 3 
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Program into primary health care in Aracaju, 
State of Sergipe, Brazil. 

Brasileira Medicina 
Tropical 

Fortalezas y debilidades del programa para 
la detección y el control del câncer 
cervicouterino. Evaluación cualitativa en San 
Luis Potosí, México. 

Espanhol Gaceta Sanitaria 2012 Science 
Direct 

Avaliação da adequação da assistência pré-
natal na rede SUS do Município do Rio de 
Janeiro, Brasil. 

Português Caderno Saúde 
Pública 

2012 SCOPUS 

Evaluation of a diabetes care program using 
the effective coverage framework. 

Inglês International Journal 
for Quality in Health 
Care 

2012 Web of 
science 

Qualidade do atendimento nas Unidades de 
Saúde da Família no município de Recife: a 
percepção dos usuários. 

Português Ciência & Saúde 
Coletiva 

2013 SCOPUS 

Avaliação do Programa de Tuberculose em 
Sapucaia do Sul (RS): indicadores, 2000-
2008 

Português Ciência & Saúde 
Coletiva 

2013 PUBMED 

Health economic evaluation of an infection 
prevention and control program: Are quality 
and patient safety programs worth the 
investment? 

Inglês American Journal of 
Infection Control 

2013 Science 
Direct 

Acesso e utilização dos serviços na 
Estratégia Saúde da Família na perspectiva 
dos gestores, profissionais e usuários.  

Português Ciência & Saúde 
Coletiva 

2013 Science 
Direct 

Situation Analysis of the National 
Comprehensive Cancer Control Program in 
the I. R. of Iran; Assessment and 
Recommendations Based on the IAEA 
imPACT Mission. 

Inglês Archives of Iranian 
Medicine 

2014 PUBMED 

Avaliação da gestão municipal do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar nos 
maiores municípios de Santa Catarina, 
Brasil. 

Português Cadernos de Saúde 
Pública 

2014 PUBMED 

Avaliação de desempenho de Serviços da 
Atenção Básica para o tratamento da 
tuberculose. 

Português Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

2014 PUBMED 

Avaliação de dez anos de um Programa de 
Triagem Neonatal para Hiperplasia Adrenal 
Congênita. 

Português Arquivos Brasileiros 
de Endocrinologia e 
Metabologia 

2014 PUBMED 
 

Process evaluation of a national school-
based iron supplementation program for 
adolescent girls in Iran.  

Inglês BMC Public Health 2014 PUBMED 

Does it Pay to Deliver? An Evaluation of 
India’s Safe Motherhood Program. 

Inglês World Development 2014 Science 
Direct 

Evaluación de un programa de atención a la 
cronicidad en Girona (CRONIGICAT). 

Espanhol Atencion Primaria 2014 Science 
Direct 

Final program evaluation methods and 
results of a National Lymphedema 
Management Program in Togo, West Africa. 

Inglês Journal of 
Epidemiology and 
Global Health 

2014 Science 
Direct 

Normative evaluation of blood banks in the 
Brazilian Amazon region in respect to the 
prevention of transfusion-transmitted malária. 

Inglês Revista Brasileira de 
Hematologia e 
Hemoterapia 

2014 Science 
Direct 

Adequacy process of prenatal care according 
to the criteria of Humanizing of Prenatal Care 
and Childbirth Program and Stork Network. 

Inglês Revista Brasileira de 
Ginecologia e 
Obstetrícia 

2014 SCOPUS 

Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: 
avaliação sob a ótica dos usuários. 

Português Physis Revista de 
Saúde Coletiva 

2014 SCOPUS 

Avaliação da Atenção Primária à Saúde: Português Revista Escola de  2014 SCOPUS 

2 de 3 
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visão dos profissionais de saúde. Enfermagem  USP 

Avaliação da qualidade da atenção primária 
à saúde sob a perspectiva do idoso. 

Português Ciência & Saúde 
Coletiva 

2014 SCOPUS 

 

Gráfico 1 – País de origem dos trabalhos. 

 

 

 

Gráfico 2 – Locais de coleta de dados dos artigos. 
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Apenas dois artigos têm caráter explicativo, todos os outros se constituem em 

avaliações normativas. Quanto as abordagens a maioria são quantitativos (n=26), 

seguidos de quantiqualitativas (n=05) e apenas qualitativas (n=04). O foco das 

avaliações esteve principalmente nos resultados (n=34), seguido de processos e 

resultados (n=04) e apenas processo (n=02). A maioria avaliou programas (n=34), 

somente 06 avaliaram políticas de saúde. 

O referencial mais utilizado nas avaliações é composto por ideias de primeira 

geração e algumas, apesar disso, utilizaram autores de segunda e terceira geração, 

porém, sabe-se “que convivem muitas vezes numa mesma proposta de avaliação a 

perspectiva que compreende a negociação entre atores interessados e envolvidos 

(quarta geração) com as visões da avaliação que têm como ênfase o julgamento do 

mérito (terceira geração), a descrição da intervenção (segunda geração) ou mesmo 

a mensuração de efeitos (primeira geração), num arranjo de estratégias para compor 

a abordagem avaliativa, mediante o esforço de responder a uma ou mais perguntas 

avaliativas.1 

 

DISCUSSÃO 

De antemão destaca-se que os países arrolados no estudo, apesar de 

apresentarem momentos distintos, avanços e desafios na história de seus sistemas 

de saúde, a avaliação tem tido sua importância na produção científica desses 

países. 

Quando se pensa em sistemas de saúde com coberturas universais no 

continente americano imediatamente se remete aos modelos do Brasil e do Canadá. 

O Sistema Único de Saúde – SUS, o sistema brasileiro, tem pouco mais de 20 anos 

e o sistema canadense tem 50 anos10 e são países continentais.  Canadá e Brasil 

têm programas de saúde consolidados em seus sistemas de saúde e deles fazem 

parte a avaliação de modo institucionalizado. A Índia, Espanha e México, com dois 

trabalhos cada um, também apresentam particularidades. A Espanha tem um 

sistema de saúde universal como o brasileiro e garantido na Constituição daquele 

país desde 1978.  

Já o Irã, origem de dois artigos, tem um sistema de saúde misto e vem 

conquistando avanços sociais importantes11. Seu sistema de saúde é regido pelo 

Ministério da Saúde e Educação Médica e se baseia em um sistema de seguros que 

exercem enorme influência sobre o sistema; vem discutindo uma reforma em seu 
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sistema de saúde e surpreendeu por aparecer nesta pesquisa como um dos países 

onde há mais estudos sobre avaliação devido ao fato de ser uma república com forte 

apelo religioso.  

O Brasil se destacou na produção científica sobre a temática, porém vários 

artigos brasileiros deixaram de fazer parte do corpus deste trabalho porque não se 

constituíam em avaliações propriamente ditas, mas, discorriam acerca da própria 

avaliação em saúde dando à mesma respaldo técnico, científico e filosófico numa 

produção profícua e sustentada durante o período estudado na qual alguns autores 

aprofundam a temática para além dos autores clássicos que embasam até a hoje a 

maioria dos trabalhos como Donabedian, por exemplo.  

A institucionalização da avaliação no Brasil, origem da maioria dos artigos, e o 

crescimento da mesma enquanto objeto de estudo científico foi alavancada pelo 

Projeto de Reforço à Reorganização do SUS - REFORSUS instituído em 1996 e 

pelo Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF em 2003.  

No primeiro momento a avaliação foi conduzida, quase que totalmente, em sua 

metodologia e enfoque, por financiadores externos; no segundo momento houve o 

privilegiamento da capacidade nacional na área da avaliação12.  

“Por um lado, a organização e estruturação, do SUS no país, que resultou na 

formulação e implantação de políticas setoriais e globais que requeriam avaliação 

dos seus resultados, ao lado da própria constituição do espaço da Saúde Coletiva, 

que aglutinou pesquisadores e gestores em torno dessa temática. Por outro, a 

indução exercida pelo financiamento de instituições internacionais expressa nas 

exigências de avaliação de projetos constituiu outro fator importante para a inserção 

de práticas avaliativas no interior do SUS, em geral, e na atenção básica, em 

particular”12: 2645. A necessidade criada por este contexto histórico pode explicar o 

crescimento da avaliação enquanto produção científica que teve seu ápice, segundo 

os dados, em 2014.  

O crescimento e o amadurecimento da avaliação circunscrito ao campo da 

Saúde Coletiva levaram ao crescimento exponencial de pesquisas na Atenção 

Primária à Saúde (APS), mas não só isso, levando-se em consideração a forma de 

estruturação do Sistema Único de Saúde e o incentivo econômico do Governo 

Federal através dos órgãos fomentadores de pesquisa, é compreensível que as 

pesquisas com a temática avaliação sejam realizadas na APS.  Além disso, os 

trabalhos resultantes de dados secundários também foram realizados, em sua 
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maioria, focalizando a APS sendo 11 deles, realizados no Brasil, dentre os quais 

sete avaliaram programas de saúde realizados na APS.  

A utilização dos dados secundários e a APS se sobressaíram também por 

questões logísticas: a avaliação realizada com dados secundários remete à menos 

locomoção, envolve menos pesquisadores, quase sempre, demandando, assim, 

menos investimentos econômicos. A utilização dos dados secundários na avaliação 

de programas e políticas de saúde passa, necessariamente “por sistemas de 

informação que sejam robustos o suficiente para subsidiar o redirecionamento das 

ações de saúde em direção à racionalidade possível em um Sistema Nacional plural 

e heterogêneo nas suas diversas instâncias”13:05. 

A ausência de avaliações na atenção hospitalar no corpus deste trabalho 

pode ser indicativa de que, nesses ambientes, as avaliações se dão principalmente 

voltadas para tecnologias em saúde e em áreas restritas. As avaliações encontradas 

nesta pesquisa correspondiam a intervenções terapêuticas específicas e uso de 

medicamentos, não sendo encontrada nenhuma avaliação relacionada à políticas e 

programas de saúde voltados para os hospitais.   

Há ainda a chamada crise de identidade desses serviços na atualidade que 

necessitam definir seu papel na Rede de Atenção à Saúde do Brasil e que pouco 

mudaram em sua estrutura ao longo dos 20 anos de SUS14. Ressalta-se que a 

recente Política Nacional de Atenção Hospitalar seja o referencial para debates e 

para a busca de uma reforma hospitalar “da mesma forma que outros sistemas 

universais tiveram de realizar no transcurso do seu desenvolvimento histórico e 

levando em conta o grave e exigente contexto brasileiro, que apresenta transição 

epidemiológica polarizada e prolongada como reflexo de seu padrão desigual de 

desenvolvimento, associada a uma transição demográfica acelerada, resultando em 

demanda de grande volume e complexa em sua diversidade”14:48. 

Os tipos de avaliação realizadas, normativas na maioria, e com foco nos 

resultados, apontam para a necessidade de se fazer avaliações menos simplistas 

dos programas de saúde. Os desenhos metodológicos, quantitativos 

predominantemente, mostram que as avaliações são realizadas baseando seu 

veredicto através da comparação dos resultados com as normas ministeriais 

decorrentes de pactuações e dos programas exclusivamente. Embora, relevante, 

importante e necessário não atende a profundidade requerida para a avaliação em 

saúde. 



37 
 

Sabe-se que avaliação precisa levar em conta a complexidade do objeto 

avaliado e programas e políticas de saúde são complexos e dinâmicos para serem 

alcançados por este ou aquele método de pesquisa exclusivamente. Há ainda que 

se levar em conta o que Arretche4 chama de “contingente de implantação” que 

corresponde a distância dos objetivos e desenho do programa e a forma como o 

mesmo é implantado. As causas desse contingenciamento são várias: 

financiamento, forças políticas e diferentes concepções das partes envolvidas na 

formulação e na implantação do programa e das políticas de saúde. 

Ainda em consideração aos métodos avaliativos4, destacam-se a coexistência 

de outros itens a se observar numa avaliação, tais como: os pontos de 

estrangulamento (1), o conhecimento dos implantadores acerca do programa ou 

política (2), a aceitação dos objetivos e normas estabelecidos pelos formuladores do 

programa ou da política (3), sob quais condições o programa/política foi implantado 

(4) e qual o grau de autonomia dos implementadores e suas condições de trabalho 

(5).  

As categorias apontadas por Arretche4, podem diminuir a superficialidade e a 

simplificação das avaliações em saúde. Embora se reconheça que existe 

necessidade de avaliações normativas para indicadores específicos no sentido de 

redirecionar ações em saúde15, não se pode mais tentar explicar toda uma política 

ou programa de saúde numa única avaliação e sob a tutela de um único método de 

pesquisa, sob o risco da refutação por ausência de validade, fidedignidade e 

confiabilidade nos resultados e nos pesquisadores. 

Há ainda a possibilidade de se desenvolver a priori teorias sobre como, para 

quem e sob quais condições as intervenções serão trabalhadas e então usar dados 

observacionais para examinar como o contexto e a intervenção interagem para gerar 

resultados16:2993. 

A causalidade se exprime por leis, enquanto a teleologia se exprime por 

símbolos, a lei sendo apenas um símbolo de referência, entre tantos outros 

possíveis. Os fenômenos podem ser provocados por pressões, passadas e futuras, 

e a explicação é sempre inacabada. O que fazemos é uma interpretação relativa e 

contingente apoiada no questionamento sobre os fins/objetivos aos quais se referem 

os eventos estudados17:22. 

Entende-se que há desafios indubitáveis com abordagens convencionais para 

avaliação experimental das complexas intervenções em saúde pública, há desafios 
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ainda mais graves em rejeitar completamente os métodos experimentais 

quantitativos. Eles são cruciais para responder a questões de causa e efeito e para 

construir e refinar teorias16, porém, não devem ser um fim em si mesmos e nem 

pretender abarcar toda a complexidade do objeto avaliado. 

Conhecendo-se a impossibilidade de explicações inacabadas é pertinente se 

utilizar as abordagens mais adequadas ao objeto a ser avaliado, conhecer o campo 

social onde os embates políticos e econômicos são realizados para que a política ou 

o programa se efetive e levar em consideração os múltiplos olhares dos envolvidos 

na implementação e gestão dos mesmos.  

Compreende-se, por tudo já exposto, que não é possível estabelecer um 

padrão de avaliação para todos os serviços, programas e políticas de saúde, pode-

se, no entanto, evitar avaliações superficiais e autoritárias e construir modelos de 

avaliações mais locais, respeitando a vocação locorregional de um mesmo sistema 

de saúde com seus indicadores e determinantes sui generis e sazonais onde todos 

os implicados no desenvolvimento de um programa ou política de saúde avaliados 

se envolvam na construção de indicadores de qualidade, metas, insumos dentre 

outros aspectos.  

Isso porque cada espaço “tem sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos 

de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as 

instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira 

como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados 

para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 

funciona como verdadeiro”18:10. 

Em nenhum artigo se observou a presença da educação em saúde como um 

fator contribuinte e, ao mesmo tempo, beneficiário da avaliação em saúde. A 

avaliação de políticas e programas de saúde pode e deve ser usada na formação 

dos novos profissionais, especialmente para os sistemas de saúde, sensibilizando-

os para um novo tipo de abordagem: menos punitiva e mais contributiva para a 

efetivação das políticas e programas de saúde com melhor qualidade. Além desse 

aspecto, a formação de profissionais e a educação permanente também se 

beneficiaria de conceitos e métodos da avaliação em saúde, absorvendo o novo 

conhecimento produzido, discutindo-o e incrementando-o com novas pesquisas na 

área.  
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CONCLUSÃO  

 A produção científica acerca de avaliação em saúde e especificamente a 

avaliação de políticas e programas de saúde, cresceu muito nas duas primeiras 

décadas deste século impulsionadas, dentre outras coisas, pela necessidade de se 

dar respostas aos investidores desses projetos. 

O crescimento em número não correspondeu à qualidade das avaliações no 

sentido de aprofundá-las para dar respostas que agreguem conhecimento e 

qualidade aos serviços avaliados.  As avaliações são feitas principalmente 

confrontando resultados com normas específicas sem levar em consideração, muitas 

vezes, o contexto que produziu os resultados em questão. 

O uso de dados secundários ainda tem forte apelo entre os pesquisadores em 

detrimento da produção de dados primários em determinados programas de saúde, 

em especial naqueles que se referem à programas específicos implementados na 

APS; as avaliações quantitativas e normativas com foco nos resultados se 

sobressaem evidenciando uma necessidade de avaliações mais aprofundadas e 

contextualizadas, ainda mais no mundo globalizado onde o contexto internacional 

influencia fortemente os arranjos políticos e econômicos dentro dos países que se 

propõe a ofertar cobertura universal de saúde, incidindo diretamente na 

implementação e manutenção dos programas e políticas de saúde. 

As limitações desta pesquisa dizem respeito, especialmente a utilização dos 

descritores que, certamente, deixou de fora outros trabalhos além da 

indisponibilidade de alguns artigos selecionados nas bases de dados pesquisadas. 

 

RECOMENDAÇÕES 

 Ante o exposto, salienta-se que avaliações de políticas e programas de saúde 

devem ser lidas como o que são: um recorte temporal, sob um determinado prisma e 

a partir de determinadas concepções de saúde.  Não como um fim em si mesmo e 

nem como verdade absoluta. 
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RESUMO 

A hanseníase é uma doença antiga e considerada contagiosa e mutilante, trazendo 
rejeição, discriminação e exclusão da sociedade. A assistência de enfermagem 
voltada para a promoção da saúde pode ser a resposta para uma atenção mais 
universal e com uma melhor qualidade do que o paradigma da eliminação focado na 
doença e não nas condições de saúde desta população. A Estratégia Saúde da 
Família (ESF) é um dos principais eixos responsáveis por realizar esta assistência. 
Objetiva-se descrever o fenômeno da assistência do enfermeiro à pessoas com 
hanseníase na ESF nos níveis contextuais imediato, específico, geral e 
metacontextual.  A compreensão das fragilidades de cada contexto possibilita ações 
no sentido de diminuí-las com vistas à minimizar as dificuldades encontradas pelos 
enfermeiros para prover uma assistência com excelência que diminua a carga da 
doença, mas também de suas sequelas e do sofrimento ao longo da vida das 
pessoas acometidas pela mesma. 
 
Descritores: Hanseníase; Enfermagem; Assistência de enfermagem; Doenças 
crônicas. 
 
ABSTRACT 

Leprosy is an ancient disease and considered contagious and mutilating, bringing 

rejection, discrimination and exclusion from society. Nursing care focused on health 

promotion can be the answer to a more universal attention and better quality than the 

elimination of paradigm focused on the disease and not on the health status of this 

population. The Family Health Strategy (ESF) is one of the mainstays responsible for 

carrying out this assistance. The objective is to describe the phenomenon of nursing 
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care to people with leprosy in the FHS in contextual levels immediate, specific, 

general and metacontextual. Understanding the weaknesses of each context enables 

actions to reduce them in order to minimize the difficulties encountered by nurses to 

provide assistance with excellence to decrease the burden of disease, but also its 

consequences and suffering throughout the life of people affected by it. 

Keywords: Leprosy; Nursing; Nursing Care; Chronic Diseases 

 

RESUMEN 

La lepra es una enfermedad antigua y se considera contagiosa y mutilar, con lo que 

el rechazo, la discriminación y la exclusión social. Los cuidados de enfermería 

centrado en la promoción de la salud puede ser la respuesta a una atención más 

universal y de mejor calidad que la eliminación de paradigma centrado en la 

enfermedad y no en el estado de salud de esta población. La Estrategia de Salud de 

la Familia (ESF) es uno de los pilares fundamentales responsables de llevar a cabo 

esta asistencia. El objetivo es describir el fenómeno de la atención de enfermería a 

las personas con lepra en la ESF en niveles contextuales inmediata, específica, 

generales y metacontextual. La comprensión de las debilidades de cada contexto 

permite acciones para reducirlos a fin de reducir al mínimo las dificultades 

encontradas por las enfermeras para prestar asistencia con excelencia para 

disminuir la carga de la enfermedad, sino también sus consecuencias y el 

sufrimiento durante toda la vida personas afectadas por ella. 

Palabras clave: Lepra; enfermería; cuidados de enfermería; Las enfermedades 

crónicas. 

 

INTRODUÇÃO 

A hanseníase é uma doença de cuja existência se tem notícia desde a mais 

remota antiguidade, pois era conhecida há cerca de 3 a 4 mil anos na Índia, na 

China e no Japao.1 É contagiosa e pode levar a incapacidades físicas envolvendo 

mãos, pés e olhos além da restrição na participação social2 causada, a mais das 

vezes, pelo estigma que a doença carrega. 

É uma doença infecto-parasitária, de evolução lenta, causada pelo 

Mycobacterium leprae, bacilo que infecta predominantemente as células cutâneas e 

dos nervos periféricos e apresenta uma alta infectividade, mas baixa patogenicidade, 

ou seja, tem a capacidade de infectar muitos indivíduos, porém nem todos adoecem. 

É curável e quanto mais precocemente diagnosticada e tratada mais rápida é a cura 

do paciente3.  
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A hanseníase é considerada um importante problema de saúde pública 

devido ao seu alto poder incapacitante e comprometimento em indivíduos da faixa 

etária economicamente ativa4. O Brasil vem mantendo nos últimos anos uma média 

de 47 mil novos casos diagnosticados anualmente, com um parâmetro alto de 

endemicidade, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste5, sendo o 

segundo país do mundo a apresentar o maior número de novos casos da doença, 

perdendo somente para a Índia.  

As reações hansênicas podem ser a maior complicação nesses pacientes e 

são a principal causa de incapacidades físicas e deficiências permanentes6 o que 

acentua o estigma da doença e o preconceito, diminuindo a qualidade de vida e 

interferindo diretamente nas condições físicas, psicológicas, sociais e econômicas 

dessas pessoas que passam a sentir vergonha de si mesmas, a sofrer com 

desemprego, problemas de relacionamentos dentre outras dificuldades7 e 2. 

O contexto atual de saúde, com o recrudescimento de agravos transmissíveis, 

surgimento de outros novos e crescimento dos agravos crônicos, exige uma atenção 

mais integral, que dê ênfase à promoção da saúde em todos os determinantes da 

qualidade de vida das pessoas, essa assistência pode ser a resposta para uma 

atenção mais universal e de melhor qualidade do que aquela que se volta para a 

doença visando apenas a sua cura. 

As ações em saúde que integram o leque de cada profissão interagem e se 

complementam em todos os espaços onde se realizam encontros entre estes 

profissionais e os usuários. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um desses 

espaços, dos mais privilegiados, no sentido de promover saúde.   

Nela se prevê um atendimento multiprofissional, restrito a uma área e com 

probabilidade de se desenvolver vínculos mais fortes entre equipe e usuários 

possibilitando a construção conjunta de esquemas terapêuticos comunitários, 

familiares e individuais que contemplem a cura, a prevenção, a recuperação da 

saúde num movimento contínuo de busca pela autonomia dos envolvidos e por uma 

qualidade de vida cada vez melhor. 

O objetivo deste artigo é descrever o fenômeno da assistência do enfermeiro 

à pessoas com hanseníase na Estratégia Saúde da Família nos níveis contextuais 

imediato, específico, geral e metacontextual. Utilizou-se a perspectiva de contexto 

de Hinds, Chaves e Cypress (1992) que especificam “a interação proposital, 

sistemática e analítica do profissional em saúde com a situação ou o evento, 
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objetivando descobrir o significado em sua totalidade e compreender o todo daquela 

situação ou evento. O uso do contexto dessa forma permitirá a predição, explanação 

e compreensão do fenômeno”.8:2 

Os autores compreendem o contexto como sendo constituído por camadas 

denominadas: contexto imediato no qual são definidos os aspectos relevantes do 

fenômeno estudado como o espaço onde ocorre e seus limites; o contexto 

específico compreende os elementos que influenciam o fenômeno e estão presentes 

quando do seu acontecimento; o contexto geral pode ser uma fonte de explanação e 

de predição dos fenômenos, pois é conformado pelas referencias de vida 

desenvolvidas pelo indivíduo a partir das suas interpretações obtidas através das 

interações passadas e atuais. Finalmente, o metacontexto, reflete e incorpora o 

passado e o presente, além de destacar condições e aprendizados para o futuro 

sendo uma fonte de conhecimento socialmente construído que opera continuamente 

e que resulta em uma perspectiva social compartilhada do mesmo8. 

Compreende-se os contextos como interligáveis e inter-relacionáveis, no 

entanto, para melhor compreensão didática, optou-se por apresentá-los, neste 

artigo, seguindo a divisão proposta pelo referencial teórico9. 

A partir do exposto aponta-se neste estudo as seguintes camadas do contexto 

da assistência de enfermagem efetivada no Programa de Controle de Hanseníase 

(PCH) no âmbito da ESF: As ações do enfermeiro no PCH; Capacitação dos 

profissionais para o cuidado e educação em hanseníase; condições de trabalho no 

setor saúde; Modelo de atenção à saúde no Brasil. Este trabalho é parte integrante 

do estudo “Programa de Controle de Hanseníase no Estado do Rio Grande do 

Norte: uma análise na perspectiva da promoção da saúde”. 

 

As ações do enfermeiro no PCH 

 

No processo de trabalho em hanseníase, têm-se como objeto de trabalho os 

indivíduos ou grupos que podem estar doentes, sadios ou expostos a riscos; os 

meios de trabalho correspondem aos saberes e instrumentos utilizados pelos 

profissionais para alcançar a finalidade deste trabalho, que é realização das ações 

de prevenção e controle da doença preconizadas pelo Ministério da Saúde10.  

Definem-se como ações de enfermagem aquelas realizadas pelo enfermeiro e 

demais integrantes da equipe de enfermagem.  As ações do enfermeiro devem estar 
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direcionadas principalmente para a prevenção de incapacidades e promoção da 

saúde, efetivadas através da educação em saúde e da consulta de enfermagem no 

sentido de dar autonomia ao paciente e incentivá-lo no que concerne à sua 

constância no tratamento visto ser a hanseníase uma doença crônica e de 

tratamento prolongado durante o qual podem acontecer eventos que levem à piora 

do quadro clínico e funcional do paciente.  

 A consulta de enfermagem, privativa do enfermeiro, consiste, dentro do PCH, 

em um conjunto de ações que vão desde o acolhimento, a escuta atenta e 

direcionada até o encaminhamento para os serviços de referência.  

É uma oportunidade de partilhar conhecimentos, identificar dificuldades no 

seguimento do tratamento, detectar precocemente reações hansênicas que possam 

levar à incapacidades físicas, combater o preconceito e realizar intervenções que 

tenham como objetivo ampliar o poder das pessoas afetadas pela hanseníase para 

que possam enfrentar os desafios cotidianos representados pela discriminação, por 

atitudes não receptivas e por dificuldades na comunicação interpessoal, incluindo o 

aconselhamento profissional como importante estratégia de cuidado para com o 

paciente11. 

Na consulta de enfermagem as necessidades de saúde são conhecidas e as 

prescrições e orientações podem ser realizadas de maneira individualizada. 

Prescrições não apenas voltadas às necessidades identificadas durante o exame 

físico, mas que colaboram para orientar o autocuidado no sentido de obter a 

coparticipação da pessoa com hanseníase no processo de cura, reabilitação e 

melhoria da qualidade de vida12. 

Observa-se, porém, no dia-a-dia das Unidades Básica de Saúde (UBS) que 

as ações do enfermeiro na consulta de enfermagem consistem principalmente em 

distribuição da poliquimioterapia (PQT), encaminhamentos diversos relacionados ou 

não à hanseníase e preenchimento do sistema de informação relacionado ao PCH 

no que concerne à notificações, informações solicitadas pelo nível central e 

prestação de contas/pedidos de medicamentos fornecidos no âmbito do programa. 

A prática clínica, portanto, condiz com a formação dos enfermeiros centrada 

no corpo biológico e na doença, apesar de empreenderem esforços para 

desenvolver uma clínica que supere essa perspectiva13. Esse contexto é 

preocupante já que a hanseníase é uma doença crônica e, como tal, evolui 
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lentamente, não tem padrão regular nem previsível e os sintomas se multiplicam 

levando à incapacidade funcional14. 

 

Capacitação dos profissionais para o cuidado e educação em hanseníase 

 

A educação em saúde constitui uma prática que busca capacitar indivíduos e 

grupos a se auto-organizarem para desenvolver ações de promoção à saúde 

baseadas nas suas próprias prioridades15. 

No PCH se faz necessário que os profissionais envolvidos estejam atentos a 

sinais e sintomas, mas também que se adiantem a eles, especialmente no que 

concerne à proteção dos nervos periféricos. As avaliações de desempenho dos 

serviços de saúde, no atendimento ao paciente de hanseníase, no entanto, são 

unânimes em constatar, a baixa qualidade do exame neurológico e atividades de 

prevenção das incapacidades físicas geradas pela hanseníase16. 

Além desse aspecto, há ainda o estigma da hanseníase e o preconceito que o 

acompanha que traz sofrimento ao paciente e a seus familiares. Uma equipe 

preparada deve saber abordar o paciente de maneira que o mesmo se sinta sujeito 

de seu tratamento, bem como valorizado enquanto pessoa, sem rótulos ou sendo 

reduzido apenas à sua condição clínica.  

Os cursos de saúde brasileiros, em especial os de enfermagem, tem passado 

por muitas reformulações no sentido de uma formação para o Sistema Único de 

Saúde17, ainda assim nota-se nesses a mesma necessidade de conteúdos 

atitudinais na educação popular em saúde encontrada em escolas de Portugal18. 

Persiste uma educação em saúde permeada por ideais exclusivamente biologicistas 

e alheios às condições de vida da população à qual se dirige esta educação19. 

Observa-se que ora os cursos de enfermagem pendem para discussões 

essencialmente voltadas para os problemas sociais20, negando, muitas vezes, a 

clínica o que prejudica a formação técnica e outras vezes pendem demasiado para o 

modelo biomédico orientado pelo mecanicismo e hospitalocêntrico com ênfase em 

técnicas e ignorando outros determinantes que não os biológicos para os agravos, a 

promoção da saúde e os principais problemas da população que não se concentram 

nas instituições hospitalares, mas na Atenção Primária em Saúde onde são 

necessárias tecnologias leves e leve-duras21 principalmente.  
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É necessária a formação integral do enfermeiro para a consolidação da 

assistência focada nos princípios e diretrizes do SUS, refletindo na melhoria da 

qualidade dos cuidados prestados e na autonomia e reconhecimento da profissão22: 

764 que vem sendo destaque nas ações voltadas para a promoção da saúde dentro 

do PCH. 

No que concerne à educação em saúde, no âmbito da hanseníase, voltada 

para a população, ou educação popular em saúde, tem-se a concepção de que uma 

educação em saúde prescritiva, ditatória e de características bancárias não gera 

promoção da saúde, mas descrédito e exclusão daqueles que não podem seguir 

seus ditames, isso “contribui para a não adesão do paciente ao tratamento, pois 

exclui seu conhecimento cotidiano que é tão importante para aproximá-lo da conduta 

terapêutica a adotar.24: 5159” 

O contexto atual de saúde exige uma atenção mais integral, que dê ênfase à 

promoção da saúde, não só relacionado aos fatores de risco, mas a todos os 

determinantes da qualidade de vida das pessoas. Nesse contexto, a Educação 

Popular em Saúde assume um papel importante, pois instrumentaliza o indivíduo a 

lutar e a buscar os progressos possíveis para melhorar seu nível de saúde e 

também aumentar sua qualidade de vida19: 5161. 

 Tendo como norte a promoção da saúde no âmbito do PCH, o enfermeiro 

carece de “competências e habilidades de gestão e sistematização do trabalho de 

enfermagem voltado para as necessidades da população, com domínio das 

tecnologias necessárias para o exercício da clínica ampliada e do cuidado integral 

no contexto do nosso sistema de saúde13:325.” 

 

Condições de trabalho no setor saúde 

 

 O trabalho é uma ação antecipada mentalmente, para atender a uma 

necessidade percebida pelo ser humano, que pode selecionar instrumentos que 

potencializam a sua ação sobre o objeto de trabalho com vistas a alcançar uma 

finalidade23.   

O setor saúde é um trabalho-intensivo, como bem se sabe. É, além de tudo 

capilarizado em milhares de locais [...] o que reduz consideravelmente as chances 

do controle das condições do seu exercício. Um desejável processo de flexibilização 

do trabalho no setor saúde, indispensável a que mudanças tecnológicas pudessem 
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ser absorvidas e de que não houvesse morosidade da substituição do trabalho com 

prejuízo dos beneficiários infelizmente, se transformou, em muitas situações, em 

trabalho em condições precárias [...]. Em uma área considerada essencial, como a 

saúde, a ausência desses direitos e benefícios ocasiona um alto grau de 

desmotivação e, consequentemente, grande rotatividade desses trabalhadores nos 

serviços, prejudicando a continuidade das políticas e programas de atenção à saúde 

da população24:5. 

Essa precarização se materializa como vínculos frouxos, baixa remuneração 

obrigando os profissionais a terem vários empregos, gerência/gestão dos serviços 

entregue à pessoas sem qualificação, dentre outros. 

No caso do enfermeiro soma-se aos problemas citados o acúmulo de funções 

dentro dos serviços de saúde, o desvio de função que nada tem a ver com seus 

processos de trabalho levando-o a enxergar a assistência e a gestão como 

momentos dissociados e concorrentes25. 

Na Atenção Primária em Saúde, local onde são materializadas a maioria das 

ações do PCH, propõe-se e se tenta há um certo tempo tornar realidade um trabalho 

em equipe, porém o que se acha entre os componentes da ESF são profissionais 

fechados em seus atendimentos individuais. O enfermeiro ocupa-se principalmente 

do preenchimento de papéis e planilhas de programas e pelo atendimento individual 

através de programas específicos; os médicos enfocam o trabalho curativista e 

individual, assim como os dentistas se voltam ao atendimento da demanda 

espontânea e a grupos prioritários26. 

No Brasil, há dificuldade de fixar médicos na Atenção Primária em Saúde. A 

realidade em algumas regiões do país é a do médico recém-formado, sem resi-

dência ou especialização, que pretende permanecer apenas temporariamente neste 

nível de atenção. Não reside na localidade e, por isso, não está presente 

diariamente na UBS, o que compromete o vínculo com a equipe e a população27:193. 

A gestão dos serviços é muitas vezes ocupada por pessoal com vinculações 

partidárias aos gestores, sem capacitação técnica para a posição levando os 

serviços à alcançarem níveis de insatisfação elevados por parte da população e por 

parte dos trabalhadores em exercício nos mesmos. 

Gestores comprometidos com a qualidade do serviço prestado à população 

preocupam-se com a qualidade de vida dos trabalhadores, viabilizando suas 

demandas de trabalho e valorizando aspectos que possam comprometer a 
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satisfação de necessidades dos mesmos a fim de executar de modo satisfatório 

suas atividades28, 29. Sabe-se que todos os trabalhadores em saúde, em maior ou 

menor grau, especialmente os enfermeiros, passam por situações como: “abalos 

físicos e psicológicos, deficiência na estrutura ambiental e falta de materiais, a 

insatisfação com a remuneração, insatisfação e o comprometimento da qualidade de 

vida no trabalho, as jornadas duplas de trabalho, a insatisfação com o trabalho, a 

sobrecarga das atividades, o dimensionamento de pessoal, o processo de trabalho 

desgastante, o trabalho noturno, a ausência de reconhecimento profissional e os 

acidentes de trabalho.”29:72 

 

Modelo de Atenção à Saúde no Brasil 

 

 Apesar da tentativa de inversão do modelo assistencial através da 

implantação da ESF e muitas outras estratégias e programas inseridos dentro do 

Sistema Único de Saúde, a atenção à saúde no Brasil alcançou mudanças 

pequenas no modo hospitalocêntrico e biologicista de organização dos serviços e 

condução das ações no SUS.  

O Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação tem 

envidado esforços para adequar a formação superior em saúde através do 

PROSAUDE e dos PET-Saúde, mas as mudanças ainda estão aquém do 

desejado/necessário e as reformas, por serem recentes, ainda precisam de tempo 

para se solidificarem. 

Os valores da pós modernidade aprofundam o fosso entre o desejável e o 

real:  o individualismo exacerbado, o não comprometimento com o outro e a pressa 

do dia-a-dia se refletem nas consultas/encontros entre usuários e profissionais 

produzindo encontros de doença, insuficientes para dar conta das necessidades dos 

usuários; o ouvir se tornou praticamente obsoleto vez que desde o século XVIII, a 

percepção do doente em sua singularidade deixou de fazer parte do aporte de 

saberes para o olhar do médico, o doente foi isolado da doença para que pudesse 

se dar o diagnóstico preciso30.  Esta nova maneira de saber, de diagnosticar, foi 

sendo desenvolvida ao longo do tempo e hoje conta com um arsenal tecnológico 

para diagnóstico e terapia que prescinde, muitas vezes, da fala do doente e 

estendeu sua influência a todas as profissões da área da saúde. 
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 Uma vez centradas na doença, essas ações homogeneízam necessidades e 

possibilidades de tratamento, desconsiderando as particularidades de cada usuário 

bem como a natureza social do processo saúde-doença31:956.   

 Os princípios do SUS, celebrados no mundo inteiro, não conseguem se 

efetivar plenamente por razões complexas e diversas devido à continentalidade do 

Brasil, mas podem-se citar alguns sem a pretensão de dar conta de toda a realidade 

em estudo. A universalidade é prejudicada pelo acesso dificultado pela falta de 

médicos, excesso de procedimentos tecnológicos solicitados sobrecarregando o 

sistema, pela pressão dos setores privados.   

A integralidade tem esbarrado na atenção secundária praticamente entregue 

ao setor privado que deveria ser complementar, isso para ficar apenas em um 

sentido da palavra. A equidade, pouco discutida e estudada, é pouco vista nos 

lugares mais distantes dos grandes centros do país, em especial na chamada 

Amazônia Legal zona considerada endêmica para a hanseníase. 

A participação social é frágil e precisa ainda ser reconhecida na própria APS e 

essa “necessidade de reconhecer e reafirmar a importância da população bem como 

seus direitos e deveres constitucionalmente estabelecidos, revela que o lugar dos 

usuários nos serviços de saúde ainda permanece negado, muito provavelmente em 

função de uma atenção centrada em procedimentos, com excessiva normatização 

das ações e que tem na doença seu principal foco de atuação, sempre em 

detrimento dos sujeitos33: 958.” 

Sendo uma doença crônica, a hanseníase no seu curso e depois dele, 

apresenta várias demandas em saúde que não cabem em modelos preventivos ou 

curativos, mas em ações orientadas para a promoção da saúde dos usuários, dos 

seus familiares e da população em geral, rompendo com o modelo de atenção à 

saúde individual, curativista e centrado na doença e não na pessoa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A atenção do enfermeiro à pessoas com hanseníase e às suas famílias é 

influenciada por todas as camadas do contexto no qual está inserida e influencia 

cada uma delas posto que não é fenômeno isolado no mundo. A compreensão das 

fragilidades de cada contexto possibilita ações no sentido de diminuí-las com vistas 

à minimizar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros para prover uma 
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assistência com excelência.  Uma assistência que diminua a carga da doença, mas 

também de suas sequelas e do sofrimento ao longo da vida das pessoas acometidas 

pela mesma. 
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4.3 ARTIGO 3 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE NO RIO GRANDE DO NORTE: 
ANÁLISE DO DISCURSO DOS GESTORES 

 
RESUMO 
 
Estudo qualitativo que objetivou analisar o discurso de gestores no Rio Grande do 
Norte (RN), Brasil, sobre o exercício de suas funções no Programa de Controle de 
Hanseníase. Os coordenadores municipais do PCH das cidades-polo das oito 
regiões administrativas do RN, os coordenadores do PCH das seis Unidades 
Regionais de Saúde Pública (URSAPs) e o coordenador estadual do programa 
compuseram a população. O critério de inclusão constituiu vinculação do profissional 
ao serviço pesquisado por pelo menos seis meses, 12 gestores foram considerados 
aptos para comporem a amostra do estudo. O material empírico, coletado de 
novembro de 2015 a junho de 2016, através de entrevistas, que foram avaliadas 
através da Análise do discurso da linha francesa pecheutinana, embasado no 
modelo da Promoção da Saúde. Os enunciadores construíram seus discursos em 
torno de dois eixos: a questão do médico com grande ênfase deste profissional 
como centro da Atenção à Saúde e a questão da gestão, aportada nos princípios 
burocratas com componentes herdados do regime autoritário tendo, ambos os eixos 
influência do modelo assistencial sanitarista/campanhista. Compreendeu-se que o 
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PCH pode melhorar a partir da profissionalização da gestão e da ênfase na 
promoção da saúde e trabalho em equipe.  
 
Descritores: Hanseníase. Doenças negligenciadas. Saúde Coletiva. Promoção da 
saúde. Políticas públicas. Gestor de saúde. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Rio Grande do Norte apresenta incidência de 9,94 para hanseníase e uma 

prevalência de 0,84 segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária- SVS do Ministério 

da Saúde - MS em 20121,2  o que o coloca em uma posição de evidência no 

Nordeste no que concerne a este agravo. 

 Entre os anos de 2002 a 2008 todos os indicadores epidemiológicos e 

operacionais da Hanseníase no estado foram considerados de regulares a precários 

pela SVS/MS3. Em 2010, o principal indicador de avaliação da qualidade da atenção, 

que é o percentual de cura dos casos diagnosticados, foi considerado regular e o 

exame dos contatos de pessoas com hanseníase foi considerado precário, dado que 

revela a fragilidade das medidas de vigilância à saúde no estado3. 

 Esses resultados indicam a existência de pontos nevrálgicos na condução do 

Programa de Controle de Hanseníase (PCH) visto que as atividades de controle da 

mesma são influenciadas pelo nível de organização tecnológica desses serviços e 

pelas práticas de saúde em hanseníase que são tecnologias desenvolvidas dentro 

do próprio processo de trabalho das mais diversas categorias envolvidas no 

mesmo4.   

Os processos de trabalho dos atores inclusos no cenário de serviços de saúde 

são usualmente voltados para demanda espontânea e se realiza de forma reativa o 

que é adequado para necessidades de saúde agudas5. A hanseníase é considerada 

uma doença crônica, incapacitante e negligenciada que pode apresentar episódios 

agudos, como tal, requer uma resposta diferenciada desses serviços. 

A melhoria da saúde das pessoas portadoras de condições crônicas requer 

transformar um sistema de atenção à saúde que é essencialmente reativo, 

fragmentado e episódico, respondendo às demandas de condições e eventos 

agudos, em um outro sistema que seja proativo, integrado, contínuo e focado na 

promoção e na manutenção da saúde. Isso exige não somente determinar que 

atenção à saúde é necessária mas definir papéis e tarefas para assegurar que os 
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doentes tenham atenção estruturada e planejada. Requer, também, um 

monitoramento padronizado e regular, para que as pessoas usuárias não fiquem 

desassistidas após o tratamento em uma unidade de saúde6:223 

Inseridos no mesmo contexto social onde se desenrola o quadro 

epidemiológico e as respostas a este, mas, de certa forma, distanciados dos 

serviços de saúde, estão os gestores de programas e políticas de saúde: secretários 

estaduais e municipais, coordenadores estaduais, regionais e municipais dos 

programas. Estes trabalham em modelo de gestão quase sempre verticalizado, 

diminuindo a participação e autonomia dos profissionais, aparelhos sociais e 

população e aumentando a dicotomia entre quem pensa e quem executa esses 

programas, “herança do autoritarismo que continua disputando a hegemonia com 

uma cultura democrática, constituída há pouco mais de 20 anos, após longos 

períodos de ditadura7.”  

A relação entre as esferas de governo e o modelo de gestão de unidades de 

saúde é dominada pelo modelo burocratizado onde os resultados e a qualidade da 

atenção à saúde não são os aspectos mais importantes8. 

A função gerencial fundamental para organizações e coletivos realizarem 

mudanças estruturais é o apoio das instâncias gestoras a estes coletivos, em 

especial a municípios que tem “alto potencial na implantação de processos de 

alteração de modelos de gestão e atenção no SUS, sustentados pelo princípio da 

cogestão9:13”, com a finalidade de instituir relações laborais mais horizontais, 

contribuindo para a construção coletiva de um projeto de atenção à saúde adequado 

à municípios, regiões e/ou situações epidemiológicas especiais, bem como com 

maior autonomia decisória dos trabalhadores da saúde, aumentando sua satisfação 

e comprometimento com o projeto construído e com a população, alvo e fim de todo  

programa ou política de saúde. 

O Rio Grande do Norte, dividido em oito regiões administrativas e com seis 

Unidades Regionais de Saúde Pública  (URSAP) difundidas  em seu território de 

forma estratégica, apresenta potencial elevado de proporcionar apoio institucional 

aos 16710 municípios que compõem esta Unidade de Federação, no entanto, no que 

diz respeito ao PCH que trata de um agravo endêmico no estado, os resultados 

encontrados pela SVS/MS indicam visivelmente dificuldades em se desenvolver um 

trabalho voltado para a promoção da saúde da população. Questionou-se, então, até 

que ponto o Programa de Controle de Hanseníase no Rio Grande do Norte, na 
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perspectiva dos gestores, enfoca as características e princípios que norteiam a 

Promoção da Saúde? 

O objetivo deste artigo é analisar o Programa de Controle de Hanseníase no 

Rio Grande do Norte na perspectiva de gestores e a articulação com as 

características e princípios que norteiam a Promoção da Saúde. 

  

MÉTODO 

Este artigo é parte integrante do estudo “Programa de Controle de Hanseníase 

no Estado do Rio Grande do Norte:  análise na perspectiva da promoção da saúde” 

e se caracteriza como descritivo, qualitativo, de abordagem discursiva. Adota como 

estratégia teórico-metodológica a concepção de avaliação em saúde como um 

processo que pode ser explicativo onde o “porquê” é melhor do que a simples 

avaliação de “bom e “ruim” de modo que os sujeitos envolvidos com a intervenção 

avaliada possam utilizá-la no sentido de melhorar sua prática diária11 e também 

como um importante instrumento para a correção de idiossincrasias e o 

(re)planejamento de intervenções em políticas e programas de saúde sem se 

constituir em uma atividade final que fecha um ciclo.  

Os coordenadores municipais do PCH das cidades-polo das oito regiões 

administrativas do Rio Grande do Norte, os coordenadores do PCH das seis 

regionais de saúde denominadas Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP) e 

o coordenador estadual do programa seriam a população e os locais de coleta de 

dados, porém, em duas cidades-polo os gestores se recusaram a conceder a carta 

de anuência, ainda na fase de projeto, ficando apenas seis e um dos coordenadores 

regionais não concedeu entrevista.  Os critérios de inclusão foram a vinculação do 

profissional ao serviço pesquisado por pelo menos seis meses e a disponibilidade 

para contribuir com a pesquisa, atenderam a estes critérios 12 gestores sendo cinco 

das URSAP, seis das cidades-polo e o coordenador estadual. 

Os dados foram coletados por entrevista gravadas em seus locais de trabalho e 

em datas agendadas pelos mesmos, no período de novembro de 2015 a junho de 

2016, com esclarecimentos acerca do projeto e aspectos éticos e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido previamente.  As gravações foram 

transcritas e submetidas a análise do discurso. 

A análise de discurso foi a opção para a análise dos dados desses gestores por 

se entender que, nas posições que ocupam, há interditos, silêncios e omissões (não 
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ditos) que falam juntamente com o discurso completo. Esta análise “considera os 

processos e as condições por meio dos quais se produz a linguagem. Assim 

fazendo, insere o homem e a linguagem à sua exterioridade, à sua historicidade”12:16  

O processo de análise se baseou no método e passos indicados por Orlandi13, 

Nogueira14 e Souza15. Inicialmente ocorreu a retirada do corpus que respondia à 

questão de pesquisa, em segundo lugar selecionou-se deste corpus os itens 

indicados por Nogueira a fim de se extrair o objeto discursivo, em seguida se fez a 

este corpus as perguntas heurísticas indicadas por Souza15 que podem ser 

resumidas como: Qual o conceito fundamental em torno do qual o texto gira? Como 

se constrói este conceito (qual o sentido construído)?  A que discurso se filia este 

sentido? Perguntas que auxiliam na passagem do objeto discursivo para o processo 

discursivo e possibilita construir hipóteses e testá-las, a partir do corpus, a fim de se 

compreender a produção de sentidos do mesmo. 

Adotou-se como referencial teórico a promoção da saúde que abarca a ideia de 

”fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a multiplicidade 

dos condicionantes da saúde.  Promoção, nesse sentido, vai além de uma aplicação 

técnica e normativa, aceitando-se que não basta conhecer o funcionamento das 

doenças e encontrar mecanismos para seu controle.  Essa concepção diz respeito 

ao fortalecimento da saúde por meio da construção da capacidade de escolha, bem 

como à utilização do conhecimento com o discernimento de atentar para as 

diferenças e singularidade dos acontecimentos”16. O paradigma de gestão de Redes 

de Atenção5,17 se constituiu como uma categoria de análise para o corpus 

apreendido. 

O protocolo de pesquisa foi submetido a avaliação prévia do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aprovado sob o 

protocolo nº 1.011.888, CAEE nº 42951615.6.0000.5537. 

 

RESULTADOS 

O discurso analisado é derivado de profissionais que ocupam cargos na 

gestão, estadual, regional e municipal, no estado do Rio Grande do Norte e 

apresentam as seguintes características: formação escolar o nível médio, técnicos 

de enfermagem (03), e os demais são graduados: Enfermagem (04), Odontologia 

(01), Fisioterapia (01), Serviço Social (02) e Biologia (01).  
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A maioria ocupa cargo de gestão no PCH entre 2 e 34 anos. Dentre esses, dois 

ocupam o cargo há menos de um ano (seis e sete meses).  Cabe enfatizar que com 

exceção de um gestor, os demais não mantém vínculo empregatício com outra 

Instituição.  

Os enunciadores produziram discursos diversos, mas com eixos comuns, os 

principais achados estão dispostos em dois blocos discursivos que foram 

predominantes e influenciaram todos os outros enunciados produzidos. São eles: a 

questão do médico e a questão do gestor. 

 

Bloco discursivo: A questão do médico 

A análise discursiva dos enunciados dos gestores evidencia uma assistência 

em saúde médico-centrada, verticalizada, com ênfase no agravo e no diagnóstico e 

o distanciamento da proposta democrática do Sistema Único de Saúde, da 

Estratégia Saúde da Família e da Promoção da Saúde. Existe supervalorização do 

saber médico com nuances de reverência a esse profissional, com discursos onde 

se culpa e desculpa ao mesmo tempo sua ausência nos treinamentos e 

envolvimento com a equipe da ESF. Sublinham-se nos discursos, estas marcas 

textuais. 

 
“[...] os médicos da atenção básica, por falta de treinamento também, porque a 
adesão dos médicos aos treinamentos é muito baixa, mesmo quando a gente 
disponibiliza mais vagas, geralmente vai 1 ou 2 médicos a maioria são 
enfermeiros e a gente sabe que quem fecha diagnóstico é médico, então 
ocorre muita dificuldade no diagnóstico precoce por isso, pela falta de 
treinamento o médico não se sente capaz para fechar o diagnóstico de 
hanseníase”. G1. 
 
 “[...] a gente já conseguiu dez médicos em um curso só, sabe?! Tem a 
resistência às vezes a gente faz cursos... com quatro, três médicos... e o resto 
do pessoal, a maioria é enfermeiro, mas eles fazem por que a gente 
geralmente pede, aonde tá faltando mesmo.” G6. 
 
“[...] não é qualquer profissional que pode dar esse treinamento, aqui na nossa 
região geralmente é o dermatologista do [Hospital de referência para Doenças 
Trasnmissíveis do Estado] e nem sempre eles têm tempo para se se destinar a 
esse treinamento” G1. 
 
“[...] os profissionais ainda saem leigos com relação ao tema da hanseníase o 
que faz com que eles necessitem de treinamento, mas a gente sabe que a vida 
corrida as atribulações do dia a dia impedem muitas das vezes que esses 
profissionais participem dessas capacitações. G1. 
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“[...] como ela é Hansenóloga, e ela participa mesmo das campanhas, ela vai, é 
nessas campanhas a tarde, você vê que ela ficava sozinha atendendo cem 
pessoas nas escolas; então assim, a gente tem muita sorte, aqui ela realmente 
quem trabalha na Hanseníase. Ela tem empenho, sabe?! Gosta muito de... 
meio sem noção, gosta muito de trabalhar, então assim, a maioria dos 
diagnósticos que a gente fez, tudo assim, passou por ela, entendeu?! Teve 
escola que ela ficou sozinha e eu não conheço nenhuma médica que vá para 
uma escola para atender um monte de paciente... G4. 
 
“[...] É mais por falta de recurso, é falta de profissional médico, que isso tá 
sendo uma questão seríssima profissional médico pra ministrar esse curso, que 
é um curso de clinica e tem que ser dado pelo médico, né? e é um médico 
também que entenda também de hanseníase, não é qualquer um médico que 
pode realizar esse curso.” G7. 
 
“[...] Mas seria muito bom se isso acontecesse, né? De repente cada município 
que tem casos ou até mesmo os que não têm ainda, tivesse um dermatologista 
treinado, seria maravilhoso!” G5. 
 
“[...] Os Agentes de Saúde, Enfermeiros, Médicos pouquíssimos; foi acho que 
uns três médicos, que foi Dra. S, Dra. J. Menina! Você conta os médicos que 
fazem parte da... da... capacitação, eles vão quando é uma coisa mais 
diferenciada.” G4. 

 

As marcas textuais dos discursos apontam para a valorização de especialistas 

em detrimento dos generalistas, algo conhecido e culturalmente estabelecido. Há 

uma ideia errônea que só dermatologistas estão aptos para fechar o diagnóstico da 

doença ou de que médicos da ESF treinados se transformarão em “referência” para 

diagnóstico de hanseníase, contradizendo a política atual do MS para a área, ao 

ressaltar atribuições de todos os envolvidos, profissionais e gestores, bem como a 

proposta da ESF pautada na Promoção da Saúde e com ações centradas nas 

famílias, área de abrangência da equipe bem delimitada e proposta de resolutividade 

dos problemas mais comuns do quadro epidemiológico brasileiro.   

“[...] [Médicos da ESF] não fecham diagnóstico. Nós tivemos casos aqui 
suspeito, dois casos, foram dois casos e o paciente ele passou pelo médico do 
PSF e o médico encaminhou para mim [gestora] para que eu visse, certo? G3. 
 
“[...] Eu não tenho como obrigar um médico, [...] por que ele recebeu um 
treinamento, ser a referência para todos os diagnósticos para a região dele”  
G6. 
 
“[...] Tem alguns municípios que tem o dermatologista que fecha diagnóstico 
[...] para o próprio município dele” G7. 
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“[...] É mais fácil ir o enfermeiro [para os treinamentos], porque o médico é mais 
difícil ele querer se responsabilizar. Você sabe que médico, é médico de PSF, 
então ele sabe que vai ficar como um ambulatório de referência, então muitas 
vezes eles não querem porque vão ter que fazer um trabalho a mais e não ta 
ganhando por isso. [...] É difícil você encontrar um médico que se envolva no 
programa, entender o programa. Porque não é só você passar os 
medicamentos, é entender o programa. G8. 
 
A condução do discurso do gestor G6 aponta para outra direção do que, de 

fato, espera-se minimamente de um médico da ESF que foi treinado que é o 

diagnóstico da maioria dos casos e o encaminhamento dos casos mais difíceis para 

um especialista18, no entanto, há um certo conformismo com o status quo 

evidenciado pela omissão do fato, conhecido do gestor, de que a presença do 

profissional no cotidiano da ESF está assentada na política de Atenção Primária à 

Saúde brasileira e que, dentre outras atribuições, o diagnóstico e acompanhamento 

de pessoas e famílias com agravos crônicos se constituem no fazer médico de modo 

inequívoco. Além disso nota-se a intenção de diminuir a importância e o impacto 

desta ausência no PCH quando se diz que “não se deixa de fazer diagnóstico por 

causa disso”. 

 “Não é que a gente faz pouco diagnóstico por causa disso [pouco 
envolvimento dos médicos no treinamento], o diagnóstico não deixa de ser feito 
por causa disso, mas eu acredito que se tivesse um profissional lá treinado, [...] 
diante da Estratégia de Saúde da Família, ele podia fazer uma busca ativa 
maior, seria mais efetivo, pra gente saber se realmente aquele município é 
silencioso, não tem caso mesmo, ou se [...] tem paciente na região e a gente 
não sabe.” G6 

 

 Os discursos revelam que essa problemática incide diretamente no acesso da 

população ao diagnóstico e tratamento embora não seja percebido por alguns 

enunciadores e até seja minimizado por outros.   

 
Bloco discursivo: A questão da gerência 

A gerência/gestão dos programas e políticas de saúde é considerada,  no 

Estado do Rio Grande do Norte, cargos de confiança, portanto, os critérios para o 

preenchimento desses cargos podem variar de município para município e a 

qualificação administrativa não é exigida para o cargo. Observou-se através das 

profissões indicadas que a maioria dos gestores, possui curso superior na área da 
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saúde. Pode-se inferir que esse “critério” para os prefeitos e para a secretaria de 

saúde do Estado é considerado. 

O modelo de gestão evocado nos discursos é burocrático e verticalizado com 

raríssimas exceções, concentrado basicamente em duas atividades: alimentação do 

SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) e entrega de medicamentos 

como se constata nas marcas textuais dos discursos. A mais das vezes, os gestores 

percebem esvaziamento nas ações que lhes são próprias e complementam com 

serviços oferecidos pelo Estado, mas não realizados por eles, além de detalharem 

de modo minucioso a mesma ação realizada, como no exemplo dos discursos a 

seguir: 

 

“[...] Acompanhamento mesmo dos casos de fichas de notificação, dispensação 
de remédios, a medicação é dispensada daqui mesmo da regional, e outra 
coisa que a gente oferece também é, são os serviços de laboratório que seriam 
as basciloscopias. G3 
 
“[...] A gente recebe as fichas de notificações dos casos de Hanseníase pelos 
municípios que ainda não são descentralizados, que o programa não é 
descentralizado pra eles, recebemos as fichas, colocamos a etiqueta do SINAN 
e colocamos no sistema no SINAN, certo, mais especificamente “Hanseníase”. 
Aí a gente coloca no sistema, digita no programa e fica acompanhando, né? 
fazendo a avaliação e acompanhamento de como tá os casos e também faz a 
dispensação do medicamento aqui. [...] E também a dispensação de 
medicamentos, o município faz a solicitação, a gente dispensa.” G7 
 

A descentralização no discurso do G7 se refere ao programa de informática do 

SINAN e não à descentralização dos atendimentos e decisões dentro do PCH. O 

detalhamento do que é feito com cada ficha de notificação indica novamente o 

esvaziamento de ações do gestor no programa e a necessidade de preencher seu 

discurso diante do pesquisador. 

Há gestores em desvio e acúmulo de funções quando assumem ações que 

deveriam ser realizadas na ESF como exame dos comunicantes e consultas aos 

pacientes. Entende-se como salutar e desejável o envolvimento em ações coletivas 

do PCH por todos as instâncias (APS, referência e gestão), porém, há troca de 

papéis e omissão da APS no que concerne ao diagnóstico e acompanhamento das 

pessoas com hanseníase. 
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“[...] Assim, a maior prioridade que eu falo muito, até para os colegas, é você 
ter o acolhimento ao... eu faço atendimento.  Eu faço atendimento. Hoje mesmo 
já veio um paciente [...]diabético, ele veio de [...] está morando no nosso 
município, na zona rural e como ele era diabético, ele é até dependente de 
insulina, não despertaram para que fosse uma hanseníase aquelas manchas 
no corpo dele, ai quando ele veio, procurou o meu serviço, foi encaminhado 
para aqui, eu fiz os exames e foi um desses que eu encaminhei de imediato 
para o médico [dermatologista em consultório particular]”. G5 
 
“[...] sendo um paciente de hanseníase que é uma medicação autoadministrada 
sendo supervisionada só aqui comigo”. G5 

 
O G5 se divide entre a coordenação de outros programas (tuberculose, 

hanseníase, dengue, dentre outros.) e o atendimento as pessoas, além de consulta 

que é privativo de enfermeiros e médicos e, no caso específico, da ESF. Mas na 

ausência e/ou omissão destes, o G5 assume o papel, desconhecendo que está 

infringindo a lei. 

 “[...]mando o meu boleto de acompanhamento, que é o meu acompanhamento 
direto com as UBS, a gente manda no boleto de acompanhamento mensal, e a 
gente faz o acompanhamento da UBS. As dúvidas que eles tem, os 
enfermeiros ligam para mim, tiro as dúvidas das enfermeiras, até dúvida 
realmente em relação a doença, tratamento e medicação; e também na parte... 
é... burocrática: preenchimento de... de... formulário, preenchimento de... de... 
banco de acompanhamento, que é uma dificuldade muito grande deles 
preencherem o boleto de acompanhamento; inclusive hoje a gente fez até uma 
capacitação pra mostrar como é que se preenche, o que é o boletim de 
acompanhamento, qual a importância do boletim de acompanhamento, qual a 
importância de preencher uma notificação, qual a importância de preencher é... 
é... direito é o prontuário, que as vezes o prontuário [...] chega aqui o prontuário 
limpo e seco, bem limpinho.”  G6 

 

O G6, para além das obrigações com o SINAN, importa-se com a efetivação 

das ações do PCH na APS e na referência (especialidades e hospital), tem uma 

gestão itinerante para mostrar, na prática, como realiza ações de promoção da 

saúde e detecção precoce da Hanseníase e das reações hansênicas, na tentativa de 

prevenir as incapacidades físicas e demonstra seu descontentamento com a falta de 

compromisso social da APS com as mesmas, como aponta as marcas textuais do 

discurso: 

 [...] findou, que eles estavam ajudando a gente assim... ‘Ah... a gente está 
ajudando”, “ah! A gente veio ajudar vocês”... Entendeu?! E não é essa a ideia! 
A ideia é que eles façam e a gente [gestor e pessoal da referência secundária] 
seja  só... um... um suporte, entendeu?!” G6 
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Não há evidência discursiva que o G6 queira deixar de realizar essas ações 

itinerantes, mas um descontentamento com o pouco comprometimento da APS e as 

condições de vínculo precárias em que os profissionais da referência (técnicos, 

enfermeiros, médicos e o próprio gestor) se encontram, apenas 20 horas semanais 

para realizarem ações gerenciais e de promoção da saúde, em um município com 

alta incidência e prevalência de Hanseníase. O discurso do gestor aponta para uma 

gestão compartilhada na qual o trabalho é feito em parceria constante, uma parceria 

que o G6 almeja que seja mais forte com a APS. 

 

 “[...] Ações da coordenação, as meninas vão comigo, ações da referência as 
meninas vão com elas, quer dizer, a gente se misturou, e é uma equipe, aqui 
todo mundo faz tudo, mas assim, é complicado essa equipe só com vinte 
horas, entendeu?!” G6. 
 

Essa precariedade dos vínculos gera instabilidade nos profissionais e é 

evidenciada nos discursos indicando um constante suspense e impedindo de se 

desenvolver metas e projetos em longo prazo. 

 

“[...]É difícil você lançar metas para o programa quando você não sabe quanto 
tempo vai ficar no programa e tudo mais, então o que é que a gente faz? Todo 
ano nós fazemos uma programação anual [...] programa a meta que a gente 
quer para aquele ano.” G8. 

 

A minoria de gestores demonstra compreensão do PCH e de seu papel 
assumido embora desempenhe o cargo há anos, observa-se situações mais graves 
nas quais o gestor evidencia seu desconhecimento sobre a doença e o PCH que 
coordena, apesar de ser profissional de saúde. 

“[...]Na verdade no momento só tem eu tomando conta no programa como 
coordenadora e na medida que eu preciso de informações mais detalhadas eu 
sempre conto com a enfermeira, né? a única, e com o rapaz que tomava conta 
do programa anteriormente. [...] Pra mim a dificuldade principal agora é o 
sistema não ser centralizado pra que eu esteja mais voltada pra eu tá olhando 
todos os dias, entendeu? Porque ele é um sistema que fica implantado no 
computador de outro colega na sala de informática eu sinto como se eu tivesse 
incomodando, entendeu?” G7. 
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‘[...] as prioridades da gente, é... que o enfermeiro, que é quem faz o 
acompanhamento daquele paciente, é... dê todas as orientações, as 
informações... e que a pessoa não tem aquele contato com o perfuro cortantes, 
ou porque não sentiu, se queimar, alguma coisa, assim a orientação mesmo é 
busca do medicamento quando está perto de acabar, o enfermeiro já me 
procura e quem pega sou eu, no almoxarifado da regional de saúde, é... [...] a 
gente não tem cursos, né porque a gente não tem, nunca teve da URSAP, 
quando teve o treinamentozinho, acho que faz muito tempo, [...] e a gente não 
têm mais, assim, embasamento sobre... o que a gente tem é um livro que 
quiser ler e pesquisar, é mais ou menos isso. [...], eu assumi em 2000 e 
estamos em 2015 [...]o que eu sei, é aquele básico que a gente, de pegar 
notificação de colocar... achando que as meninas que colocam, de saber se 
tem caso, de.. [...] assim, que é pra ver e tal, é o básico, e a minha, minha 
função é essa, assim, eu coordeno, no caso, mas é... eles trazem pra mim,  
quando tem caso, eles já ligam: “G11 tem um caso, notifica!”.[...] então é 
basicamente isso, é ainda muito, muito vago, não tive nada aprofundado não 
de hanseníase.[...] mas os enfermeiros da gente são muitos bons, das... dá 
atenção básica, apesar de não ter esses treinamentos, mas eles sabem fazer, 
assim, o esquema, sabem tudo direitinho de medicação e é isso’.  G11. 
 
‘[...] É... eu vou ser bem sincera com você de que eu ainda não tracei 
prioridades em relação ao programa de controle da hanseníase... o que eu 
tenho feito até hoje é apagar incêndio como essa parte do plano operativo e as 
campanhas porque.... é..... as campanhas nacionais de hanseníase. [...] Está 
estacionado, as unidades estão realmente soltas, elas não tem nenhuma 
orientação e só em época de campanha é que a gente faz uma movimentação 
para ser feita a busca ativa, a busca ativa da doença... da manchinha, né?’  
G12. 
 

Os gestores discorreram sobre as dificuldades, o vínculo empregatício precário 

e dependente dos políticos estadual e municipal que geraram interditos 

evidenciando os problemas, mas manipula a informação sobre os responsáveis 

como mostra os discursos. 

 
[...] É mais apoio, né? acho que é mais apoio também a nível, digamos assim, 
de central, de Ministério da Saúde, digamos assim, que capacite, que dê mais 
ênfase ao programa, né? que a gente sabe que esse programa de hanseníase 
já funcionou bem melhor, certo? então a gente queria que hoje fosse cada dia 
melhor e é o que não está acontecendo, e a gente sabe que estão acabando 
com os ambulatórios, quer dizer, onde referencias, se é de estar abrindo mais 
referencias, está se fechando referência, estão deixando de atender em 
ambulatórios, quer dizer não está melhorando o que a gente queria que 
melhorasse cada dia mais, certo? que mais profissionais capacitados, que mais 
técnicos se envolvessem mais, divulgassem mais, que se envolvessem mais 
no programa e a gente não está vendo isso. G9. 
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[...] a gente não tem nem aqueles monofilamentos que é pra fazer teste de 
sensibilidade, eu tentei com a secretária, muito tempo, mas assim, era caro pra 
comprar e o município não tinha licitação com empresas, essas coisas, não 
deu nem pra comprar, então as unidades estão nem abastecidas com isso, né? 
o que toca é aquele do lápis mesmo...[...] G11. 
 

O G9 cita o MS, mas quem fechou o ambulatório de referência para 

diagnósticos e acompanhamentos de casos mais complicados ao qual ela se refere 

foi o governo do Estado, ao qual está diretamente ligada. 

Eu tenho muita dificuldade burocrática. a gente fala assim do paciente, fala 
de... da falta né... do número ideal de profissional treinado, mas às vezes eu 
não consigo fazer um treinamento por que eu não consigo locação, eu não 
consigo monitorar o município que esteja há mais de cem quilômetros por que 
o transporte não me permite [...] então normas daqui [local omitido para 
proteger o gestor] que impedem a gente fazer vigilância; que eu acho que a 
maior dificuldade é justamente essa, vigilância a gente não faz na mesa do 
birô, eu nunca aprendi a fazer saúde pública sentado atrás da mesa de um 
birô, então isso dificulta demais, demais,  demais... A maior questão de 
dificuldade de trabalho realmente é burocrática.” G8. 

 

DISCUSSÃO 

O PCH se efetiva, principalmente na Atenção Primária à Saúde e na Estratégia 

Saúde da Família, porque é o local onde ocorre a maioria das ações em saúde 

direcionadas para este agravo, desde a busca ativa dos casos até o 

acompanhamento do paciente pós-alta, de seus familiares e comunicantes e 

encaminhamento para outros serviços caso ocorrem intercorrências não 

solucionáveis pela equipe. No entanto, o modo como o SUS e a APS se apresentam 

a população é predominantemente midiático. Percebe-se essa influência no discurso 

dos gestores, sobretudo quando evidenciam a valorização dos especialistas e 

serviços chamados “de referência” em detrimento das equipes de Saúde da Família.  

A APS não é valorizada pelos “grupos de interesses de maior força presentes 

na arena sanitária, para o complexo industrial da saúde, para os médicos de maior 

prestígio, para a mídia, para o setor de saúde suplementar e para a própria 

população. Assim, o fortalecimento da APS passa por uma luta que não será nem 

breve nem fácil, nesses planos político, econômico e ideológico.”5:97  

A centralização dos serviços de saúde no profissional médico assinala a 

contradição em delinear um Modelo de Atenção a Saúde o qual tem como meta a 
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implantação de Rede de Atenção a Saúde e trabalho em equipe com foco na 

Promoção da Saúde. 

Pode-se inferir, a partir dos discursos dos gestores, que o modelo de atenção à 

saúde tendo como centro a concepção médico-curativa.  Transforma a APS apenas 

em um ambulatório mais próximo dos domicílios, com baixa tecnologia, conhecida 

como “medicina pobre para pobres”5 e que conduz a atuação dos gestores, com foco 

na doença e não nas pessoas e com resultados precários ao longo do tempo. Esse 

padrão não consegue avançar para um modelo que promova a saúde, o trabalho em 

equipe e a efetiva participação do usuário em todas as etapas, influenciando no 

modo de condução/gestão.  

No cenário brasileiro, “embora se observem alguns avanços, as inúmeras 

medidas adotadas no sentido de constituir equipes multiprofissionais para realizar 

um trabalho integrado que aborde outros aspectos do cuidado em saúde, além do 

biológico, não têm sido suficientes para promover as mudanças necessárias nas 

práticas profissionais que continuam nucleadas pelo trabalho médico.19:242” 

Ao considerar essa visão não se pretende diminuir a importância de um 

profissional de saúde no cenário do SUS, mas de se colocar aspectos da realidade 

estudada que contribuam para o debate de soluções que sejam efetivas para a 

mudança do modelo de atenção a saúde.  Com tendência ao insucesso, por ser 

concebido sob o conceito de saúde como ausência de sinais e sintomas, agravos 

agudos e episódicos ao invés da melhoria nas condições de vida da população, 

centrado e dependente de um único profissional. 

Os discursos revelam o poder e o status que foi sendo agregado ao longo de 

mais de dois séculos ao médico como sendo o único ou o maior detentor do saber 

na área da saúde. “O status do médico compreende critérios de competência e de 

saber; instituições, sistemas, normas pedagógicas; condições legais que dão direito 

- não sem antes lhe fixar limites - à prática e à experimentação do saber. 

Compreende, também, um sistema de diferenciação e de relações (divisão das 

atribuições, subordinação hierárquica, complementaridade funcional, demanda, 

transmissão e troca de informações) com outros indivíduos ou outros grupos que 

têm eles próprios seu status (com o poder político e seus representantes, com o 

Poder Judiciário, com diferentes corpos profissionais, com os grupos religiosos e, se 

for o caso, com os sacerdotes).” 20:54 
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A valorização salarial da especialidade médica em detrimento da clínica geral 

ou da medicina da família/ comunidade e o desprestígio da mesma no país 

desestimulam os profissionais médicos a construírem suas carreiras na ESF, além 

disso, um dos grandes entraves é a efetivação da ESF em todo o território nacional21 

e o RN não é diferente, a estabilização de equipes que proporcionará a criação de 

vínculo com a população no sentido de a mesma ser co partícipe no trabalho em 

saúde. A ausência, a grande rotatividade e a carga horária reduzida22,23 dos médicos 

nessas equipes é, potencialmente, o maior desafio a ser enfrentado.  

Gestão em saúde deveria se profissionalizada considerando como área 

estratégica, porem os subempregos e vínculos precários evidentes entre os 

profissionais e gestores dificultam sua efetivação. 

“A flexibilização e a precarização abalam os laços contratuais presentes no 

antigo modelo de produção, abrindo espaço ao subproletariado. O entendimento das 

consequências das “metaformoses” do trabalho nas últimas duas décadas (como é o 

caso do Brasil, onde se percebeu o avanço do ideal neoliberal a partir do início da 

década de 1990) deve adotar percepções dinâmicas no que se diz respeito à 

transformação da realidade, indo do amplo ao mais íntimo, do individual ao 

público.”24:367 

Os gestores evidenciaram em seus discursos o pouco compromisso com o 

PCH, com exceções, onde o desconhecimento acerca de seu próprio objeto de 

trabalho é enunciado abertamente, porém ao invés de assumir a responsabilidade 

de buscar o conhecimento para o exercício adequado de suas funções, há um jogo 

onde se empurra responsabilidades e possíveis culpas além de assumirem 

passivamente o papel de gestor burocrático e se distanciando “de um processo de 

trabalho efetivo e de qualidade que o mesmo deveria conhecer, apropriar-se e 

incluir-se como protagonista”25: 7. 

Ao analisar os discursos evidencia-se a distância entre um trabalho pautado na 

Promoção da Saúde e este concentrado em papéis, funções e sistemas 

informatizados onde o paciente e a população não são o centro, o objetivo e o fim do 

Programa de Controle da Hanseníase. A verticalização e burocratização da gestão 

estão presentes em quase todos os discursos o que só aumenta a distância entre 

quem planeja e quem executa as políticas e programas de saúde. 

O papel do ente estadual para com o PCH se esvazia cada vez mais com o 

fechamento de serviços de referência e a não responsabilização deste ente público 
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com um fluxograma mínimo de atendimento bem como com o provimento de 

profissionais, condições de trabalho e apoio técnico para os gestores do PCH 

gerando desconforto e expectativas frustradas destes e dos trabalhadores da APS e 

demais serviços que ofertam ações do PCH aos pacientes e seus familiares26.  Há 

de se cobrar o papel de coordenador de ações em saúde das Unidades Federadas 

dentro de seus limites territoriais qualificando a sua atuação no setor27. 

O modelo de gestão baseado em planejamento centralizado e cobrança de 

resultados pelo nível hierárquico superior, não produz engajamento afetivo e político 

dos trabalhadores uma vez que “reprime a criação coletiva e o espaço para que os 

trabalhadores possam refletir e avaliar atos atribuídos, causando sensação de 

acúmulo de atividades e atraso das metas e ações, anteriormente programadas com 

a equipe e comunidade28:42.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Determinados os discursos dos gestores do PCH, compreende-se uma gestão 

realizada de modo vertical e burocrático, distante da proposta democrática da 

formação de Redes de Atenção a Saúde, notadamente no que se refere na atenção 

ao agravo crônico. 

A dependência no serviço do profissional médico e a valorização das 

especializações minimiza o potencial dos outros profissionais e os desestimula, além 

de priorizar ações individuais com foco na doença e não nos indivíduos, famílias e 

população. A ausência nos discursos da perspectiva de inclusão da população nas 

etapas do cuidado a saúde (desde o planejamento até a avaliação), democratizando 

a produção em serviço, incluindo-a como co responssável pelo processo de cura, 

reabilitação e promoção da saúde. Observa-se por um lado modelo de atenção com 

influência sanitarista-campanhista com ações pontuais e de baixa tecnologia, voltada 

para um público específico. 

Por outro lado, a ausência, alta rotatividade e/ou o não empenho dos médicos, 

especialmente da ESF no diagnóstico e acompanhamento faz com que haja 

deslocamentos desnecessários do paciente para outros serviços. Além disso, o 

enfoque em uma única atividade médica, o diagnóstico, a mais das vezes 

sobrecarrega outros profissionais, na maioria enfermeiros, com a busca ativa, o 

acompanhamento, os encaminhamentos, a educação em saúde, dentre outras 

atividades. 
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A partir dos discursos compreendeu-se o PCH com potencialidade de melhorar 

seus índices avaliativos, aqueles com foco nos resultados, a partir de duas 

iniciativas: (1) profissionalização da gestão e (2) ênfase na promoção da saúde e 

trabalho em equipe. Há gestores com mais de uma coordenação para gerir, porém, 

sem suporte técnico/ científico/ político (recursos humanos e econômicos para o 

exercício de suas atribuições); a minoria com pouco tempo de trabalho, mas a 

maioria está na função há bastante tempo e ainda não se apropriou de todas as 

ferramentas científicas, técnicas e filosóficas  necessárias ao desenvolvimento de 

um trabalho que promova a saúde e que dê resultados eficazes para a população e, 

consequentemente para o SINAN. 

A ausência de cooperação dos profissionais de saúde, especialmente da ESF é 

apontada nos discursos com insatisfação, porém, a gestão não inclui os profissionais 

no planejamento, tornando-os co partícipes da construção de uma política de 

atenção com uma missão única através de negociações mútuas. Nota-se o 

contrário, a existência de comando verticalizado expressos através de “campanhas”, 

números, “boletins” que necessitam ser feitos e que, segundo os gestores, não o são 

de maneira confiável e nem eficaz, diminuindo assim os números de avaliação do 

PCH por parte do MS. 

O SUS entre a experiência real e a ideal ainda não se efetivou de modo 

expressivo no sentido de modificar o modelo de atenção a saúde e sofre conflitos 

por um trabalho destacado no sentido de promover saúde de forma pontual, mas 

ainda é hegemônico e apresenta sinais de fortalecimento através das concessões 

estabelecidas nos últimos anos. 

A Contribuição da Promoção da Saúde é real, nessa medida pode-se tomar 

como base experiências efetivadas em cidades que optaram por esse modelo. O 

estudo revela a crise na saúde vivenciada no PCH no Estado do Rio Grande do 

Norte, a visão de transformação dessa realidade originada da potencialidade da 

pesquisa em gerar expectativa no grupo entrevistado. Reflete-se através da análise 

e feedback sobre elaboração de proposta do PCH baseada na promoção da Saúde, 

na perspectiva de construção de um modelo que contemple: Profissionais 

qualificados, inter/multi/transdisciplinaridade articulados com paciente/família/ 

comunidade.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratou-se os resultados alcançados nesta tese como preliminares e a serem 

complementados pelos dados que estão sendo coletados por todo o estado do Rio 

Grande do Norte e outros em análise.  

Salienta-se que avaliações de políticas e programas de saúde devem ser lidas 

como o que são: um recorte temporal, sob um determinado prisma e a partir de 

determinadas concepções de saúde.  Não como um fim em si mesmo e nem como 

verdade absoluta. 

Constatou-se que a atenção do enfermeiro à pessoas com hanseníase e às 

suas famílias é influenciada por todas as camadas do contexto no qual está inserida 

e influencia cada uma delas posto que não é fenômeno isolado no mundo. A 

compreensão das fragilidades de cada contexto possibilita ações no sentido de 

diminuí-las com vistas à minimizar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros 

para prover uma assistência com excelência.  Uma assistência que diminua a carga 

da doença, mas também de suas sequelas e do sofrimento ao longo da vida das 

pessoas acometidas pela mesma. 

O contexto estudado mostrou fragilidades e potencialidades. Como 

potencialidades aponta-se: comprometimento da maioria dos gestores entrevistados 

com o PCH, treinamentos realizados rotineiramente pela Secretaria Estadual de 

Saúde Pública e a preocupação dos gestores com fluxo do paciente dentro do PCH 

de modo que o mesmo não fique sem atendimento. 

As fragilidades dizem respeito a concepções de atenção à saúde com 

dependência do médico e a valorização das especializações o que minimiza o 

potencial dos outros profissionais e os desestimula, além de priorizar ações 

individuais, com foco na doença e não nos indivíduos, famílias e população; a não 

inclusão da população nas etapas do cuidado à saúde (desde o planejamento até a 

avaliação), democratizando a produção em serviços e incluindo-a como co-

responsável pelo processo de cura, reabilitação e promoção da saúde;  a 

persistência de um modelo de atenção à saúde com influência sanitarista-

campanhista, de ações pontuais e de baixa tecnologia, voltada para um público 

específico; ausência, alta rotatividade e/ou o não empenho dos médicos, 

especialmente da ESF no diagnóstico e acompanhamento fazendo com que haja 

deslocamentos desnecessários dos pacientes por grandes distâncias; o enfoque em 

uma única atividade médica, o diagnóstico, muitas vezes sobrecarrega outros 
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profissionais, na maioria enfermeiros, com busca ativa, acompanhamento, 

encaminhamentos, educação em saúde dentre outras atividades. 

Compreendeu-se que o PCH pode melhorar seus índices avaliativos, àqueles 

com foco nos resultados, a partir de duas iniciativas: (1) profissionalização da gestão 

e (2) ênfase na promoção da saúde e trabalho em equipe. Encontrou-se gestores 

com mais de uma coordenação sob sua responsabilidade, porém sem suporte 

técnico, científico e político (recursos humanos e econômicos para o exercício de 

suas atribuições); a minoria apresenta pouco tempo na função, mas a maioria está 

há anos e ainda não se apropriou de todas as ferramentas científicas e técnicas 

necessárias ao desenvolvimento de um trabalho que promova a saúde e que reflita 

nos resultados do SINAN. 

O SUS ainda não se efetivou de modo expressivo no sentido de modificar o 

modelo de atenção à saúde que sofre tensões pelo trabalho feito no sentido de 

promover saúde ainda que de modo pontual, consequentemente o PCH reflete essa 

realidade. 

Como seria a articulação do PCH com os princípios da Promoção da Saúde?  

A partir do estudo realizado, infere-se que gestores e profissionais da saúde não 

necessitam de novos modelos de condução de suas ações, mas de consolidar o que 

já está posto na política de Promoção à Saúde brasileira, especialmente no que 

concerne a gestão democrática, horizontalizada, no sentido de conduzir estratégias 

intersetoriais, com participação da população e com ações executadas por todos os 

envolvidos.  

Na perspectiva da Promoção da Saúde, não apenas os profissionais 

necessitam executar ações para a melhoria dos indicadores de saúde e 

vulnerabilidade, mas a população, os gestores dos programas, as três esferas de 

governo e outros setores não governamentais organizados ou não, trabalhando em 

sinergia para prover as necessidades de saúde da população sob sua 

responsabilidade gestora, profissional e/ou social. 

Um agravo crônico necessita de acompanhamento longo e vigilância à saúde 

constante não só para as pessoas acometidas por ele, mas por toda a população 

onde essas pessoas estão inseridas.  

A ênfase na responsabilidade compartilhada e ação sinérgica exclui 

privilegiamento e centralização de esferas governamentais, categorias profissionais 

e saberes específicos e aponta para uma reflexão conjunta a fim de transformar o 
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conhecimento em ações que promovam a transformação social, ambiental e dos 

próprios sujeitos. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
ESCLARECIMENTOS  
 

Caro senhor(a), este é um convite para que você participe voluntariamente da pesquisa 
intitulada Programa Nacional de Controle da Hanseníase no Rio Grande do Norte:  análise na 
perspectiva da Promoção da Saúde, que tem como pesquisador responsável a professora Dra. 
Clélia Albino Simpson. 

Esta pesquisa pretende analisar os aspectos que comprometem o bom desempenho do 
PNCH no RN; além disso pretende caracterizar os serviços públicos de saúde que oferecem ações 
do PNCH no Rio Grande do Norte; conhecer o perfil dos profissionais de saúde que trabalham nos 
serviços de atenção a pessoas com hanseníase no Rio Grande do Norte; descrever as reais funções 
das diferentes categorias profissionais nos serviços de atenção a pessoas com hanseníase no Rio 
Grande do Norte; conhecer os fluxogramas reais dos pacientes dentro do PNCH nas diferentes 
regiões do Estado; descrever as limitações apontadas pelos gestores e pelos profissionais de saúde 
acerca do PNCH no Rio Grande do Norte. Propor estratégias para vencer as limitações encontradas 
no Programa em estudo.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que ele pode contribuir para a reflexão acerca 
das necessidades destes serviços a fim de fortalecê-los ou de reorientá-los nas suas ações e 
estratégias. Este estudo mostra-se relevante para a comunidade em geral pois pode possibilitar o 
desenvolvimento de estratégias visando à melhoria do atendimento com resolutividade e boa 
qualidade. Para isso, faremos uso de uma entrevista com profissionais e gestores dos serviços de 
hanseníase no Estado e de um questionário para coletarmos dados relativos à disponibilidade dos 
serviços, quantidade de profissionais e atendimentos dentre outros aspectos. 

 Caso aceite o convite, você terá esclarecimentos sobre a pesquisa e deverá assinar um 
termo consentindo sua participação e um termo consentindo a gravação de sua voz. Sendo 
profissional de saúde você responderá a uma entrevista.  Sendo gestor dos serviços você será 
entrevistado e responderá um questionário acerca das características do PNCH na sua realidade. As 
entrevistas serão gravadas para captar as informações de forma precisa. Os questionários serão 
preenchidos na sua presença e sob sua supervisão.  

Este estudo oferece o risco de causar algum constrangimento no que concerne às respostas 
dos questionários e entrevistas por parte de alguns sujeitos que temam ser coagidos pelo serviço ou 
por sua posição política/social.  Para minimizar este risco asseguramos que todas as informações 
obtidas serão sigilosas e os participantes não serão identificados em momento algum. Os benefícios 
de sua participação nesta pesquisa estão na contribuição para a qualidade na assistência prestada 
ao cliente, bem como para o crescimento do saber da enfermagem e para a organização do serviço, 
promovendo assim possibilidades de mudanças para melhorias do mesmo, refletindo diretamente na 
assistência à população.  

Ressaltamos ainda que você poderá desistir em qualquer momento, sem que isso lhe traga 
prejuízos ou penalidades. Caso você sofra algum dano ou tenha algum gasto em função da pesquisa, 
comprovado legalmente, você terá direito ao ressarcimento ou indenização.  

Esta pesquisa terá a coordenação da Drª Clélia Albino Simpson, professora do Departamento 
de Enfermagem da UFRN. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao pesquisador, no endereço Campus 

Página 1 de 2 

mailto:pgenf@ccs.ufrn.br


82 
 

universitário, Lagoa Nova, Departamento de Enfermagem. E-mail: cleliasimpson@hotmail.com ou 
pelo telefone (84)3208-4070.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 
da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 
seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 
pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 
desta pesquisa, você será indenizado. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador responsável Profa. Dra. Clélia Albino Simpson. 

 
CONSENTIMENTO:  
 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Programa 

Nacional de Controle da Hanseníase no Rio Grande do Norte:  uma análise na perspectiva da 

Promoção da Saúde, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 
Eu, ______________________________________________, aceito participar da pesquisa intitulada 
Programa Nacional de Controle da Hanseníase no Rio Grande do Norte:  uma análise na perspectiva 
da Promoção da Saúde.  
 
 
___________________________  
Assinatura do Informante  
 

 
DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

 Como pesquisador responsável pelo estudo Profa. Dra. Clélia Albino Simpson, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 Natal _________/__________/__________. 

 

 
Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista com os profissionais da ESF e dos Centros de 
Referência 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 
CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 

 
Pesquisa: Programa de Controle da Hanseníase no Rio Grande do Norte:  análisena 
perspectiva da promoção da saúde.   

Doutoranda: Francisca Patrícia Barreto de Carvalho  

Orientadora: Dra. Clélia Albino Simpson  
Data:    ______/________/______ 
 
IDENTIFICAÇÃO 

Iniciais: __________ Formação:_____________ Idade:_____________ 

Local de Trabalho (PCH): ___________________________________ 

Horas semanais trabalhadas neste serviço:  __________________________ 

Outro vínculo empregatício: (  ) Sim (  ) Não.  

Se sim: Onde? ________________  Quantas horas semanais?___________ 

Tempo no cargo/serviço:____________________ 

Formação: (graduação, pós-graduação, tempo de formação): _____________ 

Treinamento do cargo? (  ) Sim  (  )Não 

Se sim, Qual tipo de treinamento?  ___________________________________ 

Onde (instituição)? __________________Financiado por quem? _________________ 

INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE RELACIONADA À 
HANSENÍASE 

1. Descreva os espaços físicos disponíveis para atendimento às pessoas com hanseníase 
no seu local de trabalho. 

2. Em sua opinião esses recursos são adequados? Que outros recursos poderiam 
melhorar o desempenho de seu trabalho? 

3. Qual a organização administrativa deste serviço (Fluxo do trabalho, tomada de 
decisões etc.)?  

 

ATUAÇÃO NO PROGRAMA 

1 – Quais as suas atividades/ações/funções no PCH? 

2 – Qual a sua prioridade no seu trabalho com hanseníase? 

3 – Quais as metas do PCH neste serviço de saúde? 
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4 – Quais as principais dificuldades/entraves para o desenvolvimento de suas atividades no 
PCH? 

5 - Qual o fluxograma dos usuários dentro do PCH (citar situações como diagnóstico, 
tratamento, reações hansênicas dentre outras)? 

6 – Em sua opinião, qual a resolutividade de cada nível do fluxograma? Porque? 

7 - Que estratégias você propõe para vencer as limitações do programa?  

8 – Que ações são realizadas no sentido de reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde da 
população através do PCH ? 
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APÊNDICE C - Questionário para os coordenadores municipais e estadual do PCH 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 
 

Pesquisa: Programa de Controle da Hanseníase no Rio Grande do Norte:  análise na 
perspectiva da promoção da saúde.   

Doutoranda: Francisca Patrícia Barreto de Carvalho  

Orientadora: Dra. Clélia Albino Simpson  
Data:    ______/________/______ 
 
IDENTIFICAÇÃO 

Iniciais: __________ Formação:_____________ Idade:_____________ 

Local de Trabalho (PCH): ___________________________________ 

Horas semanais trabalhadas neste serviço:  __________________________ 

Outro vínculo empregatício: (  ) Sim (  ) Não.  

Se sim: Onde? ________________ Quantas horas semanais? ___________ 

Tempo no cargo/serviço:____________________ 

Formação (graduação, pós-graduação, tempo de formação): _____________ 

Treinamento do cargo? (  ) Sim  (  )Não 

Se sim, qual tipo de treinamento?  ___________________________________ 

Onde (instituição)? ________________Financiado por quem? _____________ 

Há quanto tempo? ____________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

1 - Qual a capacidade instalada dos serviços sob sua coordenação?  

Tipo Quantidade Recursos Humanos (Quantidade) 

   

   

   

2 – Quais os profissionais envolvidos no atendimento aos usuários do PCH? 

(  ) Enfermeiros  (  ) Dentistas  (  ) Médicos Generalistas  (  ) Dermatologistas 
(  ) Outras especialidades médicas__________________ 
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3 – Os profissionais são treinados para atuarem no atendimento à pessoas com 
hanseníase? Quantos treinamentos são dados por ano? A quem se destinam?  

4 - Quando aconteceram os três últimos treinamentos? A quem se destinaram? Quantos 
efetivamente participaram do treinamento e quem são (categorias profissionais, local de 
trabalho/atuação)? 

5 – Quais as prioridades do PCH no local que você coordena? 

6– Quais as suas atividades/ações/funções no PCH? 

7 – Quais as metas de sua gestão para o PCH? 
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APÊNDICE D - Roteiro para levantamento de dados estatísticos acerca do PCH no 
Rio Grande do Norte 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 
 
 

Pesquisa: Programa de Controle da Hanseníase no Rio Grande do Norte:  análise na 
perspectiva da promoção da saúde.   

 

Roteiro para levantamento de dados estatísticos acerca do PCH no Rio Grande do 
Norte 

 

1. Instituições de assistência à pessoa com hanseníase (Hospitais, Centros de 
referência, Unidades Básicas de Saúde e outros) 

2. Número de pessoas envolvidos no atendimento em hanseníase em cada serviço 
pesquisado. 

3. Número de pacientes ativos em cada serviço atendido. 
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ANEXO 1 – Parecer concedendo aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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