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RESUMO 

 

Esta dissertação busca compreender como as ações gerenciais implementadas pelo 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel no município do Natal promovem de forma 

eficaz os benefícios do Serviço de Atenção Domiciliar/ Programa Melhor em Casa. A 

pesquisa tem natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Os dados 

foram coletados através da análise documental e com a realização de entrevistas com os 

gestores do Programa na Secretaria Estadual de Saúde e no Hospital além da aplicação 

de questionários com as equipes de atenção domiciliar e com os técnicos da unidade de 

gerenciamento de vagas do Hospital. No tratamento das informações foram analisadas 

categorias vinculadas às ações implementadas e aos objetivos do programa. Os 

resultados mostram que: as praticas de acolhimento realizadas pelas equipes produzem a 

humanização do atendimento por buscar garantir o acesso ao serviço de saúde de forma 

humana e resolutiva; as redes de atenção em saúde ainda não estão concluídas 

dificultando o referenciamento dos pacientes para outras unidades; as redes possibilitam 

buscar apoio de outras instituições para minimizar os problemas encontrados; a unidade 

de gerenciamento de vagas possibilita a redução dos custos, principalmente por regular 

os leitos de internação e o registro ambulatorial das ações em saúde em atenção 

domiciliar auxilia no processo de monitoramento e avaliação do Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa principalmente por conhecer o perfil 

epidemiológico e o plano terapêutico individual dos pacientes. Conclui assim que a 

maioria das ações implementadas pelo Hospital contribuem para a eficácia dos objetivos 

do Programa Melhor em Casa. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas de saúde; Serviço de Atenção Domiciliar; Internação 

hospitalar e domiciliar.  
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation try to understand how management actions implemented by 

“Monsenhor Walfredo Gurgel” Hospital in the city of Natal promote effectively the 

benefits of Home Care Services / “Programa Melhor em Casa”. The research is 

exploratory and descriptive, qualitative approach. Data were collected through 

document analysis and the interviews with the managers of the Program in Health 

Department and Hospital beyond the questionnaires with the home care teams and 

technical management unit of Hospital Jobs. The information were treatment trough 

categories that analyzed to implemented actions and program objectives. The results 

show that: the practices carried out by the host teams produce the humanization of care 

by seeking to ensure access to health services and solving human form; networks of 

health care are not yet finalized hindering the referral of patients to other units, the 

networks allow support from other institutions to minimize the problems encountered, 

the management unit vacancies allows the reduction of costs, mainly by regulating beds 

and record of health initiatives in home care assists in the monitoring and evaluation 

process of the Services Home Care / “Programa Melhor em Casa” primarily the 

epidemiological profile and patients individual treatment plan. Concludes that most of 

the actions implemented by the Hospital contribute to the effectiveness of the goals of 

“Programa Melhor em Casa”.  

 

Keywords: Health public policies; Home care services; Hospital and home care.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas ultimas décadas a administração pública brasileira em função de pressões 

econômicas, da globalização, de mudanças na base tecnológica e crescente participação 

popular vem mudando a sua forma de atuação e consequentemente a maneira de ofertar 

os serviços públicos à sociedade. 

Associada a este conjunto de pressões, a administração pública brasileira 

apresenta programas ineficazes e custosos à máquina pública, fatores resultantes carga 

de normas e regulamentos em detrimento dos resultados, os quais geram a morosidade e 

dificuldades de gerir as demandas crescentes dos cidadãos. 

Neste contexto, coloca-se como imperiosa necessidade discutir novos arranjos 

organizacionais para ofertar políticas e programas públicos de qualidade, criar 

estruturaras públicas capazes de minimizar ou até solucionar os problemas de 

ineficiência, além de aproximar o cidadão do Estado e, por conseguinte democratizar as 

formas de acesso. Em 1995, surge o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

com um conjunto de proposições inspiradas no ideário gerencial para reduzir gastos e 

produzir mais serviços e acrescentar em suas formas administrativas, métodos e ações 

como - planejamento estratégico, controle de resultados, transparência da gestão e 

accountability, ou seja, um conjunto de ferramentas capazes de auxiliar os gestores a 

tomar as melhores decisões e assim produzir serviços públicos efetivos em 

conformidade com a real necessidade dos usuários. 

   A tarefa não é fácil e muito menos rotineira, afinal, para dar sentido e direção às 

ações planejadas, o governo terá que dialogar com muitos atores envolvidos para 

alcançar os objetivos planejados, entre os quais se destacam: políticos, representantes de 

instituições públicas e privadas, órgãos de controle e fiscalização, representantes de 

associações, de sindicatos e da sociedade civil organizada, capazes de analisar e 

fiscalizar se os caminhos percorridos estão produzindo os resultados esperados através 

da implantação de políticas e programas de ação. Nesse contexto emerge o desenho da 

política pública que irá expressar o jogo de interesses e as coalizões de poder. 

Entre as diversas políticas públicas, ganha realce pela sua importância a política 

de saúde consubstanciada no conjunto de ações e programas do Ministério da Saúde que 

ao longo do tempo operam para consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS), 

considerado atualmente o maior programa social em curso no país.  Através do SUS 

todos os cidadãos brasileiros independente da raça, cor, sexo e crença têm o direito 
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garantido constitucionalmente de utilizar os serviços públicos de saúde de forma 

gratuita, universal, igualitária e integral.  

 O SUS está estruturado em níveis de competências e atribuições pertinentes às 

três esferas de governos e seus órgãos representativos, o foco desta estruturação visa 

democratizar do acesso, produzir serviços públicos de saúde com qualidade a custos 

mais baixos e que atendam às demandas na sociedade.  

 Hoje, o Sistema Único de Saúde é operacionalizado via políticas e programas 

de governo destinados à oferta e distribuição de serviços de saúde de forma equânime e 

com qualidade. Dentre estas políticas e programas destacam-se a implantação dos: 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 

Equipes da Saúde da Família; Unidades Básicas de Saúde (UBS); Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF); Centros de Especialidade Odontológica (CEO); Brasil 

Sorridente e Equipe de Saúde Bucal; Vacinas essenciais no 1° ano de vida; Programa 

Farmácia Popular do Brasil; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência 

(SAMU); Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Política Nacional de Doação de 

Órgão e o Programa Melhor em Casa. 

Apesar das contribuições dessas políticas e programas, a realidade mostra um 

sistema de saúde em fase de construção e demandando ações dos governantes no que 

tange ao financiamento público insuficiente, à má distribuição dos recursos, à 

disparidade de serviços ofertados entre as cidades, Estados e Regiões do Brasil, à 

fragmentação e consequente descontinuidade dos serviços de saúde. 

Na capital do Estado do Rio Grande do Norte (Natal), alguns outros pontos 

merecem destaque e maior atenção dos gestores públicos, principalmente no que tange à 

disponibilidade de vagas de internação hospitalar e custos de internação.  

 De acordo com os dados do (DATASUS, 2013), no período de 2000 a 2010 a 

capital do Estado teve um crescimento populacional correspondente a 12,83%, apesar 

deste crescimento, os dados sistema mostram que no mesmo período a oferta de leitos 

de internação obteve um incremento de 1,18%, tal indicador está relacionado ao 

descredenciamento de prestadores de serviços, assim como pelo fechamento de 

unidades hospitalares na capital do Estado de Rio Grande do Norte. (SESAP, 2013). 

 No que tange aos custos de internação, percebe-se no mesmo período um 

incremento de 227,65% dos custos de internação, crescimento relacionado à contratação 

de leitos da iniciativa privada, o aumento das demandas judiciais para garantir acesso 
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dos cidadãos aos serviços ofertados, bem como para pagar procedimentos não 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. (SESAP, 2013). 

Entre outros problemas encontrados nos hospitais públicos de Natal destacam-se 

também: a elevada demanda por procedimentos que não competem aos hospitais e sim 

às unidades básicas de saúde, estrutura física ineficiente o que induz um acolhimento de 

baixa qualidade, falta de alguns equipamentos que acabam incrementando os custos dos 

procedimentos tendo em vista a contratualização de empresas, equipamentos em 

péssimas condições que além de não fornecerem a oportunidade da continuidade da 

assistência impactam negativamente nos procedimentos de diagnostico e manutenção da 

vida, lentidão no atendimento e realização de procedimentos principalmente aos 

pacientes provenientes de trauma, baixa resolutividade das ações, recursos humanos 

insuficientes para atender a demanda crescente e como consequência a elevada carga de 

trabalho para os que estão atendendo (SESAP, 2012). 

Face ao exposto, mesmo com a garantia de acesso aos serviços públicos de 

saúde, percebe-se que o atual modelo de atenção pautado nos serviços hospitalares não 

está produzindo os resultados esperados. Dito isso, infere-se que o Sistema Único de 

Saúde necessita de estruturas e caminhos alternativos capazes de garantir a eficiência 

das ações e o acesso conforme preconizam a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 

(universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde) e o Decreto n° 7.508 de 

28 de junho de 2011. 

Neste contexto, a atenção domiciliar tem sido vista como uma saída viável e 

fundamental para a reorganização do acesso aos serviços de saúde, tendo em vista a 

capacidade de otimizar o fluxo e demanda dos leitos existentes, reduzir os custos 

hospitalares e contribuir para efetividade e qualidade dos serviços prestados. 

Regulamentada pela Portaria n° 2.529 de 2006, atenção domiciliar garantia apenas a 

internação domiciliar para os idosos, portadores de doenças crônico-degenerativas 

agudizadas, portadores de patologias que necessitem de cuidados paliativos e portadores 

de incapacidade funcional, provisória ou permanente. 

Com a publicação da Portaria n° 963, de 27 de maio de 2013, regulamentada 

pelo Decreto n° 7.508, de 29 de junho de 2011, a atenção domiciliar é redefinida no 

âmbito do SUS, como um novo formato de atendimento com a nomenclatura de Serviço 

de Atenção Domiciliar – SAD/ Programa Melhor em Casa/MS, destinada a todos os 

usuários não apenas a idosos. 
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No Município de Natal o SAD possui 08 equipes vinculadas aos hospitais - 

Monsenhor Walfredo Gurgel (04 equipes), Dr. José Pedro Bezerra (02 equipes) e 

Giselda Trigueiro (02 equipes) - que possuem a missão de “promover, manter ou 

restaurar a saúde, diminuir incapacidades e elevar o nível de autonomia dos usuários no 

seu cotidiano”, atendimento preconizado pelo SUS (SESAP, 2013). 

Dentre os objetivos do Serviço de Atenção Domiciliar destacam-se: a produção 

de atendimento humanizado, estruturação das redes de atenção e a produção de 

parceiras com agentes externos visando garantir o acesso integral a serviços 

demandados, redução do tempo de hospitalização, dos custos de internação hospitalar, 

do fluxo dos pacientes e produção de informações para a tomada de decisão. 

Pelo porte e perfil de assistência, o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel é o 

mais demandado no que tange aos serviços públicos de saúde. Atualmente, o Hospital 

está sofrendo com elevada e crescente demanda dos serviços prestados em virtude das 

unidades básicas de saúde não oferecerem e/ou não terem condições de acolher os 

usuários de sua competência (atendimento ambulatorial de baixa complexidade). 

A este quadro de atenção associam-se à realidade do hospital outros problemas 

relacionados à falta de insumos e equipamentos hospitalares capazes de ofertar uma 

maior recuperação e melhor diagnóstico dos pacientes, sobrecarga da estrutura pessoal e 

como consequência letargia e má qualidade no atendimento ofertado, redução do 

número de leitos de internação disponíveis, morosidade do tempo de internação até a 

alta dos pacientes, aumento dos casos de infecção hospitalar tendo em vista o elevado 

tempo de internação, precários mecanismos de regulação dos leitos ocasionando a 

internação nos corredores dos hospitais, aumento dos custos de internação por 

procedimentos ofertados pela contratualização de leitos de internação dos hospitais 

particulares, a contratualização de empresas para realização de exames não ofertados 

e/ou impossibilitados de ofertar pelos hospitais (SESAP, 2012). 

Também é oportuno destacar a contratação de plantões eventuais, para suprir a 

deficiência de profissionais nos hospitais. Segundo dados do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Norte, no mês de maio de 2013, o Estado gastou R$ 

4.256.745,40 (quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e cinco 

reais e quarenta centavos) para pagamento de plantões eventuais (TCE, 2013). 

 Diante da situação em que se encontra a saúde é pertinente investigar o seguinte 

problema de pesquisa: As ações gerenciais implementadas pelo Hospitail Monsenhor 



17 
 

Walfredo Gurgel no município do Natal promovem de forma eficaz os benefícios do 

Serviço de Atenção Domiciliar/ Programa Melhor em Casa?  

Entende-se como ações gerenciais, o conjunto de iniciativas implementadas 

pela secretaria e unidades hospitalares – práticas de acolhimento, estruturação das redes 

de atenção em saúde, unidade de gerenciamento e registro ambulatorial das ações em 

saúde para o alcance dos benefícios do Serviço de Atenção Domiciliar/ Programa 

Melhor em Casa.  

E por benefícios, os produtos produzidos e impactos obtidos pelas ações 

gerenciais implementadas para atendimento a um grupo de indivíduos em determinado 

local e tempo, inscrito no Programa Melhor em Casa, principalmente no que concerne 

ao atendimento humanizado, diagnostico e desenvolvimento de terapias relativas às 

reabilitações motora, respiratória, psíquica e social, o apoio e ajuda da sociedade e 

instituições afins para solução de problemas vividos pelos pacientes acompanhados, 

redução dos custos de internação, otimização do fluxo de pacientes e melhoria do 

processo de monitoramento e avaliação do programa. 

Tendo em vista os objetivos do Programa e da pesquisa a escolha do Hospital 

Walfredo Gurgel esteve relacionado ao perfil de assistência, ou seja, hospital geral de 

urgência e emergência. Acrescenta-se ainda o porte em número de atendimentos e leitos 

de internação cadastrados no CNES.  Outro fator que justifica a escolha do hospital está 

relacionado ao tempo de execução do Programa e a acessibilidade aos entrevistados. 

Para operacionalizar o problema de pesquisa, foram definidas as seguintes 

questões de pesquisa para os atores envolvidos na problemática da gestão estadual e do 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel do Serviço de Atenção Domiciliar / Programa 

Melhor em Casa.  

As práticas de acolhimento domiciliar possibilitam o atendimento humanizado 

ao paciente? 

A estruturação das redes de atenção em saúde diagnosticam e desenvolvem 

terapias relativas às reabilitações motora, respiratória, psíquica e social? 

As redes de atenção em saúde viabilizam o apoio e ajuda da sociedade e 

instituições afins para solução de problemas vividos pelos pacientes acompanhados? 

A unidade de gerenciamento de vagas reduz os custos de internação?  

A unidade de gerenciamento de vagas otimiza o fluxo de pacientes? 
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O registro ambulatorial das ações em saúde em atenção domiciliar auxilia no 

processo de monitoramento e avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa 

Melhor em Casa? 

Assim, o objetivo geral da pesquisa é compreender como as ações 

implementadas pelo Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel no município do Natal 

promovem de forma eficaz os benefícios do Serviço de Atenção Domiciliar/ Programa 

Melhor em Casa. 

E, como objetivos específicos: 

 Analisar como as práticas de acolhimento domiciliar possibilitam o atendimento 

humanizado ao paciente;  

 Investigar como a estruturação das redes de atenção em saúde diagnosticam e 

desenvolvem terapias relativas às reabilitações motora, respiratória, psíquica e 

social;  

 Identificar se as redes de atenção em saúde viabilizam o apoio e ajuda da 

sociedade e instituições afins para solução de problemas vividos pelos pacientes 

acompanhados;  

 Analisar como a unidade de gerenciamento de vagas reduz os custos de 

internação e otimiza o fluxo de pacientes; e  

 Analisar como o registro ambulatorial das ações em saúde em atenção domiciliar 

auxilia no processo de monitoramento e avaliação do Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa. 

 

Tendo em vista ser um programa novo e pela baixa quantidade de trabalhos de 

avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/ Programa Melhor em Casa, a pesquisa 

preenche lacunas de conhecimento na área de avaliação de políticas públicas em gestão 

de saúde, pois apesar do número significativo de monografias, artigos, dissertações e 

teses de doutorado que discorrem sobre o tema da avaliação de políticas pública na área 

da saúde, bem como no campo da atenção domiciliar, percebe-se que a grande maioria 

dos trabalhos que tratam do tema da atenção domiciliar limita-se à prática dos 

profissionais de saúde, o papel dos cuidadores, vinculo e satisfação dos usuários idosos 

com a atenção domiciliar, ou seja, não focam a área de gestão. 

Segundo pesquisa realizada no mês de novembro de 2013 no periódico da 

CAPES, após o ano de 2008, existia cadastrado no sistema 409 trabalhos na temática da 

atenção domiciliar, outro descritor usado para a pesquisa foi o site da Scielo junto aos 
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periódicos - Cadernos de Saúde Pública, Ciência & Saúde Coletiva, Revista Interface – 

Comunicação, Saúde, Educação, Revista Latino-Americana de Enfermagem.  Por ser 

um programa novo não foi possível encontrar trabalhos com foco na gestão. Na 

verdade, foram localizados diversos trabalhos que tratam da atenção domiciliar com 

aspectos relacionados ao acolhimento e humanização e das redes de atenção em saúde. 

Dentre os trabalhos mais próximos à temática deste estudo destacam-se a dissertação de 

Martins (2006) que discorre sobre as Diretrizes para a Organização do Atendimento 

Domiciliar à Saúde: contribuições da enfermaria, o artigo de Lacerda et AL (2006): 

Atenção à Saúde no Domicílio: modalidades que fundamentam sua prática e o artigo de 

Kerber, Kirchhof e Vaz (2010): Atenção Domiciliária e Direito à Saúde: uma 

experiência na rede pública brasileira. 

Os referidos estudos defendem que a existência dos serviços de atenção 

domiciliar possibilita a facilidade de acesso aos serviços públicos, produzem a 

humanização do atendimento, possibilitam a integralidade e continuidade da assistência 

e melhoram a qualidade de vida dos pacientes. 

No tocante às motivações que nortearam a escolha do tema destacam-se o 

interesse de pesquisa do autor, a formação acadêmica e a área de atuação profissional, 

assim como a relevância atual do tema proposto. Sobre o processo de escolha do objeto 

de estudo, Severino (2002, p.145) afirma que a escolha do tema pelo pesquisador é uma 

ação essencialmente pessoal, mas que envolve dimensões políticas: 

trabalho pessoal no sentido em que qualquer pesquisa, em qualquer nível, 

exige do pesquisador um envolvimento tal que seu objetivo de investigação 

passa a fazer parte de sua vida, a temática deve ser realmente uma 

problemática vivenciada pelo pesquisador, ela deve lhe dizer respeito. Não, 

obviamente num nível puramente sentimental, mas no nível de avaliação da 

relevância e da significação dos problemas abordados para o próprio 

pesquisador, em vista de sua relação com o universo que o envolve. A 
escolha do tema de pesquisa, bem como sua realização, necessariamente é 

um ato político. Também, neste âmbito não existe neutralidade. 

 

No que tange à acessibilidade das informações, a realização da pesquisa tornou-

se viável tendo em vista a facilidade de acesso à Secretaria de Estado da Saúde Pública,  

à Coordenação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa e 

Coordenação de Planejamento e Controle dos Serviços de Saúde ao Hospital 

Monsenhor Walfredo Gurgel. 

Este trabalho está estruturado em capítulos para atender aos objetivos da 

pesquisa. Além dessa parte introdutória, o próximo capítulo trata da revisão da literatura 

abordando as políticas públicas e o seu processo de avaliação, política de saúde no 
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Brasil, o serviço de atenção domiciliar/programa melhor em casa e o serviço de atenção 

domiciliar no município de Natal/RN. O próximo capítulo tece considerações sobre a 

metodologia com o detalhamento da caracterização do estudo, lócus e abrangência da 

pesquisa, sujeito de pesquisa, coleta de dados e analise dos dados. O capítulo seguinte 

apresenta a análise e interpretação dos resultados, descrevendo a influência das ações 

realizadas pelo poder público do Rio Grande do Norte no que tange a área da Atenção 

Domiciliar. O próximo capitulo apresenta as conclusões do estudo, com um panorama 

dos aspectos relacionados ao alcance ou não dos objetivos traçados pela gestão estadual 

na área da saúde, finalizando está exposto o referencial teórico utilizado para balizar 

esta dissertação e os apêndices (roteiro de entrevista) utilizados na pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TÉORICO 

 

  

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E O SEU PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas o estudo das políticas públicas vem ganhando notoriedade 

em diversos países do mundo. No Brasil, os fatores que contribuíram para este 

crescimento e visibilidade estão relacionados à adoção de políticas restritivas de gasto, 

necessidade do cumprimento do ajuste fiscal e do equilíbrio orçamentário e baixa 

capacidade de coalizão política (SOUZA, 2008, p.65). 

No âmbito do poder público, o gestor no processo de tomada de decisões 

necessita desenhar ações e programas para o futuro, visando resolver problemas e 

conflitos inerentes à coletividade. Entende-se então que escolher os melhores caminhos 

e ferramentas é um elemento fundamental para alcance dos objetivos tendo em vista 

uma realidade diagnosticada.  

Ao elaborar uma política, seja ela de segurança, saúde, educação, habitação ou 

fiscal, os órgãos criam um compromisso público que engloba ideias, pensamentos, 

objetivos, metas, metodologias, estratégias e recursos a serem utilizados pelo(s) 

poder(s) (nacional, estadual, municipal) tendo em vista atingir ou reverter um problema 

inserido na agenda política. 

Na mesma linha de raciocínio e percepção da importância do processo de 

elaboração de uma política destacam-se os argumentos de Saraiva e Ferrarezi (2006, p. 

28-29) ao comentarem que as políticas correspondem a:  

Um fluxo de decisões públicas orientado a manter o equilíbrio social ou a 
introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade, isto é, é um 

sistema de decisões que visa às ações ou omissões, preventivas ou corretivas, 

destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida 

social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da 

alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. 

 

Ainda de acordo com as contribuições dos referidos autores as políticas públicas 

podem ser taxadas como um processo, pois: 

mostra-se como ferramenta moderna de lidar com as incertezas decorrentes 

das rápidas mudanças do contexto. Começa com esforços de alguns países 

europeus, do Japão, dos Estados Unidos e do Canadá para responder, de 

forma mais eficientes, às demandas e necessidades sociais (SARAIVA E 

FERRAREZI, 2006, p. 28) 

 

 Já Muller, Surel (2002, p. 14) defendem a política como sendo “... um programa 

de ação governamental num setor da sociedade ou num espaço geográfico”. Enquanto 
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Subirats (1994, p.89) informa que a política “se presenta bajo de la forma de un 

conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores públicos”. 

Na mesma direção de Subirats, Muller e Surel, Teixeira (2002) define as 

políticas como diretrizes e princípios norteadores de ação do poder público que 

orientam ações na tentativa de produzir efeitos específicos. Souza (2006, p.24) 

acrescenta que a política pública é a soma das atividades dos governos que agem 

diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. 

Enquanto Boneti (2006, p. 74) defende as políticas públicas como:  

(...) as ações que nascem do contexto social, mas que passam pela esfera 

estadual como uma decisão de intervenção pública em uma realidade social. 

E o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelecem no âmbito 

das relações de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e 

políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil. 

 

Face ao exposto Souza (2006, p, 36) sintetiza e aponta que a política pública: 

 Permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz. 

 Envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada através 

dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que 

os informais são também importantes. 

 É abrangente e não se limita a leis e regras. 

 É uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 

 Embora tenha impactos no curto prazo é uma política de longo prazo. 

Envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, 

implica também implementação, execução e avaliação. 

 

Dito isto, percebe-se que o processo de criar e desenvolver políticas consiste 

numa tarefa complexa, tendo em vista a quantidade de processos, governos, leis, 

normas, direitos e deveres, impactos, resultados e atores envolvidos cada qual com um 

conjunto de necessidades distintas a serem atendidas em um determinado tempo.  

Objetivando esclarecer e agrupar as características e estágios de uma política 

pública cabe expor o estudo feito por Teixeira (2002, p. 3), o qual cataloga as políticas 

quanto à: 
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Natureza ou grau de 

intervenção 

 Abrangência dos possíveis 

benefícios 

 

Impactos que podem causar 

aos beneficiários, ou ao seu 

papel nas relações sociais 

Estrutural: busca intervir em 

relações estruturais como renda, 

emprego, propriedade etc. 
Conjuntural ou emergencial: 

objetivam amainar uma situação 

temporária, imediata. 

 

Universais: para todos os 

cidadãos 

Segmentada: destinada a um 
segmento da população, 

caracterizado por um fator 

determinado (idade, condição 

física, gênero etc.). 

Fragmentadas: destinadas a 

grupos sociais dentro de cada 

segmento 

Distributivas: visam distribuir 

benefícios individuais; costuma 

ser instrumentalizadas pelo 
clientelismo. 

Redistributivas: visam 

redistribuir recursos entre os 

grupos sociais: buscando certa 

equidade, retiram recursos de um 

grupo para favorecer outros, o 

que provoca conflitos 

Regulatória: visam definir 

regras e procedimentos que 

regulem comportamento dos 

atores para atender interesses 

gerais da sociedade; não visam 
benefícios imediatos para 

qualquer grupo. 

Quadro 01: Caracterização das políticas 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2002, p. 3). 

 

Ao analisar as informações expostas no quadro acima se extrai que as políticas 

ao serem implementadas possibilitam regular, moldar, garantir, agrupar, intervir e 

corrigir diversos assuntos de interesse do governo, principalmente quando associados 

aos interesses da coletividade. 

Após analisar as informações e contribuições dos diversos autores percebe-se 

que estudar e tratar as políticas públicas não é uma tarefa simples e muito menos 

rotineira, tendo em vista que o desafio da análise das políticas públicas está muito além 

da compreensão dos resultados de decisões do Estado. Trata-se, definitivamente, de 

interrogar-se sobre o funcionamento cumprimento da democracia. Muller e Surel 

(2002).  

Contudo, pode-se inferir que os estudiosos corroboram com a ideia de que as 

políticas públicas são criadas com o intuito de responder às demandas de setores da 

sociedade, principalmente aqueles marginalizados, além de criar condições de ampliar e 

efetivar os direitos de cidadania e promover o desenvolvimento de uma determinada 

região, setor ou grupo social. 

Assim, infere-se que a política pública constitui um processo de tomada de 

decisões, o qual envolve diversos atores inseridos em um determinado território que 

possuem necessidades, expectativas, interesses e objetivos distintos. Ou seja, as 

políticas públicas são ações diretivas e focalizadas que cada governo utiliza 

individualmente ou em parceria visando alcançar um determinado objetivo(s) ou 

produzir resultado(s) a um grupo de indivíduos. 
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Percebe-se então que cada política é considerada como meio efetivo e diretivo 

de atuação do estado, o qual busca atender e alcançar os objetivos delimitados, passando 

por diversos estágios, envolvendo atores, coalizões e processos distintos. Para 

Rodrigues (2010, p. 47) “as políticas são concebidas como um processo composto por 

um conjunto de atividades („etapas‟ ou „estágios‟) que visam atender as demandas e 

interesses da sociedade”. 

 No que tange às etapas ou estágios que compõem as políticas públicas é 

perceptível a falta de harmonia no que tange às fases para sua construção. O fato é que 

enquanto alguns autores informam que o primeiro ponto de análise consiste na definição 

do problema, outros defendem que o primeiro passo está na formação da agenda. 

Um dos modelos discutidos pelos autores no processo de elaboração e utilização 

na administração publica é o do Ciclo de Políticas Públicas (policy cicle).  Secchi (2010, 

p. 33) argumenta que “o ciclo de políticas públicas é um esquema de visualização e 

interpretação que organiza a vida de uma política publica em fases seqüenciais e 

interdependentes”. Souza (2008, p. 74) "o considera com sendo um ciclo deliberativo, 

formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado”. 

Já Frei (2000, p.229) indaga que: 

o policy clicle nos fornece o quadro de referencia para a analise 

processual. Ao atribuir funções especificas às diversas fases do 

processo político-administrativo, obtemos mediante a comparação dos 

processos reais com o tipo puro de pontos de referencia que nos 

fornecem pistas às possíveis causas dos déficits do processo de 

resolução do problema.   
 

No campo de atuação, os diversos autores discorrem sobre as etapas que 

compõem o processo político de elaboração de políticas, o fato é que existem diversos 

modelos e nenhum é considerado como sendo o mais adequado.  

Enquanto alguns autores definem a construção da agenda como o primeiro passo 

para elaboração das políticas publicas, Secchi (2010, p. 34) defende que a primeira fase 

do ciclo de políticas públicas é a definição do problema. 

Neste sentido, Secchi (2010) e Subirats (1994) definem o problema como a 

divergência entre o que existe (fato) em relação ao que era para ser (visão). Ainda de 

acordo com Subirats (1994, p. 52) os problemas possibilitam aos governos: 

(...) oportunidades de mejora , que uma vez identificados o definidas 

pueden poner em marcha la accion de los poderes públicos. Su misma 

artificiosidad, en el sentido de construcciones analíticas, lês puede dar 

un gran dinamismo. a medida que se va solucionando el problema 

planteado. de hecho, lo que sucede es que cambia la oportunidad de 

mejora planteada”. 
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O próximo passo está no processo de definição da agenda, que para Secchi 

(2010, p.36) é um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes. 

Divergindo de Secchi, Saraiva e Ferrarezi (2007) definem que o primeiro passo para o 

processo de elaboração de políticas públicas está na definição da agenda e que é dentro 

da agenda que se inserem os problemas públicos. 

Na mesma linha de raciocínio Lopes et.al. (2008, p.10) acrescentam que: 

É impossível para os atores públicos concentrarem suas atenções e 

atenderem a todos os problemas existentes em uma sociedade, dado 

que estes são abundantes e os recursos necessários para solucioná-los, 

escassos. Por isso, é necessário que se estabeleçam quais questões 

serão tratadas pelo governo. O processo de definição da lista de 

principais problemas da sociedade é chamado de Formação da 

Agenda. 

 

Assim, entende-se que a construção da agenda é o momento de elencar as 

prioridades, ou seja, as áreas ou situações que de algum modo despertaram, despertam 

ou irão despertar ações regulatórias e corretivas dos órgãos. 

Na concepção de Saraiva e Ferrarezi (2007, p. 33). A escolha da agenda é 

considerada como  

O momento da inclusão de determinado pleito ou necessidade social 

na agenda, na lista de prioridades do poder público. Na sua acepção 
mais simples, a noção de “inclusão na agenda” designa o estudo e a 

explicação do conjunto de processos que conduzem os fatos sociais a 

adquirir status de “problema público. 

 

Um dado importante na afirmação dos autores está no processo de inclusão de 

determinado assunto na agenda, percebe-se que este processo não deve ocorrer de forma 

aleatória, tendo em vista a necessidade de conhecer os detalhes, os fatos e processos 

antes mesmo de incluí-los na agenda. 

Dito isto, Pedone (1986) segue a mesma direção dos autores supracitados, ao 

afirmar que o processo de formação e/ou construção da agenda pública é quando uma 

determinada questão pública ganha espaço e destaque perante os gestores e a sociedade. 

Na visão de Subirats (1994, p. 55), a agenda consiste: 

Los grupos organizados representativos de intereses sociales, los 

partidos políticos, los sectores influyentes del aparato burocrático, los 

creadores de opninion, las acciones de protesta de los sectores 

afectados por la posible actuación, la opinión informada etc. pueden, 

todos ellos, intervenir em esse tránsito delicado entre surgimento de la 

cuestión y encaramamiento al programa o agenda de actuacíon 

pública. 
 

Já Kingdon (2006, p.222) induz que a agenda é a lista de temas ou problemas 

que são alvo em dado momento de séria atenção, tanto por parte das autoridades 
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governamentais como de pessoas fora do governo, mas estreitamente associadas às 

autoridades. 

Secchi (2010, p.35) acrescenta que “se um problema é identificado por algum 

ator político, e esse ator tem interesse na resolução de tal problema, este poderá então 

lutar para que tal problema entre na lista de prioridades de atuação”. 

Face ao que foi dito, por que alguns problemas ganham maior destaque e outros 

não? Para Kingdon (2006) a resposta a esta pergunta está na forma como esses atores 

tomam conhecimento dos problemas. Na visão de Secchi (2010) os problemas ganham 

notoriedade e passam a ingressar na agenda de forma súbita, quando se tem uma 

catástrofe natural; podem ocorrer de forma progressiva, como o caso dos 

congestionamentos ou podem estar presentes por um bom tempo e não receberem a 

devida atenção da sociedade como o caso da favelização. 

O que vai demandar uma ação ou não dos atores está voltado à capacidade 

técnica e financeira para tal ação. Neste ponto, Subirats (1994, p. 53) defende que a 

ação ou não dos atores estará baseada na:  

(...) limitación de recursos tanto econômico como humanos, pero 

puede también derivar de la falta de legislación sobre el tema que 

autorice la acción, la falta de voluntad política, de adecuada presion 

por parte de los médios de comunicacion o de los sectores implacados, 
etc. 

 

Na mesma direção de Subirats, Kingdon (2006, p. 232) informa que os fatores 

que impedem a não inclusão dos problemas na agenda estão relacionados à: “viabilidade 

técnica, a congruência com os valores dos membros da comunidade de especialistas na 

área, e a antecipação de possíveis restrições, incluindo restrições orçamentárias, 

aceitabilidade do público e receptividade dos políticos”. 

Lopes et.al. (2008, p.10) advogam que o ingresso ou não dos problemas na 

agenda estão associados a: 

Existência de indicadores, que são uma série de dados que mostram a 

condição de determinada situação. Se esses indicadores apresentarem 

uma situação problemática, ela poderá ser inserida na Agenda 

Governamental para sofrer interferência do poder público. 

Eventos Simbólicos. Situações que, pela repercussão social que 

causam, chamam a atenção para determinados problemas, como casos 
de crimes violentos que, pela comoção na população, podem dar início 

a ações do governo que busquem evitar que outros crimes parecidos 

ocorram; 

Feedback das ações governamentais: são os resultados obtidos com 

programas anteriores, encerrados ou não, que apontam falhas nas 

medidas adotadas pelo referido programa avaliado ou outros 

problemas que até então não recebiam atenção governamental. Em 

geral, são frutos de avaliações das políticas. 
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Após a definição dos problemas e sua inserção na agenda, inicia-se a etapa de 

formulação da política, momento de expor as soluções e alternativas para resolução do 

problema, assim Saraiva e Ferrarezi (2007) afiram que nesta etapa, o governo deve 

obter um diagnostico fidedigno da realidade a ser enfrentada, o qual subsidiará o 

processo de construção das ações que irão fomentar o programa ou política a ser 

implementada. 

Neste sentido, Baptista e Rezende (2011, p.148) advogam a importância da fase 

de formulação, uma vez que neste momento: 

(...) são dadas as condições para a tomada de decisão, que abarca o 

processo de escolha pelo governo de uma solução específica ou uma 

combinação de soluções, em um dado curso de ação ou não ação. 

Assim, na fase de tomada de decisão desenham-se as metas a serem 

atingidas e os recursos a serem utilizados e o horizonte temporal da 

intervenção. 

 

             A etapa de formulação não ocorre de forma pacifica, uma vez que nesta insere-se 

a fase de conflitos, negociação e compromissos, onde os diversos atores e setores 

envolvidos irão discutir formas de ação e atuação com base nas suas experiências e 

conhecimentos. O conjunto de características e conhecimentos de cada área e setor deve 

ser observado, pois suas especificidades ajudam a entender as limitações e 

potencialidades de cada ação. 

Neste sentido, Subirats (1994) afirma que no processo de formulação de 

políticas podem ser utilizados diversos pontos de apoio para legitimar as escolhas: 

una posible via es la utilizacions de las opiniones o textos de 

autoridades, o expertos em la matéria, también es posible argumentar 

la utilizacion de personas vinculadas e la propia practica 

administrativa o profesional del tema em cuestion, cuya condicion no 

es tanto la de expertos como la de profesionales o practicantes en el 

âmbito de que se trate. pueden tambien utilizarse ciertos soportes 

teóricos o cierta metodologias que permita el descubrimiento y una 

mejor solidez de lãs alternativas propuestas (...) “Subirats”. (1994, 

p.70) 

 

Após a etapa de formulação insere-se o processo de tomada de decisão onde são 

escolhidas entre diversas alternativas as que melhor enfrentam os problemas públicos.  

Para Subirats (1994, p.75),  

una vez definido el problema y planteadas em su caso lãs distintas 

previsiones sobre su evolucions em el futuro, llegaria el momento de 

la decisión, centrado essencialmente em la definicion de objetivos y la 

fijación de lãs opciones o viasd de accion a seguir. 

 

A etapa subsequente é a fase de implementação constituída pelo planejamento e 

organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e 
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tecnológicos necessários para executar uma política. Trata-se da preparação para pôr em 

prática a política pública, a elaboração de todos os planos, programas e projetos que 

permitirão executá-la (SARAIVA e FERRAREZI, 2007, p. 34). 

Para Secchi (2010, p.44) “a fase de implementação é aquela em que regras, 

rotinas e processos sociais são convertidos de intenções em ações”. Na visão de Batista 

e Rezende (2011, p.149) a fase de implementação é definida como sendo: 

o momento de colocar uma determinada solução em prática. Esta fase 

envolve uma série de sistemas ou atividades da administração pública: 
o sistema gerencial e decisório, os sistemas de informação, os agentes 

implementadores da política, os sistemas logísticos e operacionais 

(recursos materiais, financeiros), dentre outros. 

 

Ainda de acordo com Baptista e Rezende (2011), existem dois modelos de 

implementação de políticas públicas conhecidos como Modelo top-down e o Modelo 

bottom-up. Baseado nas premissas da separação entre política e administração defendida 

pela visão wilsoniana, o modelo top-down defende que a decisão das ações no âmbito 

da administração pública devem ser tomadas de forma centralizada, ou seja, devem ser 

definidas por um conjunto mínimo de indivíduos. 

Já o modelo bottom-up o foco está na descentralização das ações, ou seja, neste 

modelo o grupo composto de beneficiários e usurários podem participar de forma ativa 

das ações a serem implementadas. 

Secchi (2010, p.46-47) traduz as seguintes informações aos modelos top-down e 

bottom-up. 

Modelo top-down (de cima para baixo): caracterizado pela separação 

clara entre o momento de tomada de decisão e o de implementação, 

em fases consecutivas. 

Modelo bottom-up (de baixo para cima): caracterizado pela maior 
liberdade de burocratas e redes de atores em auto-organizar e modelar 

a implementação de políticas públicas. 

 

Após a face de implementação segue-se a execução, caracterizada pelo conjunto 

de ações destinadas a atingir os objetivos estabelecidos pela política. Em outras palavras 

é o processo de por em prática as ações e estratégias planejadas e pactuadas pelos atores 

envolvidos em sua implementação. 

 Em seguida tem-se a fase do acompanhamento que é um processo sistêmico de 

supervisão da execução de uma atividade que tem como objetivo fornecer informação 

necessária para introduzir eventuais correções a fim de assegurar a consecução dos 

objetivos estabelecidos (SARAIVA e FERRAREZI, 2007, p. 34).  
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Finalmente, tem-se a última fase do clico de políticas públicas, a etapa de 

avaliação, que é o momento de mensurar os efeitos produzidos e corrigir deslizes ou 

dificuldades encontrados na política implantada.  

Na visão de Secchi (2010) é nesta fase que se tem condições de julgar a validade 

das ações implementadas e de mensurar se as ações propostas escolhidas possibilitaram 

ou não a resolução do problema público. Para Saraiva e Ferrarezi (2007) é nesta fase 

que os gestores terão condições de conhecer até que ponto as metas foram de fato 

atingidas como fonte de informações a novas ações a serem desenvolvida A eficácia das 

políticas públicas depende do grau de eficiência da gestão, ou seja, se as fases de 

construção da agenda, formulação, implementação, execução, acompanhamento e 

avaliação foram realizados de forma correta e se conseguiram garantir o interesse da 

coletividade. 

 O processo de avaliação de políticas públicas tido como modelo de análise 

ganhou respaldo e credibilidade da década de 1930, tendo em vista o desenvolvimento 

das políticas e a crescente necessidade de verificar se as ações do estado estavam 

garantindo os resultados pactuados. O estudo da avaliação d políticas como ciência 

surgiu em 1930, no entanto Patton e Sawicki (1993, p.370) dizem que: 

A fase de maior crescimento se deu a partir da segunda guerra 

mundial, a partir da ligação entre o processo de criação de políticas 

(policymaking) e o processo de elaboração do orçamento 

(budgeting) como esforços para superar os problemas sociais 

internos. 

 

Apesar da importância de verificar a atuação e consequentemente os resultados 

obtidos pelas ações do governo, poucos estudos foram encontrados na década seguinte. 

Essa realidade passou a mudar na década de 1960, período chamado de era de ouro da 

avaliação, onde os avaliadores buscavam conhecer e entender os resultados obtidos a 

partir do investimento elencado, assim percebe-se então que houve um intenso processo 

pautado na legitimação das ações e políticas implantadas. 

Na década seguinte, os avaliadores compreenderam que os estudos sobre as 

políticas públicas além de fornecer informações sobre a realidade empírica 

possibilitavam criar e utilizar instrumentos capazes de aferir os resultados das 

avaliações e ação governamental. 

Para Faria (2005 apud TREVISAN e BELLEN, p. 531) nesse período a unidade 

de análise torna-se a própria definição das políticas públicas, o que conferiu destaque 
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aos aspectos dinâmicos do policy-process e aos distintos atores, estatais e não-estatais 

geralmente envolvidos. 

Ao verificar os argumentos dos autores, percebe-se que o foco do processo de 

avaliação não está limitado apenas aos resultados obtidos pela política, inserindo-se 

neste contexto a necessidade de avaliar as fases ou ciclo da política e os diversos atores 

que discorreram sobre os caminhos percorridos. 

No cenário brasileiro, o conceito de avaliação de políticas publicas ganhou 

notoriedade a partir da década de 80, quando o estado brasileiro passou a conviver com 

políticas de redução dos gastos públicos e com a necessidade de criar uma estrutura 

capaz de operar de forma eficiente e pautada nos resultados e anseios da sociedade. 

FARIA (2005) e MELO (1998). 

Na visão de Garcia (1997) além da crise fiscal, outras razões contribuíram para a 

demanda de análise dos programas sociais, dentre eles destacam-se:  

Crescimento e aprofundamento da democracia, a qual produziu novos atores 

sociais e reivindicações aos governos e a longa crise econômica brasileira, 

outro fator que corroborou foi o aumentou a desigualdade social e a busca 

pelos programas sociais do governo. Por último, pode ser citada a 

desestruturação da função de planejamento, que deixou os governantes sem 

elementos de informação e avaliação. 

  

Hoje, os governos estão pressionados a melhorar o controle dos gastos, 

produzirem serviços eficientes, eficazes e efetivos capazes de atender às necessidades 

dos cidadãos.  Portanto, ganha destaque na administração pública a função de avaliação 

de políticas públicas que tem a função de analisar o estado em ação e criar um canal de 

transparência das informações, ações e resultados alcançados. 

Para Faria (2005, p.100) essa nova realidade demonstra duas vertentes: 

Em primeiro lugar, a adoção de uma perspectiva de contenção de gastos 

públicos, de busca de melhoria da eficiência e da produtividade, de 

ampliação da flexibilidade gerencial e da capacidade de resposta dos 

governos, bem como de maximização da transparência da gestão publica e de 
responsabilização dos gestores, em um processo no qual o consumidor dos 

bens e serviços públicos estaria, supostamente, em primeiro plano. O 

segundo propósito ou expectativa é de que tais reformas pudessem contribuir 

para uma reavaliação da pertinência das organizações governamentais 

preservarem todo o seu leque tradicional de atribuições, prevalecendo um 

contexto de valorização da provisão privada de bens e serviços. 

 

Nesta perspectiva de tornar a gestão pública mais gerencial e atenta às 

necessidades de otimizar os gastos e garantir a eficiência e qualidade dos serviços, o 

processo de avaliação de políticas públicas é fundamental, pois possibilita obter 

informações sucintas sobre os caminhos percorridos e necessários para obtenção dos 

resultados planejados.  Em síntese, a avaliação de políticas públicas tem como papel 
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nortear a ação dos governos para a resolução dos problemas demandados pela 

sociedade. 

Deste modo, avaliar consiste em fazer um diagnóstico capaz de ofertar um 

retrato fidedigno entre uma política, programa e seus resultados durante determinado 

período. Nesta perspectiva Melo (1998, p.11) defende que “a avaliação de políticas 

públicas não constitui um exercício formal “desinteressado” à semelhança de um 

cálculo de custo-benefício, e que ela está fortemente ancorada num conjunto de valores 

e noções sobre a realidade social (...)”. 

Já Faria (2005) define a avaliação como uma ferramenta de intervenção sobre 

situações favoráveis ou desfavoráveis inerente a uma determinada política ou programa, 

afinal ela fornece aos gestores aspectos relacionados a objetivos pactuados x impactos 

produzidos. 

Sobre o tema em destaque, Arretche (1998, p. 01-02) informa que por “avaliação 

política entende-se a análise e elucidação do critério ou critérios que fundamentam 

determinada política...”. Segundo a mesma autora, a avaliação política nesta perspectiva 

prescinde do exame da operacionalidade concreta ou da implementação do programa 

sob análise. Ela examina os pressupostos e fundamentos políticos de um determinado 

curso de ação pública, independente de sua engenharia institucional e de seus resultados 

prováveis. 

Portanto, infere-se que não existe um consenso sobre o tema da avaliação de 

políticas públicas, no entanto, pode-se verificar que a análise possui papel primordial 

para os resultados e avanços das políticas públicas, pois além de descrever e identificar 

os acontecimentos inerentes a determinada ação implementada, ela possui papel de 

disseminador de conhecimento e norteador para gestores sobre caminhos a serem 

seguidos e/ou problemas a serem corrigidos. 

Assim, avaliar uma política ou programa é um importante mecanismo para a 

tomada de decisão, pois fornece informações (recursos, instalações, pessoal, metas, 

objetivos e impactos) e possibilita aos gestores criar mecanismos de ação visando 

corrigir erros ou potencializar oportunidades. 

 Dentro do contexto da avaliação de políticas públicas inserem-se tipos e 

categorias de análise de políticas que visam sistematizar e atribuir o cumprimento ou 

não dos objetivos. Dentre os diversos tipos encontrados na literatura destacam-se: 

avaliação ex-ante, avaliação ex-post ou somativa, avaliação formativa ou de processo e 

o monitoramento. 
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Para Cavalcanti, (2006, p.5) “a avaliação ex-ante, procura orientar sobre a 

realização de um dado programa, no que diz respeito a sua formulação e 

desenvolvimento, através do estudo de seus objetivos, dos beneficiários e suas 

necessidades e do seu campo de atuação”. 

Este tipo de avaliação é utilizada quando os gestores desejam conhecer a 

efetividade e viabilidade do programa a ser implantado. O foco aqui é identificar se o 

direcionamento dos recursos financeiros, equipamentos e pessoal irá produzir os 

resultados prioritários. 

A segunda modalidade de avaliação é focada nas políticas já implementadas.  Na 

literatura ela é conhecida como avaliação somativa ou ex-post, onde os gestores terão 

condições de aferir até que ponto as ações implementadas estão produzindo os 

resultados esperados.  

Nesta perspectiva Rua (2009, p.113) informa que a avaliação ex-post faz 

referencia ao momento em que é realizada a avaliação e, portanto, ao estágio de 

intervenção que é submetido à avaliação. 

Já a avaliação formativa ou de processo, é aquela que procura investigar como o 

programa funciona (observação das etapas, mecanismos, processos e conexões), quais 

são as estratégias utilizadas para o alcance dos resultados, ou seja, procura articular os 

meios com os fins, estabelecendo dessa forma sua consonância ou incompatibilidade. 

(CAVALCANTI, 2006, p.8).  

Para Costa e Castanhar (2003, p.983), “a avaliação de processos pode ser 

definida como a maneira de identificar o verdadeiro conteúdo de um programa público, 

se ele está sendo realizado como previsto, se está alcançando o público para o qual foi 

concebido e se os benefícios estão sendo distribuídos na intensidade prevista”.  

Ainda segundo os autores este tipo de avaliação requer, portanto, que se 

desenvolva métodos para responder às três perguntas seguintes: 

a) De que (e como) se constitui o programa em pauta? (métodos para 
desenvolver e especificar os componentes de um programa); 

b) O que é, na realidade, entregue aos beneficiários? (métodos para 

mensurar a implementação do programa); 

c) Por que existem diferenças entre os objetivos (e intenções) do programa 

e os que são realmente realizados? (avaliar fatores que influenciam a 

implementação, provocando mudanças entre o previsto e o realizado). 

(COSTA E CASTANHAR, 2003, p.983) 

 

Para Cavalcanti (2006, p.8) 

O monitoramento é um processo sistêmico e periódico de analise da gestão, 

funcionamento e desempenho de programas e projetos. Tem como objetivo 

identificar desvios na execução das ações, entre o programado e o executado, 
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diagnosticando suas causas e propondo ajustes operacionais, com vistas à 

adequação entre o plano e sua implementação. 

 

Para Rua (2009, p.112) “o monitoramento é uma ferramenta de gestão 

imperativa e proativa, que utiliza informações com profundidade necessária para a sua 

finalidade”. 

Alguns autores acreditam que além destes tipos de analise existem outros 

modelos pautados na função de quem analisa e nos impactos ou resultados do programa, 

os quais contribuem para o desenvolvimento do processo de avaliação de políticas. 

Para Barros e Silva (2008, p.42) e Belloni, Magalhães e Sousa (2007, p.24) na 

função de quem analisa existem quatro tipos de agentes avaliadores: 

a) Avaliação Externa – realizada por pessoas de fora da instituição 

responsável pelo programa, em geral com experiência neste tipo de 

atividade. 

b) Avaliação Interna – realizada dentro da instituição responsável, com 

maior colaboração das pessoas que participam do programa. 
c) Avaliação mista – procura combinar os tipos de avaliação anteriores, 

fazendo com que os avaliadores externos tenham contato estreito com os 

participantes do programa a ser avaliado. 

d) Avaliação participativa – usada principalmente para pequenos projetos, 

prevê a participação dos beneficiários das ações no planejamento, na 

programação, execução e avaliação dos mesmos. 

 

No tocante, à avaliação de impactos ou resultados Cunha (2006, p.11) defende 

que:  

Avaliação de impactos ou resultados – tem objetivos mais ambiciosos, 

respondendo se o programa funcionou ou não. Procura verificar em que 

medida o programa alcança seus objetivos e quais são os seus efeitos, 

indagando se houve modificações na situação-problema que originou a 

formulação do programa, após sua implementação. Serve de suporte para 

decisão sobre política, como continuação do programa e formulação de 

outros. 

 

 No entanto, para operacionalização desses instrumentos de avaliação ganha 

destaque a utilização de modelos operativos que embasaram o conhecimento da política 

pública e o processo de tomada de decisão, Para Dye (2010, p.99-100), 

o modelo é uma representação simplificada de algum aspecto real, que 

servem para estudar políticas públicas, simplificar e esclarecer nossas ideias 

sobre a política e políticos, identificar aspectos importantes de questões 

político-sociais, ajudar-nos a nos comunicarmos, focalizado as características 

essenciais da vida política, direciona nossos esforços para compreender 

melhor as políticas públicas, sugerindo o que é importante e o que não é 

importante, e propõe explicações para as políticas públicas e prever suas 

consequências. 

 

Além dos tipos de avaliação alguns autores inserem dentro do campo das 

políticas públicas os chamados critérios de utilização, especialmente os conceitos de 
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eficiência, eficácia efetividade, normalmente utilizados para verificar o sucesso ou não 

do programa ou projeto implantado. 

Para Cotta (1998, p.112) o conceito de eficiência. 

(...) diz respeito à relação entre os resultados e os custos envolvidos na 

execução de um projeto ou programa. Quando ambos podem ser traduzidos 

em unidades monetárias, recorre-se à analise custo-benefício (ACB) que, 

grosso modo, pretende verificar se os beneficiários líquidos do projeto 

excedem seus custos operacionais. 
 

Para Cavalcanti (2006, p.9), “a eficiência de uma política pública refere-se à 

otimização dos recursos utilizados, ou seja, o melhor resultado possível com os recursos 

disponíveis”.  

Em seguida, existem políticas cujos critérios de análise dizem respeito à eficácia, 

que buscam entender a relação entre os objetivos planejados e os seus respectivos 

resultados alcançados. No entendimento de Cohen e Franco (1993) a eficácia refere-se 

ao “grau em que se alcançam os objetivos e metas do projeto da população beneficiaria, 

em um determinado período de tempo, independente dos custos implicados”. 

Para Arretche (1998, p.05) “a avaliação de eficácia é seguramente a mais 

usualmente aplicada nas avaliações correntes de políticas públicas. Isto porque ela é 

certamente aquela mais factível e menos custosa de ser realizada. Valendo-se das 

informações dos autores no que tange à avaliação de eficácia, a maior dificuldade está 

focalizada na obtenção de dados confiáveis.  

Outro ponto em destaque é o critério de efetividade das políticas.  Para Belloni, 

Magalhães e Sousa (2001) o conceito de efetividade: 

(...) revela em que medida a correspondência entre os objetivos traçados em 

um programa e seus resultados foram atingidos. Como essa correspondência 

é averiguada em um contexto mais amplo, em que se procura dar conta dos 

resultados, tanto no plano econômico como social, da política em questão, 

trata-se de uma avaliação de impactos, pois, ao contrário da avaliação de 

resultados, que procura investigar os efeitos de uma intervenção sobre a 

clientela atendida, ela procura diagnosticar os reflexos desta mesma 
intervenção no contexto maior.  

 

Na visão de Figueiredo & Figueiredo (1986 apud ARRETCHE, 2006, p.03) a 

avaliação de efetividade consiste na relação entre o processo de implementação e seus 

impactos e/ou resultados no sucesso ou fracasso das ações a um determinado grupo de 

indivíduos.  

Seguindo este raciocínio Cotta (1998, p.115) acrescenta que para o sucesso deste 

tipo de avaliação alguns requisitos devem ser tidos como relevantes:  
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a) os objetivos da intervenção devem estar definidos de maneira que permita 

a identificação de metas mensuráveis; 

b) sua implementação deve ter ocorrido de maneira minimamente satisfatória, 

pois caso contrário, não faria sentido tentar aferir.   

 

Acredita-se que além destes pontos é necessário que a política implementada 

tenha tido um tempo de maturação, para que o processo de coleta, análise e mensuração 

dos impactos tenham maior robustez.  Em síntese, percebe-se que neste tipo de 

avaliação, o avaliador se orienta pelos impactos e não apenas nos métodos, processos ou 

ferramentas utilizadas. O foco estará centralizado na resolutividade ou contribuições 

que determinada política produziu a um determinado grupo de indivíduos.  

 Complementando o tema, Costa e Castanhar (2003, p.973) defendem que além 

dos critérios de eficiência, eficácia e efetividade podem ser atribuídas ao processo de 

avaliação de políticas públicas outros critérios dos quais se destacam: 

 Sustentabilidade: mede a capacidade de continuidade dos efeitos 

benéficos alcançados através do programa social, após o seu termino; 

 Analise custo-efetividade: similar a ideia de custo de oportunidade e ao 

conceito de pertinência, e feita a comparação de formas alternativas da 

ação social para obtenção de determinados impactos, para ser 

selecionada aquela atividade/projeto que atenda os objetivos com menor 
custo; 

 Satisfação do beneficiário: avalia a atitude do usuário em relação a 

qualidade do atendimento que está obtendo do problema; 

 Equidade: procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa 

estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as 

necessidades dos usuários. 

 

 

Tendo em vista os objetivos do estudo e o fato de que o Serviço de Atenção 

Domiciliar /Programa Melhor em Casa já foi implementado, utilizar-se-á a eficácia 

como critério de avaliação numa perspectiva de avaliação formativa ou de processo, a 

qual fornece a possibilidade de conhecer o funcionamento do programa através da 

observação das etapas, mecanismos, processos e conexões. 

A seguir, as considerações sobre a política setorial de saúde, com o objetivo de 

compreender como ela foi se configurando ao longo do tempo para responder aos 

problemas de saúde e de gestão que iam se colocando para as diferentes instâncias de 

governo.  
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2.2 POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL  

 

2.2.1 A trajetória da organização das políticas e serviços de saúde  

 

As primeiras ocorrências adotadas visando adequar as estruturas físicas e de 

médicos às necessidades da população são datadas de 1808, quando a então cidade do 

Rio de Janeiro, sede do império, estava sendo acometida por diversas mudanças de 

cunho administrativo, as quais visavam dar uma resposta ao quadro sanitário instalado 

no Brasil, a solução encontrada foi a criação de centros de formação de médicos e da 

Junta Central de Higiene Pública, órgão responsável pela inspeção da vacinação, do 

exercício da medicina e da política sanitária terrestre de todos os locais que poderiam 

ocasionar danos a sociedade. No entanto, a formação de mão-de-obra aliada à criação de 

um órgão de fiscalização não forneceram os resultados esperados, tendo em vista os 

elevados surtos de febre amarela, malária e piolhos. (BRASIL, 2011). 

Percebeu-se então que por mais que existisse instituições de controle e médicos, 

a ausência ou desconhecimento de práticas de higiene pessoal por parte da população 

era um elemento facilitador para proliferação da epidemia. Desta forma, é deflagrado 

um intenso movimento liderado pelos médicos “higienistas” que culminou na criação de 

diversos órgãos de combate e controle às doenças da época como o Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNPS), órgão vinculado ao Ministério da Justiça que tinha 

o papel de informar e educar a população através de campanhas publicitárias (anúncios) 

sobre a necessidade de conhecer e aplicar as técnicas rotineiras e procedimento de ação, 

além da criação de órgãos especializados ao combate à tuberculose, lepra e doenças 

venéreas. 

No entanto, tais medidas não estavam garantidas ou muito menos se baseavam 

em normas e regulamentos.  Faltava à assistência médica então vigente a ordenação 

jurídica, ou seja, o seu status de política, o qual foi obtido com a implantação e 

aprovação da Lei Eloi Chaves no ano de 1923, que tinha o papel de reconhecer as 

medidas de proteção social, a assistência médica como uma política pública, assim 

como a regulamentação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs), modelo de 

assistência à saúde restrita a grandes empresas públicas e privadas, tido como marco 

inicial do processo de responsabilização do Estado no que tange à regulação e 

consequentemente à forma de concessão do direito a serviços de assistência médica. 
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Em sintonia ao que foi dito, SILVA e MAHAR apud OLIVEIRA & TEIXEIRA 

(1989) dizem que: 

A Lei Eloy Chaves não previa o que se pode chamar, com propriedade 

contribuição da união. Havia isto sim, uma participação no custeio, dos 

usuários das estradas de ferro, provenientes de um aumento das tarifas, 
decretado para cobrir as despesas das Caixas. A extensão progressiva desse 

sistema, abrangendo cada vez maior número de usuários de serviços, com a 

criação de novas Caixas e Institutos, veio afinal fazer o ônus recair sobre o 

público em geral e assim, a se constituir efetivamente em contribuição da 

União. O mecanismo de contribuição tríplice (em partes iguais) refere-se à 

contribuição pelos empregados, empregadores e União foi obrigatoriamente 

instituído pela Constituição Federal de 1934 (alínea h, § 1o, art. 21). 

 

Por mais que a Lei Eloi Chaves tenha ofertado o caráter legal da assistência 

médica, foi somente no primeiro governo da era Vargas que as políticas públicas no 

Brasil ganharam notoriedade e respaldo jurídico e material, principalmente pela 

expansão do capitalismo, elevação do número de contribuintes, regulamentação da 

justiça do trabalho, imposição de um sindicato único, pela exigência do pagamento de 

uma contribuição sindical, consolidação das leis trabalhistas (CLT) e centralização do 

poder nas mãos do presidente (ditadura). 

Com o crescimento da massa assalariada verificou-se que era necessário inserir e 

garantir a essa nova classe de profissionais (contribuintes) os benefícios estipulados 

pelas Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs). A saída encontrada foi substituir as 

então CAPs pelos institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). 

Com essa mudança, foi possível organizar os trabalhadores por categoria 

profissional (marítimos, comerciantes e bancários), assim como garantir a todas as 

categorias benefícios previdenciários como: aposentadoria, pensão em caso de morte 

para os membros de suas famílias ou para os beneficiários, assistência médica e 

hospitalar, com internação até 30 dias e socorros farmacêuticos, mediante indenização 

pelo preço do custo acrescido das despesas de administração (BRASIL, 2011). 

No entanto, ficou evidente que os benefícios do IAPs satisfaziam apenas a um 

seleto grupo de categorias, ou seja, parte significativa da população não possuía os 

meios financeiros e garantias jurídicas capazes de efetivar o acesso à saúde. Tais 

direitos foram garantidos somente com a criação do Ministério da Educação e Saúde 

Púbica (MESP) em 1930, órgão responsável por prestar serviços de saúde à população 

(pobres e desempregados autônomos) não habilitada pelo IAPs. 

Passados alguns anos, instaura-se no Brasil um período de debates, pautado no 

caráter democrático e de responsabilização na área da saúde, cuja tese principal era a de 
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que a saúde pública não era a causa do desenvolvimento econômico e social e sim fruto 

deste processo evolutivo, e que todos os setores da sociedade deviam possuir 

responsabilidades e limites em sua execução (BRASIL, 2011). 

Neste contexto foi criado o Ministério da Saúde (MS) por meio da Lei n° 1.920 

de 25 de julho de 1953, cujo objetivo fundamental é a plena realização lógica de 

eficiência da produção de bens e serviços de saúde. Outro ponto de destaque foi à 

realização da 3° Conferência Nacional de Saúde, em 1963, pautada na redistribuição das 

responsabilidades entre os entes federativos, desenvolvimento das bases legais para o 

processo de municipalização dos serviços e mapeamento sanitário no país.  

Por mais que tenha sido constatado o crescimento da assistência médica em 

termos do número de clinicas e hospitais construídos ou reformados, de leitos, 

faculdades e de profissionais; percebeu-se que o então modelo difundido pela ditadura 

militar produzia um quadro social voltado ao aumento da marginalidade e proliferação 

do número de favelas tendo em vista a ineficiência da política econômica que não 

garantia emprego e salário digno à sociedade. 

Para (BRASIL, 2011, p. 17) esse quadro caótico é fruto das seguintes escolhas:  

Por ter priorizado a medicina curativa, o modelo proposto foi incapaz de 

solucionar os principais problemas de saúde coletiva, como as endemias, as 

epidemias e os indicadores de saúde (mortalidade infantil, por exemplo); 

Aumentos constantes dos custos da medicina curativa, centrada na atenção 

médico-hospitalar de complexidade crescente; Diminuição do crescimento 

econômico com a respectiva repercussão na arrecadação do sistema 

previdenciário, reduzindo as suas receitas; Incapacidade do sistema em 
atender uma população cada vez maior de marginalizados que, sem carteira 

assinada e contribuição previdenciária, se via excluídos do sistema; Desvios 

de verba do sistema previdenciário para cobrir despesas de outros setores e 

para realização de obras por parte do governo federal; O não repasse pela 

União de recursos do Tesouro Nacional para o sistema previdenciário visto 

ser esse tripartite (empregador, empregado e União). 

 

Portanto observou-se que era necessário enfrentar diretamente três problemas 

alarmantes: o primeiro voltado às péssimas condições de saúde, o segundo voltado ao 

acesso dos serviços de saúde pela população marginalizada, enquanto o terceiro fazia 

referência à questão dos elevados custos vigentes na execução da saúde no Brasil. 

Surgem então os primeiros projetos de medicina comunitária realizados nas instituições 

acadêmicas, secretarias de saúde e as experiências de municipalização da saúde que 

buscaram ofertar acesso aos serviços e custos favoráveis. 

Tendo conhecimento deste quadro caótico em que se encontravam os serviços e 

a forma de acesso a saúde, intelectuais, médicos e cientistas dão inicio a um movimento 

informativo e representativo pautado na modernização do setor da saúde pública, cujos 
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pontos principais de orientação estão alinhados à degradação da qualidade de vida então 

instalada e a necessidade de construir um modelo político-ideológico pautado no acesso 

aos direitos civis e sociais inerentes à população. 

Dentre os pontos debatidos estavam a universalização do acesso aos serviços de 

saúde, implantação do sistema unificado de saúde, descentralização do processo para as 

esferas estaduais e municipais, implantação de novas formas de gestão e representação 

social – conselhos de saúde (BRAVO, 2007).  

Tendo em vista a baixa efetividade dos serviços de saúde, a sociedade passou a 

exigir a defender dos órgãos competentes a criação de mecanismos de coordenação 

visando reorganizar o setor de saúde.  A solução encontrada foi criar em julho de 1980 a 

primeira versão do projeto de saúde para sociedade, denominado como Pró-Saúde e, 

mais tarde, Prev-Saúde, pautado na atenção primária dos serviços de saúde tendo como 

pressupostos centrais a hierarquização do atendimento via níveis de complexidade e 

regionalização do atendimento. 

Fazendo referência ao descontentamento da sociedade no que tange ao acesso 

aos serviços de saúde, Luz (1991, p.83) afirma que: 

ocorreram diversos movimentos representativos - compreendendo 

associações de moradores de bairros e favelas, movimentos de mulheres, 

sindicatos, Igreja e partidos políticos progressistas - denunciavam às 

autoridades e à sociedade civil a situação caótica da política de saúde pública 

e dos serviços previdenciários de atenção médica, exigindo soluções para os 

problemas criados pelo modelo de saúde do regime autoritário. 

 

Chega-se o fim do regime militar e com isso os lideres do movimento sanitário 

passaram a ganhar autonomia para gerir as instituições públicas de saúde e buscar os 

elementos jurídicos necessários para garantir e conduzir a população à obtenção do 

acesso aos direitos sociais, os quais emergiram e ganharam notoriedade com a 

realização em março de 1986 da VIII Conferência Nacional de Saúde, projeto 

participativo que defendeu a saúde como direito de todos e dever do Estado, 

reformulação do sistema nacional de saúde e formas de financiamento setorial (BRASIL 

2011). 

Andrade, (2006, p. 61) acrescenta que: 

a conferência contou com a participação de diversos setores organizados da 

sociedade, havendo um consenso de que para o setor saúde não era suficiente 
uma mera reforma administrativa e financeira, mas sim uma mudança em 

todo arcabouço jurídico institucional vigente, que contemplasse a ampliação 

do conceito de saúde segundo os preceitos da reforma sanitária.   
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O resultado desse processo de lutas e reivindicações políticas foi à defesa e 

construção de um conjunto de serviços públicos de saúde, pautados nos princípios da 

igualdade, universalidade e integralidade a ser desenvolvido e articulado entre todas as 

esferas de governo, visando atender toda população brasileira. 

Assim, surge em 1987 esqueleto ou espinha dorsal do então Sistema Único de 

Saúde (SUS) vigente atualmente intitulado como Sistema Unificado e Descentralizado 

de Saúde (Suds) pautado na reorganização das políticas e serviços de saúde. 

Em 1988, com a Constituição Federal, elaborou-se o marco legal para a criação 

do Sistema único de Saúde (SUS), constituído de um conjunto de ações e serviços a 

serem desenvolvidos em todo o território nacional sob a égide de redes regionalizadas e 

integradas e de responsabilidade de todas as esferas de governo. 

 O art. 196 da Constituição determina que: 

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco a doença e dos outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

O ano seguinte foi marcado por diversas reuniões e negociações que tinham 

como foco central construir uma lei complementar que garantisse os caminhos 

necessários para operacionalização e construção do Sistema Único de Saúde que 

atendesse aos princípios da descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade e financiamento. 

Assim, em 19 de setembro de 1990, surge a Lei nº 8.080, Lei Orgânica da Saúde 

que traduz e regula e assegura em todo o território nacional, princípios, objetivos e 

atribuições a todas as esferas de governo tendo como foco promover, recuperar e 

organizar os serviços de saúde a toda população.  No que tange aos princípios destacam-

se. 

 Universalidade – garante o acesso às ações e serviços a todas as pessoas, 

independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou qualquer outro tipo de 

característica social ou pessoal; 

 Equidade – processo que garante a igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A rede de serviços deve estar 

atenta às necessidades reais da população a ser atendida; 

 Integralidade – ter a ideia da pessoa como um todo, devendo as ações de saúde 

procurar atender à todas as suas necessidades; 
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 Hierarquização - entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema, referência e contra-referência; 

 Participação Popular – processo político e democrático onde os usuários poderão 

participar de forma efetiva das ações e metas planejadas no âmbito dos serviços 

de saúde; 

 Descentralização política e administrativa – ferramenta que fornece aos estados 

e municípios o poder de gerir os seus recursos e direcionar suas ações. 

 

Constituem objetivos do Sistema Único de Saúde: formular e programar as 

políticas de saúde; fornecer assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e 

das atividades preventivas, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica; 

executar ações destinadas à saúde do trabalhador; participar na formulação da política e 

na execução de ações de saneamento básico; participar da formulação da política de 

recursos humanos para a saúde; realizar atividades de vigilância nutricional e de 

orientação alimentar; participar das ações direcionadas ao meio ambiente; formular 

políticas referentes a medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, e outros insumos 

de interesse para a saúde e a participação na sua produção; controle e fiscalização de 

serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; fiscalização e a inspeção de 

alimentos, água e bebidas para consumo humano; participação no controle e fiscalização 

de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; incremento do desenvolvimento 

científico e tecnológico na área da saúde; formulação e execução da política de sangue e 

de seus derivados. (BRASIL, 2011, p.36-37). 

O SUS foi instituído, mas devido a alguns vetos presidenciais determinados 

pontos fundamentais como a instituição dos Conselhos de Saúde e Conferências de 

Saúde, órgãos de representação social não estavam legalizados na nova constituição.  

Tentando reverter tal situação deu-se inicio a uma intensa mobilização popular, a qual 

culminou em dezembro de 1990, na Lei nº 8.142, Lei Complementar da Saúde que 

regula a participação da sociedade no SUS, através dos Conselhos de Saúde e 

Conferências de Saúde. 

A institucionalização do SUS trouxe diversas mudanças no aparato político, 

principalmente para os Estados e Municípios, que passaram a ter uma maior atuação nas 
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ações voltadas à saúde da coletividade, tendo em vista a descentralização das 

responsabilidades, atribuições e recursos recebidos por estes. 

Diante das atribuições expostas para as três esferas de governo conforme 

preconiza a Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990 (lei orgânica da saúde) cabe à 

União, Distrito Federal, Estados e Municípios as seguintes ações: acompanhar, avaliar e 

divulgar o nível de saúde da população e as condições ambientais; organizar e 

coordenar o sistema de informação em saúde; elaborar e atualizar periodicamente o 

Plano de Saúde; atender as necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes 

de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou irrupção de epidemias – para 

tanto, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar 

bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa 

indenização; implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 

promover a articulação da política e dos planos de saúde; fomentar, coordenar e 

executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. (Brasil, 2011 

p. 34-36). 

Assim o SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas – Federais, Estaduais e Municipais - da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público (Lei n° 8.080/1990, art. 

4°, caput). A cada esfera de governo existem órgãos representativos que são 

responsáveis pela direção e operacionalização do Sistema Único de Saúde. Na esfera 

federal tem-se o Ministério da Saúde, nos estados são as secretarias estaduais de saúde 

enquanto nos municípios, a direção é realizada pela secretarias municipais de saúde. 

(ARAÚJO, 2010). 

No que concerne às principais competências das esferas de governo destacam-se 

no âmbito da união o papel de formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição; definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta 

complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e 

de vigilância sanitária; coordenar e participar na execução das ações de vigilância 

epidemiológica; estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da 

qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano; 

formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e 

produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais 

órgãos governamentais; identificar os serviços estaduais e municipais de referência 

nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; controlar e 
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fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; prestar 

cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o 

aperfeiçoamento da sua atuação institucional; elaborar normas para regular as relações 

entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência 

à saúde; promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os municípios 

dos serviços e das ações de saúde, respectivamente de abrangência estadual e municipal; 

acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as 

competências estaduais e municipais; elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no 

âmbito do SUS, em cooperação técnica com estados, municípios e Distrito Federal. 

(Brasil, 2011, p.36-37) 

No que compete à gestão estadual do Sistema Único de Saúde inserem-se as 

obrigações de: promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações 

de saúde; acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de 

Saúde (SUS); prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar 

supletivamente ações e serviços de saúde; Formular, executar, acompanhar e avaliar a 

política de insumos e equipamentos para a saúde, em caráter suplementar; identificar 

estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional; acompanhar a avaliação e a divulgação 

dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da UF. (Idem, 2011, p.37-38) 

Enquanto os municípios possuem as seguintes competências: planejar, organizar, 

controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos 

de saúde; participar do planejamento, da programação e da organização da rede 

regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, em articulação com sua 

direção estadual; Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 

alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador; colaborar na 

fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 

humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para 

controlá-las; formar consórcios administrativos intermunicipais; colaborar com a União 

e com os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 

celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, 

bem como controlar e avaliar sua execução; normatizar complementarmente as ações e 

os serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação (Ibidem, 2011, p.38-39). 

Após definição das responsabilidades e competências para todas as esferas de 

governo foi necessário criar elementos norteadores para o funcionamento do sistema. 
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Neste intuito, foram publicadas diversas Normas Operacionais Básicas do SUS 

NOB/SUS 01/91, NOB/SUS 01/92, NOB/SUS 01/93, NOB/SUS 01/96, as quais 

buscavam construir estratégias de cunho tático e operacional visando à execução do 

sistema pelos estados e municípios no que tange ao alcance dos objetivos, prioridades e 

construção de uma cultura de avaliação periódica do então sistema implantado. 

A primeira Norma Operacional Básica foi a NOB/SUS 01/91 editada pela 

Resolução do INAMPS N. 258, de 07 de janeiro de 1991, e reeditada com alterações 

pela Resolução do INAMPS N. 273, de 17 de julho de 1991, teve como principais 

pontos construir e ofertar aos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde uma 

cultura gerencial, a qual possibilitaria aos atores envolvidos não apenas as diretrizes 

necessárias à captação dos recursos, bem como construir mecanismos de gestão que 

fornecessem os recursos utilizados visando o desenvolvimento das ações planejadas.  

Dando seguimento à necessidade de estruturar o sistema foi publicada a NOB/SUS 

01/92, aprovada por meio da Portaria n. 234, de 07 de fevereiro de 1992, a qual insere 

no contexto do SUS os princípios de planejamento, financiamento da assistência a 

saúde, estímulos à municipalização, ações de saúde coletiva, investimento nas redes de 

saúde, sistemas de informação e controle e avaliação e ideias de produtividade e 

qualidade nos serviços.  

Assim, cabe à NOB/SUS 01/92 o papel de moldar, ou seja, construir uma serie 

de arranjos articulados para garantir os direitos sociais e a execução do sistema. Para 

tanto, o foco foi criar e detalhar os elementos de captação de recursos destinados à área 

da saúde, fazer com que os municípios vissem não apenas as suas responsabilidades, 

mas a sua importância para o funcionamento do sistema, bem como criar uma cultura 

econômica, ou seja, ofertar e produzir serviços com menos recursos e com qualidade 

satisfatória. 

No ano seguinte, surge a Norma Operacional Básica do SUS 01/93 (NOB/SUS 

01/93) editada pela Portaria GM/MS n. 545, de 20 de maio de 1993, cujo tema central 

era “a municipalização é o caminho”. Entre as principais contribuições se destacam: a 

transferência regular e automática – fundo a fundo para os municípios em gestão 

semiplena, descentralização da gestão das ações e serviços de saúde para os municípios, 

delimitação do papel dos estados no tocante à gestão do sistema estadual de saúde, 

criação de canais de deliberação e negociação dos assuntos ligados a saúde: as 

Comissões Intergestores Bipartide e Tripartide, na esfera estadual e nacional 

respectivamente. 
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Para Araújo (2010, p.79) dentre os objetivos expostos acima a NOB 01/93 

buscava: 

Definir as diferentes condições de gestão dos municípios, estados e Distrito 

Federal não só para responder às diferenças entre os entes federados e o 

estágio em que cada um se encontra na gestão e prestação das ações de saúde, 
mas principalmente para deixar claros para os gestores os níveis de 

responsabilidade, os requisitos e prerrogativas envolvidas nas diferentes 

condições de gestão. 

 

Com o desenvolvimento das ações defendidas e os resultados alcançados pela 

NOB/SUS 01/93 ficou evidente e oportuno construir uma Norma Operacional Básica 

capaz de garantir e produzir índices satisfatórios de qualidade dos serviços, 

especialmente no que tange às responsabilidades sanitárias voltadas aos cidadãos por 

parte dos municípios. 

Surge então a NOB/SUS 01/96 editada em 05 de novembro de 1996, por meio 

da Portaria GM/MS n. 2.203, destacando-se entre outras as seguintes contribuições a 

ênfase na descentralização de responsabilidades e capacidade de gestão para os estados 

e municípios e fortalecimento da gestão compartilhada, ou seja, fazer com que eles 

(estados e municípios) reconheçam suas competências e trabalhem em prol delas.  No 

entanto, o ponto de maior destaque faz jus à mudança da forma de distribuição das 

autorizações internação hospitalar (AIH), que passou a ser enviada aos municípios que 

necessitam dos serviços e não para aqueles que os ofertam.  

Acrescenta-se ainda a publicação da Portaria nº 399/GM, de 22.02.06 que define 

o Pacto Pela Saúde, Portaria n° 493, de 1º de março de 2006 que aprova a relação de 

indicadores de atenção básica, Portaria nº 699/GM, de 03 de março de 2006 que 

Regulamenta a Portaria nº 399/GM;Portaria 687 de 30 de março de 2006 que aprova a 

política de promoção da saúde,Portaria 3.277 de 22 de dezembro de 2006 que determina 

a participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde, Portaria nº 

1.559/GM, de 1 de agosto de 2008 que institui a Política Nacional de Regulação do 

Sistema Único de saúde, Portaria nº 2.048/GM, de 03 de setembro de 2009 ,que institui 

o Regulamento do Sistema Único de Saúde – SUS . 

Atualmente existem outras normas que auxiliam no processo de planejamento e 

execução do SUS. Dentre elas destacam-se: o sistema de PLANEJASUS que possui 

como meta coordenar o processo de planejamento no âmbito do SUS, tendo em conta as 

diversidades existentes nas três esferas de governo, de modo a contribuir – oportuna e 

efetivamente – para a sua consolidação e, consequentemente, para a resolubilidade e 

qualidade da gestão e da atenção à saúde. (BRASIL, p.23, 2009). 
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Hoje o SUS é operacionalizado via políticas, ou seja, conjunto de leis que 

asseguram à coletividade receber e demandar serviços públicos de saúde de forma 

igualitária e equânime e por programas ações que amparam e dão o direcionamento das 

políticas públicas, os quais visam atender e combater problemas e dificuldades 

específicas a um grupo de indivíduos.  Após vinte e quatro anos de sua implantação é 

notório os seus avanços. Ao analisar os indicadores e sua abrangência verifica-se uma 

elevação do volume de procedimentos realizados e seus impactos na saúde da 

população. 

No que tange à produção assistencial do SUS, no ano de 2011, foram realizados 

4.125.980 (quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta) cirurgias que 

consumiram o volume de recursos na ordem de R$ 5.387.075.320,42 (cinco bilhões, 

trezentos e oitenta e sete milhões, setenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e quarenta e 

dois centavos); em se tratando das internações ambulatórias em hospitalares foram 

realizadas 11.629.986 (onze milhões, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta 

e seis) internações, as quais consumiram R$ 11.302.535.148,42 (onze bilhões, trezentos 

e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e 

dois centavos); em relação aos exames, no ano de 2011, foram realizados 745.030.436 

(setecentos e quarenta e cinco milhões, trinta mil, quatrocentos e trinta e seis exames), 

onde foram gastos R$ 4.845.256.261,32 (quatro bilhões, oitocentos e quarenta e cinco 

milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e dois 

centavos (Brasil, 2012) 

Entre os vários programas voltados à melhoria da saúde, destacam-se:  

a. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que têm por objetivo oferecer 

atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 

laços familiares e comunitários. Os CAPS possuem valor estratégico para a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, tendo em vista que sua criação possibilita a organização de uma 

rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Segundo dados da sala de situação do 

Ministério da Saúde no mês de agosto de 2013, o número de CAPS no Brasil no período 

entre 2008 a 2013 passou de 1.235 (hum mil duzentas e trinta e cinco unidades) 

localizadas em 947 municípios para 1.852 (hum mil oitocentos e cinquenta e duas 

unidades) inseridas em 1.357 (hum mil trezentos e cinquenta e sete municípios), 

alcançando no mesmo período um incremento do número de pessoas beneficiadas pelo 

CAPS, de 0,55% para 0,82% de cobertura populacional em 2013. 
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b. Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  Instituído pela Portaria nº 1.886 de 18 de 

dezembro de 1997 e pela Portaria nº 44 de 03 de janeiro de 2002, os agentes 

comunitários de saúde possuem a função de prevenção de doenças e promoção da saúde 

sob supervisão do gestor local do SUS.  No que concerne ao número de ACS, no ano de 

2002, existia no Brasil 175.461(cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e 

um agentes comunitários), os quais cobriam uma população de 90.160.468 (noventa 

milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e oito pessoas), ou seja, 52,61% 

da população brasileira. Em setembro de 2013 esse indicador passou para 57.074 

(cinquenta e sete mil e setenta e quatro agentes) podendo cobrir uma população de 

123.193.107 (cento e vinte e três milhões, cento e noventa e três mil, cento e sete 

pessoas), que correspondem a 64,58% da população brasileira. 

c. Equipes da Saúde da Família - elemento-chave para a busca permanente de 

comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe 

com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. As equipes são compostas, no 

mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 06 

agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com: um dentista, um 

auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental. No que tange às 

equipes da saúde da família, no período de 2002 a setembro de 2013, percebe-se um 

aumento significativo da população coberta pelas equipes no Brasil, segundo dados da 

sala de situação do Ministério da Saúde.  No ano de 2002 existiam 16.734 (dezesseis 

mil, setecentos e trinta e quatro) equipes que cobriam 55.034.133 (cinquenta e cinco 

milhões, trinta e quatro mil, cento e trinta e três pessoas), ou seja, 31,92% da população 

brasileira.  Em setembro de 2013 o número de equipes passou para 34.418 (trinta e 

quatro mil, quatrocentos e dezoito) equipes capazes de cobrir 108.677.384 (cento e oito 

milhões, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito pessoas), as quais 

correspondem a 56,04% da população brasileira. 

d. Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) - dentre as suas competências, 

destacam-se: a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a educação popular, o 

território, a integralidade, o controle social, a educação permanente em saúde, a 

promoção da saúde e a humanização. De acordo com os dados da sala de situação o 

Brasil no ano de 2008 contava com 395 (trezentos e noventa e cinco) unidades 

cadastradas no CNES e em setembro de 2013 esse número passou para 2.181 (duas mil, 

cento e oitenta e uma) unidades cadastradas. 
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e. Centros de Especialidade Odontológica (CEO) - possuem como competências o 

diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia 

especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e atendimento 

aos portadores de necessidades especiais. Segundo dados da sala de situação no ano de 

2004 o Brasil contava com 100 (CEO) inseridos em 60 (sessenta) municípios e em 

agosto de 2013 o número de (CEO) passou para 981 (novecentos e oitenta e uma) 

unidades inseridas em 808 (oitocentos e oito) municípios. No que tange o número de 

laboratórios de próteses dentárias disponibilizadas, no ano de 2010 o Brasil tinha 676 

laboratórios que distribuíram 183.152 próteses e em agosto de 2013 esses números 

passaram para 1.429 (hum mil, quatrocentos e vinte e nove) laboratórios, os quais 

distribuíram 150.394 (cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e quadro próteses 

dentarias.  

f. Brasil Sorridente e Equipe de Saúde Bucal com o objetivo de universalizar o 

acesso à saúde bucal e avançar na melhoria da organização do sistema de saúde como 

um todo. A ação propõe garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde bucal dos brasileiros, entendendo que é fundamental para a saúde geral e 

qualidade de vida da população (BRASIL, 2012). No período de 2002, o Brasil contava 

com 4.261 (quatro mil, duzentos e sessenta e uma) equipes de saúde bucal, as quais 

cobriam 15,18% da população, ou seja, 26.170.330 (vinte e seis milhões, cento e setenta 

mil, trezentos e trinta pessoas) localizadas em 2.302 municípios brasileiros. Em 

setembro de 2013, o Brasil contava com 22.898 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e 

oito) equipes inseridas em 4.947 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete) municípios 

brasileiros, ou seja, equipes capazes de cobrir uma população de aproximadamente 

37,54% da população nacional. Em outras palavras podendo dar assistência a 

72.819.668 (setenta e dois milhões, oitocentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e 

oito pessoas)  

g. Programa de Vacinas Essenciais no 1º Ano de Vida - coordenado pelo Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde tem o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no 

território brasileiro. Neste programa são ofertadas vacinas tipo BCG, Hepatite B, Pólio, 

Tretavalente e Rotavirus, Segundo dados do Ministério da Saúde na página da sala de 

situação, no ano de 2003, o Brasil tinha 3.194.555 (três milhões, cento e noventa e 

quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco) crianças com menos de um ano e neste ano 

foram efetuadas 3.465.054 (três milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta 
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doses da vacina), gerando um percentual de cobertura de 108%. Ate dezembro de 2012 

o Brasil tinha 2.880.089 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil e oitenta e nove) 

crianças com menos de um ano e aplicou 3.045.414 doses do grupo de vacinas gerando 

um percentual de 106%. 

h. Programa Farmácia Popular do Brasil com o objetivo de ampliar o acesso aos 

medicamentos para as doenças mais comuns entre os cidadãos.  No ano de 2004 o 

Brasil contava com 27 (vinte e sete) farmácias populares localizadas em 07 (sete) 

municípios brasileiros.  Segundo dados do Ministério da saúde, no portal da sala de 

situação em setembro de 2013 o Brasil contava com 546 (quinhentos e quarenta e seis) 

farmácias em funcionamento localizadas em 432 (quatrocentos e trinta e dois) 

municípios brasileiros. 

i. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU). Criado em 

2003, como parte da Política Nacional de Atenção a Urgências, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) tem ajudado o Estado brasileiro a 

reduzir os indicadores de óbitos e dar uma maior resposta no que tange ao tempo de 

internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro. (BRASIL, 2012).  

No ano de 2010 o Brasil contava com 1.912 (hum mil, novecentos e doze) unidades do 

SAMU, sendo 1.518 (hum mil, quinhentos e dezoito) de suporte básico e 394 (trezentos 

e noventa e quatro) unidades de suporte avançado localizadas em 1.992 (hum mil 

novecentos e noventa e dois) municípios, as quais davam uma cobertura populacional 

de 64,20%, ou seja, cobriam 122.472.774 (cento e vinte dois milhões, quatrocentos e 

setenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro) unidades. No ano de 2013 esse número 

aumentou para 2.811 (duas mil, oitocentos e onze) unidades do SAMU, sendo 2.250 

(duas mil, duzentos e cinquenta) unidades de suporte básico e 561 (quinhentos e 

sessenta e uma) unidades de suporte avançado, localizadas em 2.627 (dois mil, 

seiscentos e vinte e sete) municípios, tendo como demanda referenciada 139.497.008 

(cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e oito habitantes) o que 

corresponde a 71,91% da população nacional. 

Apesar da garantia de acesso aos serviços públicos de saúde o SUS nos últimos 

anos vem demonstrando que o atual modelo de atenção pautado nos serviços 

hospitalares não está produzindo os resultados esperados. Hoje é comum verificar nos 

meios de comunicação reclamações pertinentes ao lapso temporal para atendimento e 

realização de procedimentos, baixa resolutividade das ações, incremento dos custos dos 
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procedimentos e fragmentação da assistência, como saída para reverter esta situação 

surge o programa melhor em casa. 

j. Programa Melhor em Casa. É um programa do Governo Federal cuja finalidade e 

expandir e qualificar ações de saúde no ambiente domiciliar através de equipes 

multiprofissionais formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e 

fisioterapeuta, que comporão as Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 

(EMAD), tipos 1 e 2. Outros profissionais (fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo e farmacêutico) poderão compor as equipes de apoio, dependendo da 

necessidade do paciente. Criado em 2011, mas ampliado pela portaria 963 de 27 de 

Maio de 2013, Segundo dados do Ministério da Saúde/ Sala de Situação em saúde no 

mês de agosto de 2013 o programa contava com 652 (seiscentos e cinquenta e duas) 

equipes tipo (EMAD) habilitadas, destas 253 (duzentas e cinquenta e três) estão 

implantadas, as quais receberam do Ministério da Saúde o valor de R$ 57.863.200,00 

(cinquenta e sete milhões oitocentos e sessenta e três mil e duzentos reais), No que 

tange as equipes de apoio (EMAP) existiam habilitadas 312 (trezentos e doze) equipes, 

sendo que 128 (cento e vinte e oito) estavam implantadas, as quais receberam do 

Ministério a quantia de R$ 4.056.000,00 até agosto de 2013. (SIA/SUS). 

Para maior esclarecimento e detalhamento o capítulo a seguir trata da política de 

saúde no Estado do Rio Grande do Norte em linha gerais e focaliza a política de saúde 

no município de Natal, lócus da pesquisa 

 

2.2.2- Política de Saúde no Rio Grande do Norte  

 

A rede pública de saúde do Estado do Rio Grande do Norte no mês de julho de 

2013 contava com 1.203 (um mil duzentos e três) Unidades Básicas de Saúde em 

funcionamento e com 129 (cento e vinte e nove) em fase de construção. Esse 

quantitativo de unidades possui como meta cobrir uma população de 2.534.507 (dois 

milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sete pessoas), o que equivale a 

80,00% da população coberta do Estado. Ainda de acordo com a estrutura física, o 

Estado do RN possui 77 hospitais gerais, 21 hospitais especializados, 13 prontos 

socorro geral e 07 especializados. 16 CAP‟s e 15 UPA sendo 03 em funcionamento e 12 

em construção. (SIA/SUS). 

Além da estrutura física encontrada no Estado, a Secretaria de Estado da Saúde 

Pública na busca de qualificar e quantificar o acesso aos serviços públicos de saúde 
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priorizou a construção de 05 (cinco) redes de atenção em saúde caracterizada como: 

Rede Cegonha, Rede de atenção Oncológica, Rede de atenção Psicossocial, Pessoa com 

Deficiência e Rede de Urgência e Emergência, as quais buscam promover uma vida 

mais saudável, que compreende o acesso aos serviços de saúde de forma universal e de 

qualidade.  

Na visão de Carvalho et al. (2008, p. 37) as redes de atenção podem ser 

entendidas como: 

A forma e organização das ações e serviços de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, em todos os níveis de complexidade, de um 

determinado território, de modo a permitir a articulação e a interconexão de 

todos os conhecimentos, saberes, tecnologias, profissionais e organizações ali 

existentes, para que o cidadão possa acessá-los, de acordo com suas 
necessidades de saúde, de forma racional, harmônica, sistêmica, regulada e 

conforme uma técnica técnico-sanitária. 

 

Para Mendes (2010, p.2030) as redes de atenção em saúde são tidas como: 

(...) organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados 

entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação 

cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e 

integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde - 

prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade 

certa e de forma humanizada -, e com responsabilidades sanitárias e 

econômicas por esta população. 

 

Para melhor direcionamento e compreensão do trabalho é oportuno conhecer as 

características e objetivos de cada rede de atenção em saúde. 

Instituída pela Portaria n°1.459 de 24 de junho de 2011 a Rede Cegonha 

consiste numa rede de cuidados que visam assegurar à mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez ao parto e ao puerpério bem como à 

criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis. 

Dentre os princípios que compõem a Rede Cegonha, o Art. 2° destaca: O 

respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos; o respeito à diversidade 

cultural, étnica e racial; a promoção da equidade; o enfoque de gênero; a garantia dos 

direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes; 

a participação e a mobilização social; e a compatibilização com as atividades das redes 

de atenção à saúde materna e infantil em desenvolvimento nos Estados. (BRASIL, 

2011). 

No que compete aos objetivos da Rede Cegonha, o Art. 3° insere: fomentar a 

implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com 

foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da 
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criança de zero aos vinte e quatro meses; organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna 

e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e reduzir a 

mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. (idem, 2011) 

Já a Rede de Atenção Oncológica busca garantir o atendimento integral a 

qualquer paciente com câncer, abrangendo sete modalidades: diagnóstico, radioterapia, 

quimioterapia, cirurgia oncológica, reabilitação, medidas de suporte e cuidados 

paliativos. 

Instituída pela Portaria n° 3.088 de 23 de dezembro de 2011, as Redes de 

Atenção Psicossocial buscam ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em 

geral, promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de 

atenção e garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde 

no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento 

contínuo e da atenção às urgências. 

Segundo o Art. 4º são objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial: 

promover cuidados em saúde especialmente grupos mais vulneráveis (criança, 

adolescente, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas), prevenir o 

consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas; reduzir danos provocados 

pelo consumo de crack, álcool e outras drogas; promover a reabilitação e a reinserção 

das pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia 

solidária; promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde; 

desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria com 

organizações governamentais e da sociedade civil; produzir e ofertar informações sobre 

direitos das pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede; 

regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede de Atenção 

Psicossocial; e monitorar e avaliar a qualidade dos serviços através de indicadores de 

efetividade e resolutividade da atenção. (BRASIL, 2011). 

Nessa perspectiva de acesso, ganha destaque o Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), que possui a função de: prestar atendimento clínico em regime de atenção 

diária, evitando as internações em hospitais psiquiátricos, acolher e atender as pessoas 

com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer os 

laços sociais do usuário em seu território; promover a inserção social das pessoas com 

transtornos mentais por meio de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da rede 
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de assistência em saúde mental na sua área de atuação; dar suporte a atenção à saúde 

mental na rede básica; organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais 

nos municípios; articular estrategicamente a rede e a política de saúde mental num 

determinado território promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. (IDEM, 2011) 

A próxima rede de atenção está voltada para a pessoa com deficiência. Instituída 

pela Portaria n° 793, de 24 de abril de 2012, a Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência possui como objetivos: respeito aos direitos humanos, com garantia de 

autonomia, independência e de liberdade às pessoas com deficiência para fazerem as 

próprias escolhas; promoção da equidade; promoção do respeito às diferenças e 

aceitação de pessoas com deficiência, com enfrentamento de estigmas e preconceitos; 

garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência 

multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; atenção humanizada e centrada nas 

necessidades das pessoas; diversificação das estratégias de cuidado; desenvolvimento de 

atividades no território, que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de 

autonomia e ao exercício da cidadania; ênfase em serviços de base territorial e 

comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares; 

organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; 

promoção de estratégias de educação permanente; desenvolvimento da lógica do 

cuidado para pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomia e 

múltiplas deficiências, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico 

singular; e desenvolvimento de pesquisa clínica e inovação tecnológica em reabilitação, 

articuladas às ações do Centro Nacional em Tecnologia Assistiva. (BRASIL, 2012) 

Dentre os objetivos que compõem a implantação da Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência destacam-se: ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas 

com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou estável; 

intermitente ou contínua no SUS; promover a vinculação das pessoas com deficiência 

auditiva, física, intelectual, ostomia e com múltiplas deficiências e suas famílias aos 

pontos de atenção; e garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das 

redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e 

classificação de risco. (idem, 2012). 
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Instituída pela Portaria nº 2.395, de 11 de outubro de 2011 a Rede de Urgência 

e Emergência fornece a ampliação e qualificação dos serviços das Portas de Entrada 

Hospitalares de Urgência, das enfermarias clínicas de retaguarda, das enfermarias de 

retaguarda de longa permanência e dos leitos de terapia intensiva, e pela reorganização 

das linhas de cuidados prioritárias de traumatologia, cardiovascular e cerebrovascular. 

Dentre os objetivos do Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências 

destacam-se: organizar a atenção às urgências nos hospitais, de modo que atendam à 

demanda espontânea e/ou referenciada e funcionem como retaguarda para os outros 

pontos de atenção às urgências de menor complexidade; garantir retaguarda de 

atendimentos de média e alta complexidade; procedimentos diagnósticos e leitos 

clínicos, cirúrgicos, de longa permanência e de terapia intensiva para a rede de atenção 

às urgências; e garantir a atenção hospitalar nas linhas de cuidado prioritárias, em 

articulação com os demais pontos de atenção. 

Constituem diretrizes do Componente Hospitalar da Rede de Atenção às 

Urgências: universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências; 

humanização da atenção, garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e 

baseado nas suas necessidades de saúde; atendimento priorizado, mediante acolhimento 

com classificação de risco, segundo grau de sofrimento, urgência e gravidade do caso; a 

regionalização do atendimento às urgências, com articulação dos diversos pontos de 

atenção e acesso regulado aos serviços de saúde; e à atenção multiprofissional, 

instituída por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseada na gestão de linhas de 

cuidado. 

Ao focar nas potencialidades da implantação das redes de atenção em saúde tem-

se o diagnostico que elas conduzem ao incremento e efetividade da integralidade do 

acesso, tendo em vista a inclusão de novos parceiros e expansão dos procedimentos de 

saúde fornecidos; outro beneficio está na conquista da racionalidade dos serviços e 

parceiros, assim como na gestão mais eficiente dos recursos financeiros, pessoal e 

equipamentos.  

Apesar dos avanços, na prática algumas lacunas podem ser encontradas na 

efetividade do SUS, principalmente relacionados à fragmentação da assistência e aos 

mecanismos de pactuação dos níveis de atenção e de acesso integral e universal, 

diminuição das desigualdades, precária infraestrutura, condições desumanas de 

tratamento, orçamentos insuficientes, custos de procedimentos mais caros, redução do 
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número de leitos disponíveis que não atendem à crescente demanda por procedimentos 

de internação. 

Indo na mesma direção do que ocorre no Brasil, percebe-se que nos últimos anos 

o Estado do Rio Grande do Norte vem registrando um aumento populacional conforme 

consta na Tabela 01. 

Tabela 1: Evolução populacional do Estado do Rio Grande do Norte no Período: 

2000-2010. 

Ano População 

2000 2.776.782 

2001 2.817.452 

2002 2.852.784 

2003 2.888.058 

2004 2.962.226 

2005 3.003.087 

2006 3.043.759 

2007 3.084.106 

2008 3.106.430 

2009 3.137.646 

2010 3.168.027 

Fonte: IBGE/Censos demográficos (1991, 2000 e 2010), contagem populacional (1996) e projeções e 

estimativas demográficas. 

Ao analisar os dados pode-se concluir que a população do Estado do Rio Grande 

do Norte nos últimos 11 anos teve crescimento populacional de 391.245 pessoas o que 

corresponde a aproximadamente 14,09%. Tendo em vista este crescimento é prudente 

verificar se a oferta de leitos de internação acompanhou essa evolução.  A Tabela 02 

mostra a disponibilidade de leitos de internação no Estado do RN. 
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Tabela 02: Quantidade de leitos de internação SUS no Estado do Rio Grande do 

Norte no período de Janeiro de 2011 a Julho de 2013 

 

Ano/mês de Competência Número de leitos 

2011/Jan 6.514  

2011/Fev 6.521  

2011/Mar  6.523  

2011/Abr  6.516  

2011/Mai  6.582  

2011/Jun  6.502  

2011/Jul  6.516  

2011/Ago  6.516  

2011/Set  6.526  

2011/Out  6.527  

2011/Nov  6.519  

2011/Dez  6.498  

2012/Jan  6.498  

2012/Fev  6.435  

2012/Mar  6.464  

2012/Abr  6.354  

2012/Mai  6.387  

2012/Jun  6.415  

2012/Jul  6.367  

2012/Ago  6.426  

2012/Set  6.334  

2012/Out  6.326  

2012/Nov  6.326  

2012/Dez  6.319  

2013/Jan  6.319  

2013/Fev  6.401  

2013/Mar  6.368  

2013/Abr 6.386 

2013/Mai 6.423 

2013/Jun 6.463 

2013/Jul 6.408 
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

 

Apesar do crescimento populacional vivenciado na ultima década, ao analisar os 

dados da Tabela 02, verifica-se que o quantitativo de leitos seguiu no sentido contrario. 

De acordo com os dados pode-se verificar que no período de Janeiro de 2011 a Junho de 

2013 houve redução no numero de leitos de internação disponibilizados para a 

população. Este movimento está em consonância com os dados de BRASIL (2004ª apud 

MARTINS 2006) ao afirmar que  

(...) o Brasil conta com 6.012 hospitais e 451.320 leitos hospitalares 

cadastrados, e desse total 86,5% são destinados ao Sistema Único de Saúde o 
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autor acrescenta ainda que houvesse redução de 5,73% no número de 

hospitais a partir do ano de 2002 e queda de 11,01% de leitos hospitalares. 

  

De acordo com dados do DATASUS além da redução do número de leitos 

disponíveis, percebe-se um incremento financeiro no que tange aos procedimentos de 

internação conforme exposto na tabela abaixo. 

Tabela 03: Volume de recursos destinados à internação/ Número de internações e 

valor médio pago para internação no Estado do RN no período: 2000-2010 
 

Fonte: Ministério da Saúde/SE/DATASUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

Ao analisarmos os dados da Tabela 03 pode-se inferir que no período de 2000 a 

2010 houve um incremento de R$ 94.913.295,50 (noventa e quatro milhões, novecentos 

e treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) ou 245,44% do 

volume de recursos financeiros destinados à internação hospitalar. Com relação ao 

número de internações no mesmo período evidencia-se uma redução no mesmo período. 

Outro dado importante é que apesar da redução do número de internações verifica-se no 

período que o custo médio das internações aumentou de 336,02 reais para 927,73, ou 

seja, um aumento de 276,09%. 

O Estado do Rio Grande do Norte na área da saúde conta ainda com problemas 

relacionados à efetividade da regionalização da assistência, pois determinados 

procedimentos que são para serem realizados em outras unidades hospitalares do Estado 

e que possuem o perfil do atendimento não estão sendo realizados tendo em vista a 

deficiência de estrutura, profissionais capacitados e orçamento suficiente para atender a 

demanda crescente. Tenho em vista o diagnostico da estrutura e dificuldades 

encontradas no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte é importante e oportuno 

Ano Total  Numero de 

internações 

Valor médio 

2000 65.258.307,96 194.095 336,22 

2001 70.128.884,49  191.995  365,26  

2002 74.602.576,69  190.399  391,82  

2003 77.935.244,78  175.737  443,48  

2004 92.262.664,71  171.844  536,90  

2005 98.581.029,97  168.764  584,14  

2006 95.288.832,59  165.241  576,67  

2007 104.861.926,17  156.108  671,73  

2008 123.103.680,55  161.087  764,21  

2009 145.904.288,30  166.153  878,13  

2010 160.171.603,46 172.761 927,13 



58 
 

conhecer e analisar a política de saúde e os problemas enfrentados na capital do Estado 

(Natal), aspectos estes discutidos na próxima seção. 

  

2.2.3- Política de Saúde no município do Natal  

 

O serviço de saúde no município de Natal apresenta como prioridade a atuação 

na Atenção Básica pela consolidação da Estratégia Saúde da Família, implementação da 

Política Municipal de Saúde do Idoso, Atenção Especializada, Atenção às Urgências 

através do Serviço de Assistência Móvel às Urgências e Assistência Farmacêutica, 

UPAS, Centros de Reabilitação, PRAE (Programa de Remoção de Atendimento 

Especial) para deslocamento de pacientes em situações eletivas que exijam transporte 

especial e hospitais públicos estaduais e municipais (SESAP, 2011). 

Segundo dados da sala de situação o município de Natal possui 69 (sessenta e 

nove) unidades básicas de saúde, das quais 61 (sessenta e uma) estão em funcionamento 

e 08 (oito) estão em construção, as quais podem cobrir uma população de 328.250 

(trezentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta) pessoas, as quais correspondem a 

40,84 da população da capital. De acordo com os dados do cadastro nacional de 

estabelecimentos de saúde - CNES o município de Natal conta ainda com 15 (quinze) 

hospitais especializados, 15 (quinze) unidades mista de saúde, 2 (dois) prontos socorro 

geral, 1 (um) pronto socorro especializado, 9 (nove) hospital/dia isolado, 1 (uma) 

central de regulação de serviços de saúde e 1 (uma) central de regulação medica das 

urgências e 3 (três) pronto atendimento, 01 (um) Centro de Reabilitação de Adultos 

(CRIA) além de 04 hospitais gerais e 01 hospital maternidade. Ao analisar os dados 

abaixo, pode-se concluir que a população do município de Natal nos últimos 11 anos 

teve crescimento populacional de 91.422 que corresponde a 12,83%. 

 

Tabela 4: Evolução populacional do Município de Natal no Período: 2000-2010. 

Ano População 

2000 712.317 

2001 722.144 

2002 734.505 

2003 744.794 

2004 766.115 

2005 778.040 

2006 789.895 

2007 801.665 
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2008 798.065 

2009 806.203 

2010 803.739 

Fonte: IBGE/Censos demográficos (1991, 2000 e 2010), contagem populacional (1996) e projeções e 

estimativas demográficas. 

 

Tabela 05: Quantidade de leitos de internação SUS no município de Natal no 

período de Janeiro de 2011 a Julho de 2013 

Ano/mês de Competência Número de leitos 

2011/Jan 927 

2011/Fev 927 

2011/Mar  927 

2011/Abr  927 

2011/Mai  927 

2011/Jun  927 

2011/Jul  926 

2011/Ago  926 

2011/Set  926 

2011/Out  926 

2011/Nov  926 

2011/Dez  926 

2012/Jan  926 

2012/Fev  926 

2012/Mar  926 

2012/Abr  925 

2012/Mai  930 

2012/Jun  924 

2012/Jul  924 

2012/Ago  924 

2012/Set  924 

2012/Out  907 

2012/Nov  934 

2012/Dez  934 

2013/Jan  934 

2013/Fev  934 

2013/Mar  918 

2013/Abr 918 

2013/Mai 918 

2013/Jun 938 

2013/Jul 938 
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

 

Apesar do crescimento populacional vivenciado na ultima década, ao analisar os 

dados da Tabela 05 (cinco) verifica-se que o quantitativo de leitos seguiu no sentido 

contrário, ou seja, no período de Janeiro de 2011 a Julho de 2013 houve um incremento 

de 11 (onze) leitos, ou seja, um acréscimo de 1,18% do numero de leitos de internação 
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disponibilizados para a população. É oportuno explicar que esse quantitativo faz 

referência ao número de leitos habilitados e não necessariamente pleno funcionamento.  

Em se tratando do volume financeiro e quantidade de internações por ano, 

percebe-se na Tabela 06 que no período de 2000 a 2010 houve um incremento de R$ 

70.031.755,14 (setenta milhões, trinta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e 

quatorze centavos) ou 227,65% do volume de recursos financeiros destinados à 

internação hospitalar. Fazendo uma relação entre o número de internações no mesmo 

período pode-se constatar que houve um incremento de 6.942 (seis mil, novecentos e 

quarenta e duas internações), que corresponde a um aumento de aproximadamente 

11,03%. 

 

Tabela 06: Volume de recursos destinados à internação/ Número de internações e 

valor médio pago para internação no município de Natal no período: 2000-2010 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SE/DATASUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

É interessante destacar os dados que tratam do custo médio de internação 

evidenciado no período de 2000 a 2010. Nesse intervalo de tempo o volume de recursos 

médios destinados a pagar os procedimentos de internação passou de R$ 488,91 

(quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos) para 1.442,73 (hum mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), ou seja, um incremento 

de 295,09% no custo médio de internação. 

Percebe-se também na Tabela 06 que nem sempre o incremento dos custos estão 

relacionados ao aumento do número de internação, como ocorreu no ano de 2004 para 

2005, ou seja, no ano de 2004 foram realizadas 69.484 (sessenta e nove mil, 

Ano Total  Número de 

internações 

Valor médio 

2000 30.763.135,67  62.922 488,91 

2001 36.644.383,50  65.053  563,30  

2002 39.962.407,20  64.751  617,17  

2003 45.024.186,57  65.221  690,33  

2004 56.295.514,46  69.484  810,19  

2005 60.480.621,03  65.700  920,56  

2006 57.412.648,08  63.679  901,59  

2007 65.207.955,80  62.215  1.048,11  

2008 75.479.963,85  63.602  1.186,75  

2009 87.947.775,74  64.791  1.357,41  

2010 100.794.890,81  69.864  1.442,73  
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quatrocentos e oitenta e quatro) internações, enquanto no ano de 2005 foram 65.700 

(sessenta e cinco mil e setecentas) internações. Evidencia-se uma redução de 3784 (três 

mil, setecentos e oitenta quatro) internações no período, mas o valor médio pago mostra 

que no mesmo período ocorreu um incremento do custo de internação que passou de 

810,19 (oitocentos e dez reais e dezenove centavos) em 2004 para 920,56 (novecentos e 

vinte reais e cinquenta e seis centavos) em 2005, totalizando um aumento de 13,62% no 

custo médio das internações. 

Esse crescimento pode estar relacionado ao tipo de enfermidade a ser tratada, 

bem como à contratação de leitos da iniciativa privada, se verificarmos os melhores 

indicadores, ou seja, o ano em que foi verificado o maior número de internações pode-se 

destacar os anos de 2004 e 2010 com 69.484 e 69.864 internações respectivamente, ou 

seja, diferença de 380 internações. 

No entanto, ao analisarmos o orçamento gasto com internações para o mesmo 

período, conforme exposto na Tabela 06, verifica-se que no ano de 2004 os recursos 

investidos na internação foram de R$ 56.295.514,46, (cinquenta e seis milhões, 

duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos) 

enquanto no ano de 2010 foram de R$ 100.794.890,81, (cem milhões, setecentos e 

noventa e quadro mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), ou seja, uma 

diferença de R$ 44.499.376,35. (quarenta e quatro milhões quatrocentos e noventa e 

nove mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), o qual corresponde a 

um incremento de aproximadamente 79,04% no total de volume financeiro destinado às 

internações. 

Outros problemas encontrados nos hospitais públicos de Natal são a elevada 

demanda por procedimentos que não competem aos hospitais e sim às unidades básicas 

de saúde, precariedade da capacidade instalada no que tange à estrutura física, a qual 

induz a inexistência de um acolhimento de qualidade e a falta de equipamentos que 

acabam incrementando os custos dos procedimentos tendo em vista a contratualização 

de empresas, lentidão no atendimento e realização de procedimentos principalmente aos 

pacientes provenientes de trauma, baixa resolutividade das ações, recursos humanos 

insuficientes para atender a demanda crescente e como consequência a elevada carga de 

trabalho para os que estão atendendo (TCE, 2013). 

Segundo dados da Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de Contas do 

Estado – TCE nos hospitais públicos em maio de 2013, as dificuldades de atender 

conforme os perfis de assistência estão relacionados “à carência de instalações e 



62 
 

equipamentos, medicamentos e materiais hospitalares, além da baixa capacitação de 

profissionais” (TCE, 2013, p.27). 

No entanto, essa realidade não está vinculada apenas aos hospitais públicos do 

Estado no município de Natal, conforme exposto no Decreto de calamidade pública n° 

10.302 de julho de 2013 emitido pela Prefeitura de Natal e matéria vinculada no portal 

Exame de 31 de julho de 2013, que informam da precariedade estrutural, a superlotação, 

a qual consiste no principal motivo causador da desassistência principalmente em áreas 

cruciais, como obstetrícia, cirurgias traumato-ortopédica, urgência pediátrica e neonatal, 

neurocirurgia pediátrica e assistência em leitos de terapia intensiva na capital potiguar.   

Constata-se assim que o Sistema Único de Saúde necessita de reparos/caminhos 

alternativos capazes de construir estruturas pautadas na garantia do acesso aos serviços 

de forma íntegra, equânime e de qualidade, ações essas que possibilitem reduzir os 

atuais custos envolvidos na internação, principalmente por mecanismos de regulação 

dos leitos.  Assim o Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa surge 

como uma alternativa capaz de reduzir o tempo e os custos de internação, tendo em 

vista a otimização dos leitos e dos pacientes, assim como elemento capaz de garantir o 

acolhimento e humanização dos serviços.  

Neste contexto, a atenção domiciliar tem sido vista como uma saída viável e 

fundamental na reorganização do acesso aos serviços de saúde com qualidade e 

possibilidades de otimizar o fluxo e demanda dos leitos existentes, reduzir os custos 

hospitalares e contribuir para efetividade e qualidade dos serviços prestados. Dada a sua 

importância a discussão do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa 

será feito no capítulo que se segue.  
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3.  SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR/ PROGRAMA MELHOR EM 

CASA 

 

Dentre os pontos que impactam na dificuldade de garantia da universalidade da 

saúde estão o crescimento populacional, o aumento dos custos de serviços e a redução 

do número de leitos de internação disponíveis. 

Em se tratando do aumento populacional, no ano de 2000 o Brasil contava com 

uma população de 169.799.170 (cento e sessenta e nove milhões, setecentos e noventa e 

nove mil, cento e setenta habitantes), segundo dados do IBGE. No ano de 2010 o Brasil 

passou a ter 190.755.799 (cento e noventa milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, 

setecentos e noventa e nove habitantes), ou seja, em 11 anos o Brasil teve um 

incremento populacional de 12,34%. 

Fazendo um comparativo do número de leitos de internação disponíveis 

particulares e leitos SUS para atender esse quantitativo, em janeiro de 2006, o Brasil 

contava com 466.490 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa leitos) 

e em dezembro de 2010 existiam cadastrados no CNES 463.156 (quatrocentos e 

sessenta e três mil, cento e cinquenta e seis leitos), ou seja, uma redução de 3.334 (três 

mil trezentos e trinta e quatro leitos), ou 0,71%. Fazendo um comparativo de dezembro 

de 2010 para abril de 2013 esse número reduziu para 453.883 (quatrocentos e cinquenta 

e três mil, oitocentos e oitenta e três leitos), isto é, em três anos o Brasil deixou de 

disponibilizar 9.273 (nove mil duzentos e setenta e três leitos de internação). 

Em se tratando apenas dos leitos SUS, em janeiro de 2006, o Brasil contava com 

355.103 (trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e três leitos), já em dezembro de 2010 

esse número reduziu para 335.482 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e 

dois leitos).  Percebe-se que no período houve uma redução de 19.621 (dezenove mil 

seiscentos e vinte e um leitos). Comparando-se o ano de 2010 com abril de 2013 os 

dados do TABNET (2013) mostram que o Brasil existia 324.287 (trezentos e vinte e 

quatro, duzentos e oitenta e sete leitos), ou seja, pode-se verificar uma nova redução de 

11.195 (onze mil cento e noventa e cinco) do número de leitos. Em outras palavras, 

fazendo um comparativo do mês de janeiro de 2006 a abril de 2013, o Brasil deixou de 

disponibilizar 30.816 (trinta mil, oitocentos e dezesseis leitos) que correspondem a uma 

redução de aproximadamente 8,67%. 

Outros dados alarmantes dizem respeito ao aumento dos custos e do número de 

internações hospitalares no Brasil. Segundo dados do TABNET (2013) no ano de 2000 
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o Brasil realizou 11.917.430 (onze milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e 

trinta internações hospitalares). No ano de 2010 esse número foi de 11.288.985, fazendo 

um comparativo entre os dois períodos, percebe-se que houve uma redução de 628.445 

(seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco) internações, as quais 

correspondem a uma redução de 5,27%. 

No entanto, ao fazermos um comparativo dos custos intrínsecos a essas 

internações no mesmo período verifica-se que no ano de 2000 o valor utilizado para as 

internações foi na ordem de R$ 4.886.848.236,08 (quatro bilhões, oitocentos e oitenta e 

seis milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e oito 

centavos) enquanto no ano de 2010 o volume financeiro foi de R$ 10.740.754.368,48 

(dez bilhões, setecentos e quarenta milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), ou seja, no período em 

questão (2000 a 2010), houve um incremento financeiro para custear as internações 

hospitalares no valor de R$ 5.853.906.132,40 (cinco bilhões, oitocentos e cinquenta e 

três milhões, novecentos e seis mil, cento e trinta e dois reais e quarenta centavos), o 

que corresponde a um incremento de aproximadamente 119,78%. 

Tendo em vista os problemas de acesso aos serviços, elevação dos custos de 

procedimentos, a necessidade de organizar e melhorar o fluxo de pacientes e produzir 

serviços de saúde de qualidade surge como alternativa o Serviço de Atenção Domiciliar 

com o propósito de levar a segurança do hospital no conforto do lar; através de equipes 

multiprofissionais compostas prioritariamente de médicos, enfermeiros, técnicos em 

enfermagem e fisioterapeuta, bem como outros profissionais (fonoaudiólogo, 

nutricionista, odontólogo, psicólogo e farmacêutico), que irão atender a pessoas com 

necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em 

situação pós-cirúrgica, por exemplo, terão assistência multiprofissional gratuita em seus 

lares, com cuidados mais próximos da família. (BRASIL, 2012). 

 Kerber, Kirchhof e Vaz, (2010, p.245) defendem que a adoção do modelo 

domiciliar possibilita os seguintes benefícios: 

alteração mínima no modo de vida do paciente; atenção mais individual; 

atenção mais integral; diminuição da ansiedade do paciente; redução de 

custos tanto para a família como para o Estado; diminuição do risco de 

infecção hospitalar; melhor controle sobre o paciente; permite a realização de 

um diagnóstico relacional e a utilização da terapia familiar como 

instrumento; utilização ais racional das camas e recursos hospitalares (...). 
 

Diante desta realidade, em 23 de março de 1998, a atenção domiciliar ganha 

destaque via publicação da Portaria nº 2.416 de 23 de março de 1998, a qual estabelece 
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requisitos para credenciamento de hospitais públicos e privados, assim como critérios e 

perfis para realização e obtenção da internação domiciliar no SUS e reconhece que a 

internação domiciliar proporciona a humanização do atendimento e acompanhamento 

de pacientes cronicamente dependentes do hospital, além de proporcionar um maior 

contato do paciente com a família favorecendo a sua recuperação e diminuindo o risco 

de infecções hospitalares (BRASIL, 1998). 

 No entanto, somente em 2002, a atenção domiciliar recebe notoriedade 

jurídica com a publicação da Lei nº 10.424, de 15 de abril, a qual acrescenta um 

capítulo e artigo na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de 

serviços correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência 

domiciliar no Sistema Único de Saúde. 

Em 04 de setembro de 2001, havia sido instituída a Portaria GM/MS n° 1.531 

cujo objetivo central era garantir aos pacientes portadores de Distrofia Muscular 

Progressiva, o uso de ventilação mecânica não invasiva em domicílio, sob os cuidados 

de equipes específicas para tal, financiadas pelo SUS (BRASIL 2001) 

A Portaria 1.531/2001 ofertava atendimento apenas aos portadores de distrofia.  

Somente em junho de 2008, com a publicação da Portaria GM/MS 1.370, 

regulamentada pela Portaria SAS/MS n° 370 de julho de 2008, foram ampliados o 

número de patologias. 

Em 2006, foi lançada a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (RDC-ANVISA) n.11, datada de 26 de Janeiro de 2006, que 

regulamenta o funcionamento dos serviços que prestam atenção domiciliar.  

No mesmo ano foi publicada a Portaria n ° 2.529, de 19 de outubro de 2006. que 

instituiu no âmbito do SUS a Internação Domiciliar como um conjunto de atividades 

prestadas no domicílio a pessoas clinicamente estáveis que exijam intensidade de 

cuidados acima das modalidades ambulatoriais, mas que possam ser mantidas em casa, 

por equipe exclusiva para este fim (BRASIL, 2006).  

Em 24 de agosto de 2011 foi publicada a Portaria n° 2.029 que institui a Atenção 

Domiciliar no âmbito do SUS e revogou a Portaria n° 2.529 de 19 de outubro de 2006. 

Em outubro do mesmo ano a Portaria n° 2.029 de 24 de agosto de 2011 foi revogada 

pela Portaria GM/MS n° 2.527 de 27 de outubro de 2011, a qual redefine a Atenção 

Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como reorganiza o 

processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, 
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ambulatorial e hospitalar, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar 

e/ou redução do período de permanência de usuários internados, a humanização da 

atenção, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários (BRASIL, 

2011). No entanto o Ministério da saúde percebeu, que a referida Portaria necessitava de 

ajustes principalmente relacionados à carga horária semanal – CHS dos profissionais, o 

volume financeiro para execução do SAD e a quantidade populacional para implantação 

do SAD. Assim o Ministério da Saúde publica a Portaria n° 963 de 27 de maio de 2013, 

que redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Nesta perspectiva, surge a Atenção domiciliar como um mecanismo ou modelo 

de atenção capaz de produzir a integralidade do acesso, atendimento mais humanizado e 

de qualidade, capaz de reduzir os custos dos procedimentos realizados no ambiente 

hospitalar tendo em vista que tais ações serão realizadas no ambiente domiciliar, bem 

como os custos de locomoção por parte dos seus familiares, capaz de melhorar o fluxo 

de internações e acesso aos serviços de saúde. 

Tendo em vista o dialogo com os mais diversos serviços de saúde e por sua 

natureza ser vista como uma modalidade substutiva, o SAD apresenta-se como um 

instrumento de gestão, regulação e otimização dos leitos de internação hospitalar via 

redução do tempo de internação ou até mesmo evitando-a.    

A regulação consiste na ordenação de acesso aos serviços públicos de saúde, 

envolvendo duas vertentes: a primeira, pautada na otimização dos recursos, ou seja, na 

melhor utilização dos recursos e serviços, e a segunda faz referencia à demanda, ou seja, 

faz com que sejam escolhidas as melhores alternativas capazes de atender às demandas 

dos usuários. 

 Para que isso se concretize é fundamental a inclusão dos serviços de atenção 

domiciliar às centrais reguladoras como serviço demandante, bem como serviço que tem 

condição em absorver os encaminhamentos de pacientes dos serviços solicitantes – 

Urgência e Emergência/Hospitais/Especialidades/UBS, através dos fluxos estabelecidos 

pelas centrais e pactuados entre todos os serviços de saúde. 

Para êxito desse processo de regulação, o SAD possui o Registro ambulatorial 

das ações em saúde em atenção domiciliar (RAAS-AD) instrumento norteador para a 

gestão do SAD na medida em que dispõe de um conjunto de informações que refletem 

diretamente na prática das equipes, aponta fragilidades e potencialidades da rede e 

cuidado em AD e revela questões indispensáveis para o planejamento de ações à luz das 

necessidades do usuário.  
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O Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde foi instituído pela Portaria nº 276, 

de 30 de março de 2012 com o objetivo de incluir as necessidades relacionadas ao 

monitoramento das ações e serviços de saúde conformados em Redes de Atenção à 

Saúde (BRASIL, 2012). 

A utilização do registro possibilitará que as informações e produção das equipes 

de atenção domiciliar sejam enviadas de forma online e assim permitir que os gestores 

de posse destas informações tenham condições de realizar um levantamento e 

tratamento das informações de forma mais crítica e fidedigna. 

Dentre as informações inseridas no sistema RASS-AD destacam-se 

principalmente, o nome do paciente, do seu responsável, município de moradia, data de 

ingresso do paciente do programa, origem do paciente (serviço de urgência, atenção 

básica, internação hospitalar, centro oncológico, tipo de tratamento realizado, 

equipamentos utilizados, profissionais responsáveis pelo atendimento e o descritivo das 

ações e plano terapêutico utilizado no atendimento. 

No que tange à redução dos custos, Brasil (2012, p. 05) no seu caderno de 

atenção domiciliar defende que não existe uma redução dos custos e sim: 

(...) o uso mais adequado dos recursos, pois o leito, ao ser desocupado devido 

à possibilidade do paciente ser cuidado no domicílio, não é desativado, sendo 

imediatamente ocupado por outro paciente que realmente necessita desta 

modalidade de atenção. Em última análise, pode-se afirmar é que, com a AD, 

se gasta menos para fazer o mesmo pelo paciente com certas características. 

Assim, trata-se de uma otimização dos recursos e não de usar menos 

recursos.  
 

Desta forma, a Portaria n° 963, de 27 de maio de 2013, define a atenção 

domiciliar como uma “modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às 

já existentes, pautada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 

tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de 

continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde” (BRASIL, 2013).  

Tendo em vista a importância destes tópicos é importante destacá-los:  

Modalidade de atenção substitutiva ou complementar: pode tanto substituir 

o cuidado prestado em outro ponto da rede de atenção à saúde, a exemplo do 

hospital, como complementar os cuidados iniciados em qualquer um dos 

pontos, a exemplo das unidades básicas de saúde e do próprio hospital. 
Assim, “a atenção domiciliar pode ser trabalhada como um dispositivo para a 

produção de desinstitucionalização do cuidado e novos arranjos tecnológicos 

do trabalho em saúde”   

Ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde: traz 

um escopo amplo de objetos e finalidades para as equipes que cuidam dos 

pacientes no domicílio, não focando somente na assistência, mas também em 

aspectos de prevenção, promoção e reabilitação, utilizando, para isso, 

estratégias para a educação em saúde e tendo como uma das finalidades o 

aumento no grau de autonomia do paciente, de seu cuidador e familiares. 
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Continuidade do cuidado: a atenção domiciliar possibilita que não existam 

rupturas no cuidado prestado ao paciente, ao potencializar a construção de 

“pontes” entre os pontos de atenção e a pessoa, em seu próprio domicílio.  

Integrada às redes de atenção à saúde: a AD potencializa a 

transversalidade da atenção ao colocar o usuário e suas necessidades no 

centro, devendo estar integrada à rede de atenção à saúde; para isso, o 

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) deve ter estabelecido e pactuado 

fluxos e protocolos com o conjunto dos pontos de atenção desta rede. 

(BRASIL, 2012, p.3)  
 

Para Kerber, Kirchhof, Vaz (2009, p.245), a Atenção Domiciliária (AD) é uma 

estratégia de articulação do sistema de serviços, em seus diferentes níveis, podendo ser 

realizada a partir da clientela do hospital, com continuidade de assistência no domicílio 

e posterior encaminhamento ao trabalhador atuante na rede básica de serviços de saúde. 

Na visão de Lacerda et.al.. (2006, p.93) a atenção domiciliar é uma estrutura 

macro, pois dentro de sua composição existem outras formas de atuação tidas como 

fundamentais para o direcionamento e efetividades dos objetivos, destacando-se: 

A internação domiciliar é a mais específica modalidade da atenção 

domiciliar à saúde, envolvendo a presença contínua de profissionais no 

domicílio e o uso de equipamentos e materiais. Ela é uma forma de 

operacionalizar o atendimento domiciliar, assim como utiliza a visita 

domiciliar como estratégia de realização desta atividade. 

A visita domiciliar possui um caráter mais pontual, de contato com os 

profissionais, que observam a realidade do paciente em seu domicílio, isto é, 
seu contexto domiciliar, seja de estrutura física e material ou de relações 

pessoais intra-familiares; em que também podem realizar orientações. 

O atendimento domiciliar é uma modalidade um pouco mais ampla, que 

envolve atividades profissionais realizadas diretamente no domicílio das 

pessoas, envolvendo o cliente e sua família. Conforme dito anteriormente, 

pode ser operacionalizado pela internação ou pela visita domiciliar; mas, 

ainda, pode ser simplesmente atendimento domiciliar. Isso porque os 

profissionais podem realizar atividades e procedimentos no domicílio, sem 

configurar o tratamento intensivo da internação domiciliar ou os objetivos de 

educação e levantamento de dados da visita domiciliar, constituindo 

atendimento domiciliar propriamente dito. Lacerda et.al.. (2006, p.93) 
 

Observa-se então que a atenção domiciliar em seu caráter amplo consiste em um 

conjunto de ações sistematizadas, articuladas e regulares inseridas no ambiente 

domiciliar, capazes de ofertar à população a integralidade das ações de promoção, 

recuperação e reabilitação em saúde e de responder às necessidades de saúde de um 

determinado seguimento da população com perdas funcionais e dependência para a 

realização das atividades da vida diária. 

Dos diversos objetivos da atenção domiciliar, destacam-se o resgate dos 

princípios que norteiam e alicerçam o SUS, ou seja, fazem com que a assistência e o 

acesso aos serviços públicos de saúde estejam pautados na integralidade, universalidade 

e equidade. Assim, o Ministério da Saúde no caderno de atenção domiciliar informa que 

para direcionamento destes princípios a atenção domiciliar deverá atentar para as 
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seguintes questões: produção de um atendimento de qualidade e humanizado, garantia 

de acesso integral via utilização das redes de atenção em saúde, redução e otimização 

dos gastos. 

 O SAD é considerado como canal de acolhimento e humanização do 

atendimento ao usuário, tendo em vista a possibilidade de ofertar e garantir o acesso aos 

serviços de forma integral, dinâmica e resolutiva. Nesta perspectiva de integralidade de 

acesso, ganha destaque a ação do acolhimento, ou seja, processo de receber, ouvir, 

agasalhar, dar atenção às demandas e questionamentos dos indivíduos independente do 

local. Para Marques e Lima (2007, p.2) em toda situação de atendimento prestado por 

profissionais de saúde: 

o acolhimento deve estar presente, tendo em vista que o mesmo pressupõe 

atender a todos, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de das 
respostas mais adequadas aos usuários, utilizando os recursos disponíveis 

para a resolução dos problemas. 

 

Ao analisar os argumentos dos autores, percebe-se que o acolhimento não está 

vinculado e/ou muito menos direcionado a um tipo de profissional e/ou local especifico, 

e sim um modo individual de agir e interagir. Para BRASIL (2006, p.19) no caderno 

acolhimento nas práticas de produção em saúde defende que: 

O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não 

pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica 

compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para si a 

responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, com 

responsabilidade e resolutividade sinalizada pelo caso em questão. 

 

Para (Schimith e Lima, 2004, p. 1487) o termo acolhimento pode ser entendido 

como: 

Um arranjo tecnológico que busca garantir o acesso aos usuários com o 

objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os problemas mais simples e 

/ou referenciá-los se necessário. A acolhida consiste na abertura dos serviços 

para a demanda e a responsabilização por todos os problemas de saúde de 

uma região. 

 

Desta forma entende-se acolhimento como a forma ou processo com que os 

profissionais irão se relacionar com os usuários percebe-se então o foco do acolhimento 

está voltada a garantia da acessibilidade universal, capaz de resolver os problemas de 

saúde via ações reguladas capazes de satisfazer o usuário. 

Sob esta conjuntura, Franco et al. (1999 apud, FRACOLLI, ZOBOLI, 2004, 

p.144 e SOUZA et al. 2008, p101) corroboram que a pratica do acolhimento pode 

construir uma nova lógica de acesso pautada nos seguintes princípios: 

 Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, 

garantindo a acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume 
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sua função precípua, de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, 

capaz de resolver os problemas de saúde da população. 

 Reorganizar o processo de trabalho, de forma que este desloque seu eixo 

central do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de 

Acolhimento, que se encarrega da escuta do usuário, – comprometendo-

se a resolver seu problema de saúde. A consulta médica é requisitada só 

para os casos em que ela se justifica. Desta forma, todos os profissionais 

de nível superior e ainda os auxiliares e técnicos de enfermagem 

participam da assistência direta ao usuário, aumentando enormemente o 
potencial de serviço da Unidade. 

 Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve se pautar em 

parâmetros humanitários, de solidariedade e de cidadania. Essa é a 

argamassa capaz de unir solidamente os trabalhadores e usuários em 

torno de interesses comuns: a constituição de um serviço de saúde de 

qualidade, com atenção integral que atenda a todos e esteja sob controle 

da comunidade. 

 

Assim, o acolhimento é um indicador de efetividade da implantação dos 

princípios do SUS, é uma forma de humanizar o atendimento. Para Ramos e Lima 

(2003, p. 28) “o acolhimento é um elemento essencial do atendimento, para que se 

possa incidir efetivamente sobre o estado de saúde do individuo e da coletividade”.  

 Face ao exposto, tem-se a compressão de que as práticas de acolhimento 

consistem em elementos de otimização dos serviços e recursos, pois irá direcionar os 

usuários às suas reais necessidades de atendimento evitando desta forma gasto com 

retrabalhos e exames desnecessários; assim como elemento capaz de produzir a 

resolutividade da assistência, ou seja, capacidade de resposta às demandas. 

No que compete à atenção domiciliar existem duas formas de acolhimento: uma 

voltada para captar os possíveis pacientes aptos a internação domiciliar, internados 

dentro das unidades básicas de saúde e nos hospitais, e a demanda espontânea, ou seja, 

demanda de iniciativa de um familiar ou cuidador.  

Desta forma, percebe-se que a pratica do acolhimento na atenção domiciliar 

também produz os mesmos resultados, ou seja, contribui para a otimização dos recursos, 

tendo em vista a redução dos custos de internação, tendo em vista a retirada de o 

ambiente hospitalar usuários aptos à internação domiciliar, possibilitando desta forma o 

aumento do número de leitos, pelo desenvolvimento do fluxo dos leitos abertos pela 

internação domiciliar. No que se refere à resolutividade da assistência o usuário terá os 

mesmos serviços ofertados no hospital disponível no conforto do lar e próximo de sua 

família.  

A operacionalização do serviço de atenção domiciliar possui como requisito 

abordagem integral à pessoa, ou seja, o foco do tratamento não está pautado apenas na 

resolução dos problemas vivenciados no momento do tratamento, mas para uma visão 
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do todo dos pacientes.  Portanto, o paciente atendido pela modalidade domiciliar 

necessita ser ouvido para que as ações elencadas pela equipe de saúde busquem atender 

as situações atuais e as decorrências futuras. 

Brasil (2012, p.05) defende que assistência no domicílio deve conceber a família 

em seu espaço social privado e doméstico, respeitando o movimento e a complexidade 

das relações familiares.   

A construção de ambientes mais saudáveis para a pessoa em tratamento 

envolve, além da tecnologia médica, o reconhecimento das potencialidades 
terapêuticas presentes nas relações familiares. Os conflitos, as interações e 

desagregações fazem parte do universo simbólico e particular da família, 

intervindo diretamente na saúde de seus membros. Assistir no domicílio é 

cuidar da saúde da família com integralidade e dinamicidade, reconstruindo 

relações e significados. (idem, p.05) 

 

O próximo ponto necessário para a operacionalização da atenção domiciliar 

consiste em obter o consentimento da família, participação do usuário e a existência do 

cuidador, pois a forma de atenção domiciliar não deverá ser imposta, uma vez que as 

relações familiares são sempre mais dinâmicas que as ações desenvolvidas por 

profissionais. Recomenda-se que toda família esteja ciente do processo de cuidar da 

pessoa assistida, comprometendo-se junto com a equipe na realização das atividades a 

serem desenvolvidas (Ibidem, p.06). 

Assim ganha destaque a ação do cuidador, pessoa responsável pela execução das 

tarefas básicas no domicílio, individuo que assiste às pessoas sob sua responsabilidade 

prestando-lhes, da melhor forma possível, os cuidados que lhe são indispensáveis 

auxiliando na recuperação da pessoa assistida. Dentre as principais atribuições estão: 

ajudar no cuidado corporal: cabelo, unhas, pele, barba, banho parcial ou completo, 

higiene oral e íntima; estimular e ajudar na alimentação; ajudar a sair da cama, mesa, 

cadeira e volta; ajudar na locomoção e atividades físicas apoiadas como: andar, tomar 

sol, movimentar as articulações; participar do tratamento diretamente observado (TDO); 

fazer mudança de decúbito e massagem de conforto; servir de elo entre o usuário, 

família e a equipe de saúde; administrar medicações, exceto em vias parenterais, 

conforme prescrição; comunicar a equipe de saúde as intercorrências; encaminhar 

solução quando do agravamento do quadro, conforme orientação da equipe; dar suporte 

psicológico aos pacientes em AD.  

Em seguida tem-se a dinâmica do trabalho em equipe e sua interdisciplinaridade, 

ou seja, fazer com que a troca de experiências vivenciadas no campo empírico molde a 

ação das equipes de saúde que estão executando os serviços. 
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Para operacionalizar a atenção domiciliar/ Programa Melhor em Casa conforme 

preceitua a Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013 a atenção domiciliar será organizada 

em três modalidades - AD1, AD2 e AD3, conforme caracterização dos pacientes e do 

tipo de procedimentos necessários para recuperação dos pacientes conforme exposto 

abaixo.  

AD1: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de 

locomoção até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com 

menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde. A prestação da 

assistência na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de atenção 

básica, incluindo equipes de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família, por meio de visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez 

por mês. 

AD2: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade 

ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que 

necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e 
acompanhamento contínuos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da 

rede de atenção. A prestação de assistência à saúde na modalidade AD2 é de 

responsabilidade da Equipe multiprofissional de Atenção Domiciliar 

(EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), ambas designadas 

para esta finalidade.  

AD3: a modalidade AD3 destina-se aos usuários que possuam problemas de 

saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade 

de Saúde, com necessidade de maior frequência de cuidado, recursos de 

saúde, acompanhamento, equipamentos, podendo ser oriundos de diferentes 

serviços da rede de atenção à saúde. A prestação de assistência à saúde na 

modalidade AD2 é de responsabilidade da Equipe Multiprofissional de 
Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio 

(EMAP), ambas designadas para esta finalidade. (BRASIL, 2011) 

 

Conforme a Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013 as equipes caracterizadas 

como EMAD tipo I deve possuir a seguinte composição: profissionais médicos, com 

somatório de carga horária semanal (CHS) de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de 

trabalho; profissionais enfermeiros, com somatório de CHS de, no mínimo, 40 

(quarenta) horas de trabalho; profissional fisioterapeuta e/ou assistente social, com 

somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; e auxiliares/técnicos de 

enfermagem, com somatório de CHS de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de 

trabalho. 

Já para a composição da EMAD tipo II – EMAD: profissional médico, com CHS 

de, no mínimo, 20 (vinte) horas de trabalho; profissional enfermeiro, com CHS de, no 

mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; 1 (um) fisioterapeuta com CHS de, no mínimo, 30 

(trinta) horas de trabalho ou 1 (um) assistente social com CHS de, no mínimo, 30 horas 

de trabalho; e auxiliares/técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, no 

mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho.  
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Já em relação à EMAP terá composição mínima de 3 (três) profissionais de nível 

superior, escolhidos dentre as ocupações listadas nas seguintes ocupações: Assistente 

social; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Odontólogo; Psicólogo; 

Farmacêutico e Terapeuta ocupacional,  cuja soma das CHS dos seus, 90 (componentes 

acumularão, no mínimo noventa) horas de trabalho: 

Para inclusão e recebimento dos serviços prestados pelas equipes AD1, AD2 e 

AD3 que integram o serviço de atenção domiciliar os usuários devem estar enquadrados 

nos seguintes requisitos: 

Critérios de inclusão na modalidade AD1: possuir problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até 

uma unidade de saúde; necessidade de cuidados de menor complexidade, incluídos os 

de recuperação nutricional, de menor frequência, com menor necessidade de recursos de 

saúde e dentro da capacidade de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS); e 

não se enquadrem nos critérios previstos para as modalidades AD2 e AD3 descritos 

nesta Portaria. 

Critérios de inclusão na modalidade AD2: demanda por procedimentos de 

maior complexidade, que podem ser realizados no domicílio, tais como: curativos 

complexos e drenagem de abscesso, entre outros, dependência de monitoramento 

frequente de sinais vitais, necessidade frequente de exames de laboratório de menor 

complexidade, adaptação do usuário e/ou cuidador ao uso do dispositivo de 

traqueostomia, adaptação do usuário ao uso de órteses/próteses, adaptação de usuários 

ao uso de sondas e ostomias, acompanhamento domiciliar em pós-operatório, 

reabilitação de pessoas com deficiência permanente ou transitória, que necessitem de 

atendimento contínuo, até apresentarem condições de frequentarem outros serviços de 

reabilitação, uso de aspirador de vias aéreas para higiene brônquica, acompanhamento 

de ganho ponderal de recém-nascidos de baixo peso, necessidade de atenção nutricional 

permanente ou transitória, necessidade de cuidados paliativos e necessidade de 

medicação endovenosa, muscular ou subcutânea, por tempo pré-estabelecido. 

Critérios de inclusão na modalidade AD3: existência de pelo menos uma das 

situações admitidas como critério de inclusão para a AD2; necessidade do uso de, no 

mínimo, um dos seguintes equipamentos/procedimentos: suporte ventilatório não 

invasivo (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas – CPAP, Pressão Aérea Positiva 

por Dois Níveis – BIPAP, Concentrador de O2); diálise peritoneal e paracentese. 
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Critérios para não inclusão no SAD, em qualquer das três modalidades:  

presença de pelo menos uma das seguintes situações: necessidade de monitorização 

contínua; necessidade de assistência contínua de enfermagem; necessidade de 

propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários 

procedimentos diagnósticos, em sequencia, com urgência; necessidade de tratamento 

cirúrgico em caráter de urgência; ou necessidade de uso de ventilação mecânica 

invasiva contínua. 
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4. O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DO NATAL/RN 

 

 A internação domiciliar passou a ser ofertada no município de Natal com a 

implantação do Programa de Internação Domiciliar que tinha como objetivos promover, 

manter e restaurar a saúde, diminuir incapacidades e elevar o nível de autonomia dos 

pacientes clinicamente estáveis em seus próprios domicílios, implantado em setembro 

de 2005. 

No ano de 2008 foram realizados 1.690 (hum mil, seiscentos e noventa ) 

atendimentos, o que corresponde a 94% da capacidade instalada, ou seja, a capacidade 

máxima de todas as equipes que era de 1800 (hum mil e oitocentos) pacientes por ano, 

com uma taxa de óbito de 5,3%, ficando abaixo da média nacional que é de 11%. De 

2005 a 2009 houve um aumento significativo de atendimentos realizados pelo 

Programa, totalizando 6.693 pacientes atendidos (SESAP, 2012). 

Apesar dos dados, o PID não garantia atendimento a todos, pois o seu foco de 

atuação estava voltado aos pacientes idosos, desta forma, constatou-se a necessidade de 

reformular o acesso a essa modalidade de assistência, com a revogação do PID pela 

Portaria Estadual n°32/2013 – GS/SESAP, de 28 de janeiro de 2013 e criação do 

Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa. Atualmente o SAD do 

município de Natal conta com 08 (oito) equipes multidisciplinares (EMAD) cadastradas 

no Ministério da Saúde, as quais são compostas por Médicos, Enfermeiros, Assistentes 

Sociais, Fisioterapeutas e Técnicos de enfermagem; 04 (quatro) equipes de apoio 

(EMAP) compostas por Psicólogo, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Terapeutas 

Ocupacionais, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Odontólogo.  

 As equipes possuem como área de abrangência a cidade do Natal e estão 

subdivididas da seguinte forma: (06 equipes) estão inseridos nos hospitais Monsenhor 

Walfredo Gurgel das quais (04 EMAD) e (02 EMAP); o Hospital Dr. José Pedro 

Bezerra possui (02 EMAD) e (01 EMAP) e o Hospital Drª Giselda Trigueiro possui (02 

EMAD) e (01 EMAP). 

 Além dessas equipes, estão cadastradas no Ministério da Saúde, 02 (EMAD) e 

01 (EMAP), as quais estão inseridas no município de Parnamirim – no Hospital Dr. 

Deoclécio Marques de Lucena. Atualmente o serviço está sendo implantado nos 

municípios de Assú, São José de Mipibu, Ceará-mirim (aguardando habilitação), São 

Paulo do Potengi, São Pedro, São José de Campestre e Lagoa Dantas (Consorciados – 

Elaboração de projeto), além de uma Proposta de Expansão para as cidades de Mossoró 
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– Hospital Tarcisio Maia e Caicó – Hospital Regional (conforme consta no Plano 

Estadual de Saúde/2012) e cidades localizadas na região metropolitana de Natal com 

porte populacional entre 40.000 mil habitantes são elas: Macaíba, São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz, Monte Alegre e Nízia Floresta. 

 Segundo dados do Ministério da Saúde no ano de 2010 as principais causas de 

internação nos hospitais do município de Natal estavam relacionadas às doenças 

infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho 

respiratório, doenças do aparelho digestivo, e por causas externas (tentativas de 

homicídios, acidentes de veículos, lesões, quedas) para pacientes do sexo masculino e 

todas as causas anteriores acrescidas à gravidez, parto e puerpério para pacientes do 

sexo feminino (SAI/SUS). 

 Para operacionalização das suas atribuições, o SAD garante a todos os seus 

pacientes além do atendimento médico por profissionais de saúde o acesso à rede de 

serviços de SUS nos mais diversos estabelecimentos de saúde pública do Estado. Dentre 

estes estabelecimentos destacam-se: 

 

a. As unidades de atenção básica e especialidades de diagnostico por imagem nos 

distritos norte, leste, oeste e sul da capital do estado. 

b. Centro Especializado de Atenção À Saúde do Idoso – CEASI órgão que possui 

como meta a promoção do envelhecimento saudável, manutenção da capacidade 

funcional, assistência às necessidades de saúde do idoso e =reabilitação da capacidade 

funcional comprometida. 

c. Centro de Reabilitação de Infantil e Adulto – CRIA, caracterizada como unidade 

de referência para atendimento às crianças e adolescentes com deficiências, prestando 

serviços na área médico-ambulatorial, em estimulação precoce e reabilitação. 

d. Laboratório Central - realiza análises laboratoriais com qualidade e precisão para 

garantir o diagnóstico de agravos e a avaliação de produtos e recursos ambientais que 

impactam na saúde pública, produzindo informações de interesse dos órgãos de 

Vigilâncias em Saúde e Meio Ambiente. (SESAP, 2012)  

e. Hemocentro – unidade responsável pela coleta e garantia de sangue com qualidade 

para portadores de hemopatias do Estado do RN. (IDEM, 2012). 

f. SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Metropolitana – responsável 

pela remoção dos pacientes nas situações de urgência e emergência e/ou na realização 

do quadro clínico em tratamento. 
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g. PRAE- Programa de Remoção de Atendimento Especial – será acionado para 

deslocamento dos pacientes em situações eletivas especiais. 

No campo da capacitação, o Serviço de Atenção Domiciliar oferece para os 

cuidadores, ou seja, as pessoas responsáveis pela assistência dos usuários em Atenção 

Domiciliar, um Curso de Noções Básicas para Cuidadores de Idosos, Portadores de 

Necessidades Especiais e Deficientes, visando à prestação de uma assistência de 

qualidade a essa clientela. Os cursos são ofertados semestralmente por cada unidade 

hospitalar que integra o SAD/NATAL/RN. Dessa forma são ofertados 08 (oito) cursos 

anualmente com uma capacidade de 60 (sessenta) vagas em cada curso, totalizando 480 

(quatrocentos e oitenta) cuidadores treinados. (SESAP, 2012, p. 11). 

Ainda no campo da capacitação o SAD realiza Oficinas de Tecnologias 

Assistivas, as quais visam promover a manutenção da capacidade máxima funcional do 

idoso, a independência, a autonomia, o envelhecimento saudável preservando o respeito 

e o direito a uma vida de boa qualidade, utilizando recursos de baixo custo e/ou sucatas 

na confecção de talas, órteses e utensílios de uso regular nas atividades da vida diária. 

(IDEM, 2012). 

 O SAD oferece ainda aos usuários medicamentos, alimentação via sondas caso 

seja necessário, materiais para curativos e equipamentos (nebulizador, glicosímetro, 

termômetro, pinças, balão de oxigênio portátil, tensiômetro/ esfingnomametro, 

aspirador, caneleiras 0,5/ 1 e 2 kg, massageador facial, estimulador térmico, balança 

portátil, adipômetro) necessários para melhor desenvolvimento e reabilitação dos 

pacientes. 

No primeiro semestre de 2013, o Serviço de Atenção Domiciliar no município 

de Natal atendeu a 631 pacientes, sendo 49,92%, pacientes do sexo masculino, ou seja 

315 (trezentos e quinze) pacientes,  enquanto 50,08%, isto é,  316 (trezentos e dezesseis) 

pacientes são do sexo feminino. No que tange à faixa etária, dos 631 pacientes, 390 

(trezentos e noventa), ou seja, 61,80% dos pacientes possuem mais de 60 anos de idade, 

enquanto 241 (duzentos e quarenta e um), 38,20% dos pacientes de ambos os sexos tem 

idade inferior a 60 anos (SESAP, 2013). 

Como se constata, no contexto de saúde do município de Natal, é pertinente 

investigar a eficácia das ações implementadas pelo SAD e o alcance de seus objetivos 

uma vez que não basta apenas conhecer os dados quantitativos produzidos pelo SAD, 

mas em especial, discutir a validade de suas ações tendo como foco os objetivos que 

orientaram a sua formulação como política de saúde. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1. Caracterização do estudo 

 

Para Marconi e Lakatos (1996, p. 155) “a pesquisa é um procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento cientifico e se constitui 

no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Gil (1996, 

p.19), por sua vez, define a pesquisa como “um procedimento racional e sistêmico que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”.  

Fazendo referência ao método de pensamento reflexivo, constata-se que no 

mundo cientifico um dos poucos consensos consiste na ideia de que para se fazer 

ciência, será necessário utilizar métodos. Para tanto o pesquisador deverá utilizar regras 

e preceitos capazes de oferecer as respostas ao problema exposto.  

Face ao exposto, o foco da pesquisa está pautado nos caminhos práticos que 

possibilitarão coletar as respostas às questões de pesquisa. Neste sentido, emerge o 

papel do método como elemento norteador. Para Marconi e Lakatos (1996, p. 83) o 

método é um:  

(...) conjunto das atividades sistêmica e racionais que com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros 

-, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões 

do cientista. 

 

Já Sampieri, Collado e Lucio (2006, p.154) não tratam esse caminho como 

método. Os autores o chamam de modelo que “mostra ao pesquisador o que ele deve 

fazer para alcançar seus objetivos de estudo e para responder às questões de 

conhecimento da proposta”. 

Sendo método ou modelo, observa-se que a preocupação da pesquisa é descobrir 

e, portanto explicar a natureza de um determinado acontecimento.  O fato é que não 

existe na ciência uma única realidade ou entendimento sobre determinado assunto, posto 

que cada indivíduo esteja imerso na respectiva realidade. Ao fazer este comentário, 

pode-se deduzir que o método ou modelo é o caminho a ser trilhado visando obter 

respostas e/ou esclarecimentos não definitivos a um determinado problema cientifico. 

Em relação à abordagem da referida pesquisa e tendo em vista o objetivo deste 

estudo que é compreender como as ações implementadas pelo Hospital Monsenhor 

Walfredo Gurgel no município de Natal promovem de forma eficaz os benefícios do 
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Serviço de Atenção Domiciliar/ Programa Melhor em Casa, a pesquisa qualitativa é a 

mais apropriada. 

Quanto à sua tipologia a pesquisa pode ser classificada quanto aos meios e aos 

fins. Em relação aos meios, as pesquisas podem ser de campo, laboratório, documental, 

bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa ação e estudo de caso 

Vergara (2000).  

Sendo assim a presente pesquisa pode ser caracterizada como bibliográfica e 

documental. Bibliográfica por possibilitar um levantamento dos principais trabalhos 

realizados sobre o tema nos mais diversos materiais publicados como revistas, artigos, 

livros, dissertações e teses, ainda em relação aos meios a pesquisa é documental, pois a 

fonte de coleta de dados está restrita aos documentos, escritos ou não. Quanto aos fins, a 

pesquisa pode ser assinalada como exploratória, tendo em vista proporcionar ao 

pesquisador uma visão detalhada e de caráter aproximado da realidade a cerca de 

determinado fato estudado (Dezin; Lincoln 2006). 

Marconi e Lakatos (1996, p. 188) defendem a pesquisa exploratória como: 

(...) investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos. 

 

Contribuindo com o pensamento de Marconi e Lakatos (1996), Sampieri, 

Collado e Lucio (2006, p.99) acrescentam ainda que “a pesquisa exploratória é utilizada 

quando o objetivo é examinar um tema ou problema de pesquisa pouco estudado, do 

qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado antes”. 

Levando-se em consideração os fins a pesquisa pode ser caracterizada como 

descritiva, uma vez que deseja constatar se as práticas de acolhimento domiciliar 

possibilitam o atendimento humanizado ao paciente, estabelecer se a estruturação das 

redes de atenção em saúde constitui no elemento de acesso integral aos serviços de 

saúde, registrar se as redes de atenção em saúde via ações intersetoriais conseguem 

solucionar os problemas dos pacientes acompanhados, descobrir de que forma a unidade 

de gerenciamento de vagas reduz o tempo de hospitalização, divulgar de que forma a 

unidade de gerenciamento de vagas reduz os custos de internações, verificar de que 

forma a unidade de gerenciamento de vagas otimiza o fluxo de pacientes e mostrar 

como o registro ambulatorial das ações em saúde em atenção domiciliar auxilia no 
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processo de monitoramento e avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa 

Melhor em Casa. 

A pesquisa tem assim como foco central uma avaliação formativa ou de 

processo da política pública SAD e privilegia o aspecto da eficácia, procurando 

investigar e identificar se os objetivos, resultados e metas planejadas estão sendo 

alcançadas e direcionadas à população beneficiada, conforme período de tempo e 

recursos financeiros alocados. 

 

5.2. Lócus e abrangência da pesquisa 

 

Para fins deste estudo o lócus da pesquisa será o Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel localizado no Município de Natal. O Hospital apesar de ter sido inaugurado em 

14 de março de 1971 iniciou as suas atividades apenas em março de 1973 e tem como 

missão, realizar atendimentos, com ênfase na emergência e urgência pelo SUS, 

promovendo a dignidade da pessoa humana, preservando-lhe e resgatando-lhe a saúde, 

oferecendo-lhe atendimento de boa qualidade, universal e igualitário, nas áreas de 

trauma e emergência. Caracterizado como hospital geral o Hospital Monsenhor 

Walfredo Gurgel atende a serviço ambulatorial, internação, serviço auxiliar de 

diagnostico e terapia e urgência e emergência durante 24 horas por dia para pacientes 

espontâneos e para demanda referenciada. 

De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 

CNES, o Hospital em outubro de 2013 possuía 329 leitos SUS, sendo 149 leitos clínicos 

nas áreas de cardiologia, clinica geral, hematologia, nefrologia e neurologia, 106 leitos 

cirúrgicos voltados a procedimentos das áreas buco maxilo facial, cirurgia geral, 

neurocirurgia, ortopediatraumatologia e plástica, 18 leitos pediátricos para área da 

pediatria clínica e 56 leitos complementares para a unidade de cuidados intermediários 

adulto , UTI adulto - tipo ii e UTI pediátrica. 

De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP o 

Hospital atende mensalmente cerca de 21 mil pacientes vindos da capital e do interior 

do estado, dos quais 1.100 são internados. A cada mês, são feitas cerca de 600 

procedimentos cirúrgicos, entre cirurgias e reduções ortopédicas. (SESAP, 2013). 

No campo do diagnostico o hospital conta com serviços de tomografia 

computadorizada, ultrassonografia, endoscopia, broncoscopia, raios-x e nutrição 

parenteral. Mensalmente são realizadas em media 1200 tomografias computadorizadas, 
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entre 6 e 7 mil exames de raios-X, de 650 a 700 ultrassonografias, e de 250 a 300 

endoscopias digestivas (IDEM, 2013) 

O Hospital conta ainda com serviços de ambulância, central de esterilização de 

materiais, farmácia, lactário , lavanderia, necrotério, nutrição e dietética, S.A.M.E. ou 

S.P.P. (serviço de prontuário de paciente), serviço de manutenção de equipamentos, 

serviço social. O Hospital é referência no atendimento de urgência e emergência no 

Estado, os principais procedimentos realizados são em clínica médica, ortopedia, 

cirurgia geral e neurocirurgia.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa a escolha do hospital está pautada pela 

facilidade de acesso e por tipicidade, tendo em vista a representatividade dos sujeitos da 

pesquisa. Tendo em vista a mudança do Programa de Internação Domiciliar para o 

Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa com instituição e publicação 

da Portaria nº 2.029, de 24 de agosto de 2011, o estudo teve ainda um recorte 

transversal, visto que buscou examinar as ações desenvolvidas com relação à saúde no 

município de Natal, a partir de janeiro do ano de 2013. 

 

5.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Visando responder aos objetivos desta pesquisa foram escolhidos inicialmente os 

seguintes sujeitos em cada órgão selecionado, totalizando 70 (setenta) participantes: 

LOCAIS SESAP Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo 

Gurgel 

SUJEITOS  Coordenadora do Setor de 

Planejamento e Controle dos 

Serviços de Saúde. 
 

Coordenadora do Serviço de 

Atenção Domiciliar/Programa 

Melhor em Casa no Estado.  

 

Subcoordenadora do Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa no 

hospital. 
 

EMAP APOIO: 01 Fisioterapeuta, 02 

fonoaudiólogo, 02 nutricionista, 02 psicólogo, 02 

odontologo, 02 terapeutas ocupacionais, 01 

assistente social. 

 

EMAD: 04 Médicos, 04 enfermeiros, 16 técnicos 

de enfermagem, 02 assistentes sociais, 02 

fisioterapeutas. 

 

Unidade de gerenciamento de vagas: 03 médicos, 

08 enfermeiros, 12 assistentes sociais e 04 
secretarias. 

 

Quadro 02: Sujeitos da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Visando operacionalizar a pesquisa, a escolha dos sujeitos de pesquisa esteve 

intrinsecamente relacionada às ações implementadas e aos benefícios do programa/ 

objetivos específicos deste estudo. Para o objetivo que visa analisar como as práticas de 

acolhimento domiciliar possibilitam o atendimento humanizado ao paciente, os sujeitos 

escolhidos para realização das entrevistas foram os membros das equipes EMAD e 

EMAP, equipes responsáveis pelo acolhimento e direcionamento dos pacientes. 

Para investigar como as estruturações das redes de atenção em saúde 

diagnosticam e desenvolvem terapias relativas às reabilitações motora, respiratória, 

psíquica e social a pessoa escolhida para realização da entrevista foi a Subcoordenadora 

do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa no Hospital, responsável 

pela administração do programa no hospital e por buscar parceiros, quando a instituição 

não possui condições favoráveis para ofertar os serviços demandados. 

Quando o foco foi identificar se as redes de atenção em saúde viabilizam o apoio 

e ajuda da sociedade e instituições afins para solução de problemas vividos pelos 

pacientes acompanhados; a pessoa escolhida para realização da entrevista foi a 

Coordenadora do Setor de Planejamento e Controle dos Serviços de Saúde, responsável 

por analisar, e administrar todo o processo de pactuação entre Estado e demais 

instituições capacitadas e aptas ao atendimento dos objetivos do programa e do SUS. 

Quando o foco esteve na necessidade de analisar como a unidade de 

gerenciamento de vagas reduz os custos de internação e verificar como a unidade de 

gerenciamento de vagas otimiza o fluxo de pacientes a entrevista foi  realizada na 

Unidade de Gerenciamento de Leitos, setor responsável pela operacionalização do fluxo 

da oferta e demanda de vagas de internação no Hospital. 

  Visando analisar como o registro ambulatorial das ações em saúde em atenção 

domiciliar auxilia no processo de monitoramento e avaliação do Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa a entrevista foi realizada com a Coordenadora do 

Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa no Estado, responsável por 

coletar, consolidar e analisar os dados obtidos a fim de melhorar e execução do 

programa em nível local e estadual. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa não existe a necessidade de 

definir/delimitar o tamanho da amostra visando dar viabilidade à realização do estudo. 

Assim, partiu-se de um número inicial de participantes, mas dado que a participação dos 

sujeitos dependia da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a 

pesquisa foi feita com um número menor de participantes. No entanto, esse número não 
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prejudicou o alcance dos objetivos da pesquisa uma vez que os participantes cobriram 

todos os aspectos do Programa  que estavam sendo avaliados. 

A pesquisa foi realizada com os seguintes participantes: 

 

Sujeitos Instrumento de 

coleta 

Quantidade 

Total 

Quantidade 

recebida 

EMAD Entrevista 28 08 

EMAP Entrevista 12 07 

Coordenadora do setor de 

planejamento e controle do 

serviço de saúde 

 

Entrevista 

 

01 

 

01 

Coordenadora do Serviço 

de Atenção Domiciliar no 

Estado 

 

Entrevista 

 

01 

 

01 

Subcoordenadora do 

Serviço de Atenção 

Domiciliar no Hospital  

 

Entrevista 

 

01 

 

01 

UGV Entrevista  27 11 

 

Quadro 03: Quadro de respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Para facilitar a análise das informações, as transcrições das entrevistas serão 

denominadas de A, B e C. Já com os entrevistados serão usados: D2, D3, D6, D7, D8, 

D9, D10, D11, D12, D13, D14, D16, D17, D19 e D23 para os profissionais do SAD. 

Lembrando que os profissionais D1, D4 e D25 não foram utilizados por não terem os 

seus termos de consentimento assinados. 

No que se referem às entrevistas na unidade de gerenciamento de vagas os 

profissionais entrevistados foram os: E1, E3, E4, E5, E6, E9, E12, E13, E21, E22 e E23. 

 

5.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados é o processo de obter as informações necessárias à 

constituição de uma base de dados capaz de tratar o problema de pesquisa, consiste na 
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etapa que o pesquisador utilizará de instrumentos e técnicas apropriadas a fim de coletar 

os dados previstos. 

Neste sentido Vergara (2000, p. 54) informa que na coleta dos dados o leitor 

deve ser informado como você pretende obter os dados de que precisa para responder ao 

problema.  

Tendo em vista a necessidade de oferecer respostas aos problemas do referido 

estudo, a coleta de dados foi relacionado à pesquisa bibliográfica e documental, aliados 

à aplicação de entrevistas do tipo estruturada e semi-estruturada. Para a pesquisa 

bibliográfica os dados foram obtidos através de livros, dissertações, teses e periódicos 

que continham informações relacionadas ao assunto; a pesquisa documental foi feita 

através da coleta e análise dos documentos do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado 

da Saúde Pública e do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, que se relacionavam com 

a temática pesquisada, Portarias, Manuais, boletins, relatórios sobre o programa. 

A entrevista foi do tipo semi-estruturada com os gestores do programa no Estado 

e no Hospital Walfredo Gurgel e com a coordenadora das redes de atenção em saúde da 

Secretaria de Saúde. Neste sentido, Triviños (2007) e Sampieri, Collado e Lucio (2006) 

informam que a entrevista semi-estruturada, oferece a liberdade para que o pesquisador 

possa desenvolver novos questionamentos visando explorar com mais afinco os 

conceitos trabalhados e obter maiores informações sobre o tema trabalhado. As 

entrevistas foram pré-agendadas e realizadas com os gestores e os profissionais das 

Equipes de Atenção Domiciliar e da Unidade de Gerenciamento de Vagas no próprio 

ambiente de trabalho.  

Para o processo de coleta dos dados, foram realizadas entrevistas semi-

estruturada e estruturada, a qual possibilita vantagens na codificação de algumas 

questões, bem como na capacidade de obter, detalhar e conhecer a fundo uma 

informação tida como insuficiente. Abaixo segue um quadro resumo dos sujeitos e o 

instrumento de pesquisa.  
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Sujeitos Instrumento de coleta 

Coordenadora do Setor de Planejamento e 

Controle dos Serviços de Saúde. 

 

 

 

Entrevista semi-estruturada 

03 sujeitos  

Coordenadora do Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa no 

Estado.  

Subcoordenadora do Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa no 

hospital. 

Equipe multidisciplinar de atenção 

domiciliar - EMAD e Equipe 

multidisciplinar de apoio – EMAP 

 

Entrevista estruturada 

 

Unidade de Gerenciamento de Vagas-

UGV 

Entrevista estruturada 

 

Quadro 04: Sujeitos e instrumento de pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Cabe destacar e informar que todos os profissionais que participaram da 

pesquisa através da realização de entrevista tiveram conhecimento e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

5.5. Análise dos dados 

 

A análise dos dados possibilita compreender as relações e fatores intrínsecos ao 

tema a ser estudado. Para Vergara (2000, p.59) esta fase refere-se àquela seção na qual 

se explica para o leitor como se pretende tratar os dados a coletar, justificando por que 

tal tratamento é adequado aos propósitos do projeto. 

Portanto, a análise dos dados foi realizada através da técnica de análise de 

conteúdo de Lawrence Bardin que através do processo de categorização dos dados 

possibilita ao pesquisador classificar os elementos, conhecer e entender o contexto dos 

aspectos subjetivos pertinentes aos indivíduos entrevistados. 

Para Bardin (1977, p. 21) no plano metodológico a análise de conteúdo possui o 

papel de “... buscar a presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo ou 
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conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que é tomado em 

consideração”. 

Os dados coletados foram tratados utilizando o procedimento metodológico 

exposto através da análise categorial, uma das técnicas da análise de conteúdo.  

Ainda segundo Bardin (1977, p. 153), a análise categorial:  

(...) funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes 

possibilidades de categorização, a investigação de temas, ou análise temática, 

é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos (significações 

manifestas) e simples. 

 

Para esta pesquisa optou-se pelo processo de categorias de análise, sendo que o 

foco deste estudo está na análise das ações implementadas pelo Hospital Monsenhor 

Walfredo e os benefícios que tais ações geram para os objetivos do programa. Abaixo 

segue um quadro explicativo contendo as ações implementadas e os benefícios 

esperados pelo Programa, as grandes categorias analíticas. 

Tendo em vista a existência de questões que tratam de uma mesma temática, 

caso das redes de atenção em saúde e os seus benefícios para redução dos custos, 

qualidade do atendimento, entre outros fatores, constatou-se no momento das 

transcrições e análise dos dados que determinadas respostas se tornaram repetitivas. 

Dessa forma optou-se pela não inclusão das mesmas em mais de uma categoria de 

análise para não incorrer em duplicidade. 
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CATEGORIAS ANALÍTICAS  

AÇÕES IMPLEMENTADAS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 

Práticas de acolhimento domiciliar 

 

Atender de forma humanizada 

 

Estruturação das redes de atenção em saúde 

 

Diagnosticar e desenvolver terapias relativas 

às reabilitações motora, respiratória, 

psíquica e social. 

 

Buscar apoio e ajuda da sociedade e 

instituições afins para solução de problemas 

vividos pelos pacientes acompanhados. 

Unidade de gerenciamento de vagas 

Reduzir os custos de internação 

 

Otimizar o fluxo de pacientes 

 

Registro ambulatorial das ações em saúde 

 

Monitorar e avaliar o Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa 

 

Quadro 05: Categorias de Análise 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Nessa conjuntura, Bardin (1977) defende que o processo de análise dos dados 

deve estar pautado em três componentes sequenciais integrados: a pré-análise, 

exploração do material e tratamento, inferência e interpretação dos resultados.  Nesta 

perspectiva, o primeiro ponto realizado foi a pré-analise que ocorreu durante a pesquisa 

documental e as entrevistas exploratórias para dar o direcionamento à pesquisa. 

Em seguida, os dados foram coletados, tratados e explorados, com a confecção 

do roteiro da pesquisa (entrevistas).  As entrevistas forma efetuadas, gravadas, 

transcritas e executadas.   
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Realizada a pesquisa iniciou-se o processo de inferência e interpretação dos 

resultados visando identificar e catalogar temas repetitivos, ou frases que tenham 

coerência com o objetivo do estudo e que apresentem significado e similaridade capazes 

de criar uma espécie de categorização dos dados. .  
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6. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

A formulação de uma ação ou política para a área da saúde demanda uma visão 

interdisciplinar e intersetorial capaz não só de direcionar e garantir o acesso aos serviços 

públicos de saúde acrescenta-se a este indicador a necessidade que tal operacionalidade 

esteja baseada e fundamentada no que concerne à rapidez, integralidade, universalidade, 

dinamicidade e resolutividade da assistência. No âmbito da saúde o foco está na 

capacidade de atender os pacientes e demandas de forma humanizada, ou seja, 

produzindo um serviço de qualidade, que valorize as parcerias e potencialidades de cada 

agente, que consiga melhorar o fluxo e consequentemente otimize a demanda e os 

gastos com serviços de saúde, questões estas de suma importância para esta análise.  

Com o intuito de compreender como as ações implementadas pelo Hospital 

Monsenhor Walfredo Gurgel no município do Natal promovem de forma eficaz os 

benefícios do Serviço de Atenção Domiciliar/ Programa Melhor em Casa, faz-se 

necessário analisar os resultados conforme as categorias de análise e sua influência para 

os resultados do programa. 

 

6.1 As práticas de acolhimento domiciliar x alcance dos objetivos do Programa 

Melhor em Casa  

 

A saúde é um direito de todos e dever do estado (BRASIL, 1988), apesar dos 

avanços constatados a partir da implantação do SUS há vinte e cinco anos, o Sistema 

Único de Saúde ainda não conseguiu dirimir a problemática inerente à garantia de 

acesso e a resolutividade dos serviços públicos de saúde. 

Ainda que o SUS esteja baseado nos princípios da universalidade, integralidade 

e equidade da assistência, constata-se que tal garantia demanda ações corretivas para 

obter êxito, pois afinal é comum nos meios de comunicação indagações da imprensa e 

usuários do sistema que dizem respeito à falta de qualidade e baixa resolutividade dos 

serviços. 

Nessa categoria de análise busca-se verificar as práticas de acolhimento realizadas pelas 

equipes do SAD e sua influência para garantia do atendimento humanizado, da redução 

dos custos de internação, do aperfeiçoamento do fluxo de pacientes e no processo de 

avaliação da gestão. Para facilitar a compreensão sobre as relações existentes entre as 
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práticas de acolhimento e as diferentes dimensões previstas no Projeto Melhor em Casa,  

os dados serão analisados à luz da   Figura abaixo. 

 

 

 

Figura 01: Praticas de acolhimento x objetivos do programa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

6.1.1 Percepção sobre o Acolhimento Domiciliar. 

 

Abaixo, a percepção dos participantes sobre as praticas de acolhimento. 

Inicialmente, ao analisar as respostas dos entrevistados sobre as práticas de acolhimento 

domiciliar infere-se que não existe uma única visão do que seja o acolhimento 

domiciliar. As falas abaixo expressam as divergências encontradas: 

 

Assistência das necessidades multidisciplinar de um indivíduo. 

D. 12 

 

Consiste em toda a equipe ver a necessidade do paciente. D. 14 

 

Consiste em acolhimento, avaliação terapia instituída, 

orientação, adequação, se necessário, densibilidade domiciliar 

e referenciamento para alta. D. 16. 
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Consiste em visita domiciliar, e na avaliação dos membros da 

equipe multidisciplinar. D. 03 

 

Visita domiciliar, escuta humanizada, História clínica, 

avaliação social, exame físico e mental diagnostico e conduta 

com determinação e plano terapêutico da equipe. D. 06 

 

Consiste nas práticas e multiprofissionais, em cada 

especialidade, conforme necessidade de cada paciente. D. 10 

 

Consiste no direcionamento elencado pelas UBS, Hospitais, 

UGV e pelo próprio paciente. D. 11  

 

Verifica-se que a percepção dos respondentes está vinculada apenas a uma parte 

do que é realmente o acolhimento, ou seja, dizem respeito apenas ao caráter ético 

relacionado à execução do trabalho pela equipe, tendo em vista que para eles, acolher é 

fazer com que todos que tenham plena consciência das necessidades dos pacientes e a 

partir desse conhecimento direcionar as ações em conformidade com as necessidades de 

tratamento. 

Tal percepção está em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde 

que defende o acolhimento como uma postura ética inerente ao profissional, gestor e 

cidadão, pois implica discutir e trocar saberes, escutar solicitações em prol de solucioná-

las, independente do local de demanda dos serviços.  O acolhimento se apresenta assim 

como um elemento que contribui para efetividade do SUS e consequentemente para a 

resolutividade da assistência, uma vez que é um método de ação que visa reorganizar a 

assistência através da integração da tríade (usuário, profissional e gestores). 

Outrossim, existem profissionais que classificam o acolhimento apenas como 

sendo um processo de escuta para ingresso ou não do paciente no programa. No entanto, 

cabe destacar que a concepção de acolhimento é um tributo de referenciamento dos 

serviços, pois estabelece vínculos e compromissos para todos os parceiros aptos e 

habilitados para execução dos serviços demandados. 

 

Ouvir, escutar e ver se o paciente possui o perfil para o 

programa. D. 02 

 

Na visitação da equipe multidisciplinar para avaliação para 

possível acompanhamento. D. 08 
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Entretanto, existem respondentes que não conseguem visualizar o paciente a 

partir da realidade do próximo e sim a partir da sua realidade profissional.  

  

Na minha especialidade "odonto" consiste no exame intra-oral 

de tecidos moles e dentes. D. 02 

 

Orientações ao paciente e cuidador, assim como a realização de 

terapias de mobilização (fisioterapia). D. 16 

 

Por demandar interação o acolhimento é um mecanismo de garantia da 

humanização e humanizar é uma ação transversal capaz de elevar a comunicação entre 

os diversos parceiros e grupos de trabalho. O foco está na necessidade de unir e interagir 

com os atores em prol de construir novas formas de cuidar e organizar o trabalho e 

consequentemente tornar o acesso mais resolutivo. 

Esse é um ponto que merece atenção dos gestores e profissionais de saúde pois o 

sucesso das ações depende de um conjunto de fatores como estrutura, recursos e 

profissionais trabalhando de forma integrada e disseminando informações. Se os 

profissionais não se integram, não discutem, não entendem o fazer do outro, o processo 

de acolher é prejudicado, pois é a percepção de cada profissional que irá impactar na 

efetividade da assistência e integralidade do acesso. 

Embora o conceito e a pratica do acolhimento demandem uma visão dinâmica e 

interativa com outras formas de saber e agir, entende-se que não existe uma forma única 

de realizar o acolhimento, tendo em vista que ele ocorre onde o paciente estiver e 

demandar.   

 

6.1.2 Práticas mais utilizadas no ambiente domiciliar  

 

Nos relatos que se seguem evidenciam-se os aspectos relacionados às práticas 

mais utilizadas no ambiente domiciliar pelos profissionais de saúde. 

 

Orientações ao paciente e cuidador, assim como a realização de 

terapias de mobilização (fisioterapia). D. 16 

 

Consulta médica, fisioterapia motora (orientações do cuidador) 

físico respiratória, orientações nutricional, fononaudiológica, 

enfermagem para curativos, passagem de sondas e 

acompanhamento psicológico. D. 08  
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Orientações dos cuidados realizando curativo, verificação, 

sinais vitais, coleta de exames quando necessário, instalação de 

sondas vesicais e gástricas. D. 14 

 

Ao analisar as respostas compreende-se que as referidas práticas de acolhimento 

possibilitam a realização de procedimentos de saúde no ambiente domiciliar, bem como 

a instituição de ações capazes de produzir o dialogo, orientação, avaliação, 

encaminhamento e escuta dos pacientes inseridos no programa. As práticas de 

acolhimento são elementos preocupadas com o acesso aos serviços públicos, uma vez 

que visa garantir a efetivação dos serviços, além de possibilitar uma maior interação 

entre as equipes, família e o paciente.  No entanto, não fica claro se o acesso dos 

pacientes é efetivo e de qualidade, condições necessárias para o acolhimento. 

 

6.1.3 Formas pelas quais os pacientes recebem as práticas de acolhimento 

 

Aqui o destaque é dado à percepção dos pacientes quando recebem os serviços 

ofertados pelas equipes do SAD.   A forma como os pacientes recebem as práticas de 

acolhimento envolvem sentimentos de gratidão, cooperação, amor, carinho, humildade, 

satisfação alegria e às vezes agressividade. 

 

Com reações diversas, variando de cooperação, amor, carinho, 

humildade à agressividade. D. 06 

 

Na maioria com muita satisfação, visto que saem dos hospitais e 

vão para o domicílio. O apoio dos técnicos fortalece e tenta 

organizar a família nos cuidados com o paciente. D. 10 

 

Com muita alegria e satisfação, pois saem fragilizados dos 

hospitais e quando chegam em casa que recebem o apoio de 

uma equipe bem treinada para cuidar e passar-lhe 

conhecimentos sobre os cuidados e saúde com o paciente ficam 

muito agradecidos. D. 11 

 

Na maioria das vezes com muita satisfação, eles acham que é 

um favor, não veem como um direito. D. 08 

 

Como se constata, o acolhimento pode garantir um maior envolvimento, 

adaptação, contribuição e reconhecimento do trabalho realizado pelas equipes de 

atenção domiciliar.   



94 
 

Apesar de existir divergências os dados mostram uma similaridade de benefícios 

tendo em vista que o acolhimento demanda prestar um atendimento com resolutividade 

e responsabilidade, orientando quando for o caso o paciente e a família em relação a 

outros serviços de saúde para continuidade da assistência. 

 

Inúmeras como: promoção e educação a Saúde, esclarecimento 

de dúvidas, humanização do atendimento, paciente in loco 

individualizado por uma equipe multiprofissional. D. 03 

 

Redução do tempo de internação, desospitalização, integração 

entre a família e reingresso no convívio social. D. 11 

 

O principal principio do SAD é a desospitalização, só em voltar 

para casa, e ficar no seio familiar recebendo tanto atenção e 

carinho, isso melhora muito o estado geral do paciente. D. 14 

 

Melhor qualidade de vida, assistência durante o 

acompanhamento todo pelo SUS, apoio emocional e segurança. 

D. 16  
 

Um dado importante é a alusão por parte de alguns respondentes sobre a 

compreensão de que as práticas de acolhimento geram a redução do tempo de 

internação, desospitalização e a garantia do atendimento humanizado. Essa ideia está 

diretamente alinhada ao processo de avaliação e referenciamento da assistência, pois ao 

verificar lapsos ou dificuldade de continuidade no tratamento os atores (profissionais, 

usuários ou gestores) podem referenciar o paciente para outra unidade capaz de receber 

e produzir o atendimento pleiteado. 

 

6.1.4 Práticas de acolhimento x fluxo de pacientes  

 

Além do atendimento propriamente dito a garantia da humanização está 

relacionada à capacidade de otimizar o fluxo de pacientes, através do direcionamento 

dos pacientes para as suas necessidades e demandas e/ou a sua retirada do ambiente 

hospitalar taxado como insalubre. 

Percebe-se que a maioria dos respondentes tem a percepção de que tais práticas 

agilizam o fluxo de pacientes e consequentemente produzem a humanização. Para eles 

tal possibilidade ocorre pelo referenciamento de um paciente para outra unidade ou 

serviço mais adequado às suas reais necessidades. De modo geral, afirmam que as 

práticas ajudam na organização do fluxo dos pacientes, tendo em vista a desocupação, 
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rotatividade, liberação dos leitos ou até a internação de pacientes antes internados nos 

corredores do hospital. 

 

...pela rotatividade dos pacientes. D. 03 

 

...permitindo que o cidadão tenha acesso a rede de serviços em 

saúde rotatividade. D. 06  

 

...acelera o fluxo de internação hospitalar, com a liberação dos 

leitos. D. 23 

 

Entretanto, a questão não é unânime, tendo em vista que alguns respondentes 

discordam dessa possibilidade ao afirmar que a otimização dos leitos é prejudicada por 

diversos atores inerentes ao Sistema Único de Saúde, como limitações financeiras dos 

hospitais, ausência ou precariedade de equipamentos, falta de insumos, além da elevada 

demanda por serviços públicos hospitalares que acabam prejudicando o 

desenvolvimento das atividades.  

 

Às vezes ficamos limitados pelas dificuldades do Sistema Único 

de Saúde. D. 07 

 

Nem sempre, isso porque infelizmente o SUS na prática não 

condiz com a teoria. D. 08 

  

Cabe destacar que apesar das práticas possibilitarem o direcionamento dos 

pacientes para o atendimento de suas demandas, tal direcionamento só será efetivado e 

resolutivo com a existência e a parceria das redes de atenção em saúde, ou seja, um 

conjunto de órgãos e serviços estruturados e aptos a receber e atender as demandas.   

 

6.1.5 Práticas de acolhimento x processo de monitoramento e avaliação 

  

Nesta etapa é discutida a percepção sobre as práticas de acolhimento ajudarem 

no processo monitoramento e avaliação da gestão. Infere-se que o ato de acolher 

possibilita organizar e sistematizar o fluxo de serviços das unidades de saúde via 

protocolo de responsabilidade, direcionar o conjunto de saberes relacionado a cada tipo 

de demanda, ampliar e melhorar a ambiência (confortabilidade e condições adequadas 

de receber os usuários), promover ações de debates e troca de experiências. 
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Os respondentes afirmam que o processo de monitoramento e avaliação ocorre 

no momento das reuniões periódicas entre as equipes de atenção domiciliar, nas quais 

são discutidos todos os casos e demandas do dia-a-dia, ou seja, é neste espaço que são 

expostas as atividades, os problemas, os direcionamentos e ações necessárias visando 

construir e moldar o futuro planejado: 

 

... tendo conhecimento das atividades e problemas enfrentados 

no dia a dia do atendimento podemos mapear e direcionar 

esforços visando a maior ação do acolhimento. D. 07 

 

... ouvindo as necessidades de saúde do paciente conseguimos 

direcionar, dentro da capacidade da equipe, para a rede de 

atenção a saúde dando resolutividade dos problemas. D. 12 

 

... afinal de posse das demandas e dificuldades podemos criar 

ações para reverte-las ou minimizá-las. D. 13 

 

... existe atendimento por equipe multiprofissional, sendo feitos 

reuniões semanais com discussão de cada paciente. D. 19 

 

Como o acolhimento faz referência à possibilidade de direcionar as demandas 

dos pacientes e este está ligado à humanização no atendimento, pode-se inferir que as 

práticas possibilitam aos gestores conhecer as principais demandas, direcionamentos e 

eventuais dificuldades encontradas pelo hospital e pela rede de atenção em saúde. 

Afinal, a humanização ocorre quando o paciente é direcionado e o serviço para o qual o 

paciente foi direcionado tem estrutura necessária para dar seguimento ao tratamento. 

Assim, entende-se que o acolhimento pode ter uma grande importância para a 

efetividade dos serviços de saúde. 

 

6.1.6 Práticas de acolhimento x qualidade no atendimento 

 

Aliado ao processo de monitoramento esta secção visa verificar outros métodos 

que substanciem a veracidade dos fatos e comprovem a qualidade do atendimento e 

humanização.  Assim, quando perguntados sobre a existência de alguma pesquisa de 

satisfação pelo atendimento recebido, a grande maioria desconhece a existência de tal 

procedimento. 

Apenas um respondente tem a percepção que os resultados são positivos, no 

entanto, expõe as dificuldades relacionadas à estrutura de equipamento e pessoal. Para o 
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respondente, os resultados poderiam ser mais expressivos se o governo investisse na 

aquisição de equipamentos e no incremento de mão-de-obra.  

 

Os resultados são positivos, para melhorar deve-se aumentar a 

estrutura veicular, mão-de-obra profissional e equipamentos. D. 

17.    
   

Quando questionados sobre a forma como eles analisam se as práticas de 

acolhimento estão produzindo os resultados esperados, parte significativa afirma que 

essa informação se dá através da evolução do quadro clinico e das altas dos pacientes. 

Percebe-se, que para os membros das equipes a melhor forma de verificar os resultados 

está nos benefícios que as ações produzem para a saúde dos pacientes, ou seja, está nos 

avanços e na resolutividade oriunda do acolhimento.  

No entanto, há relatos de respondentes que avaliam os resultados através do 

retorno verbal e por ligações telefônicas onde os pacientes e a família agradecem pelo 

serviço ofertado, conforme exposto abaixo:  

 

É pela satisfação / família quando o paciente recebeu alta pela 

melhora, retornou e ligou para agradecer pelo serviço prestado. 

D. 14. 

 

Nós avaliamos os resultados através do retorno verbal do 

paciente e da alta. D. 16 

 

Agente tem recebido varias manifestações dos pacientes, 

algumas famílias mandam email e cartas de agradecimento, 

então eles demonstram que eles estão satisfeitos, inclusive 

agente tem uma pesquisa de satisfação do usurário. A 

 

Quando o assunto está relacionado às principais demandas apresentadas, infere-

se que elas perpassam a ideia de acesso, até o tempo necessário para ser atendido, o que 

é congruente com a capacidade limitada do estado/ hospital em atender a todas as 

demandas. Conforme mostra as informações abaixo: 

 

... Quanto tempo vai levar para fechar a lesão? Quando eu 

receber alta do SAD, onde vou fazer o curativo, ou continuar 

meu tratamento?D. 03 

 

...são diversas as indagações sendo as principais os 

medicamentos e material de curativo que são ofertados pelo 

serviço. D. 16 
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Apesar do processo de escuta, todos os respondentes afirmam que infelizmente 

não é possível atender a todas as demandas, tendo em vista a falta ou ineficiente 

estrutura, existência de demandas que não comportam a realidade do hospital, 

insuficiência de medicamentos e insumos, limites financeiros e de pessoal, segundo 

respostas transcritas abaixo: 

 

Não conseguimos atender a todas, pois temos limite financeiro, 

de pessoal, equipamentos e insumos para realização dos 

procedimentos e atender todos os pacientes. D. 11 

 

Não atendemos a todos porque as demandas se sobrepõem a 

capacidade da equipe. D.  12 

 

 

6.1.7 Praticas de acolhimento x otimização dos custos 

 

Por outro lado, as práticas de acolhimento produzem a otimização/redução dos 

custos de internação que são custos relacionados às diárias de internação nos hospitais, 

equipamentos e insumos como soros, sondas, água, energia e medicamentos utilizados 

para a manutenção e produção da saúde do paciente, além dos custos de ser ter uma 

equipe de profissionais de prontidão para atender as demandas. 

 

Destacam-se as seguintes falas:  

 

Menos tempo de internação hospitalar menos custos. D. 03 

 

Minimizam, considerando que o paciente não está ocupando um 

leito no hospital. D. 10 

 

O paciente em casa baixa o custo de internação. D.  14 

 

Em relação a gastos internos "hospitalares", porém no geral se 

mantém gastos com curativos, medicamentos e profissionais. D. 

16 

 

Infere-se nas respostas que a humanização ocorre pela otimização dos custos de 

internação, tendo em vista que ao reduzir ou otimizar os gastos o hospital poderá 

investir e ampliar o estoque de insumos e medicamentos necessários para garantir sem 

interrupção o que foi definido no plano terapêutico individual de cada paciente. 
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6.1.8 Acolhimento x tempo de hospitalização  

 

Nesta seção são discutidos a influencia ou não do acolhimento no processo de 

redução do tempo de hospitalização. Os respondentes percebem e concordam com a 

afirmação de que o acolhimento possibilita a redução do tempo de hospitalização 

através de diferentes dimensões: 

 

Proporcionando otimização dos leitos e trazendo mais conforto 

e satisfação dele ser cuidado em casa das suas lesões 

orientações multiprofissionais. D. 08 

 

Desospitalização e reorganização da demanda dos hospitais. D. 

09 

 

Com as práticas de acolhimento nos conseguimos otimizar a 

demanda por procedimentos e leitos, ou seja, aceitamos 

pacientes com o perfil epidemiológico enquadrado ao perfil do 

hospital e do programa. D. 16 

 

 

Ao analisar os argumentos acima, merece destaque o termo “otimização dos 

leitos”, afinal quando um paciente possui o perfil epidemiológico para ser atendido em 

casa por uma equipe multiprofissional, este leito fica vago e pode ser utilizado por outro 

paciente, possibilitando dessa forma a reorganização da demanda por serviços 

hospitalares. 

Vale lembrar que o processo de acolher demanda pactuação de redes de atenção, 

ou seja, a redução do tempo de internação e otimização dos leitos pode ocorrer pelo 

referenciamento de pacientes para unidades que se enquadrem ao seu perfil 

epidemiológico. 

A recuperação do individuo está relacionada ao ambiente de internação 

(residência), pois ao estar em tratamento domiciliar o paciente terá acesso a um 

conjunto de profissionais exclusivos para satisfazer e atender às suas necessidades, além 

de estar vivendo em um ambiente limpo, confortável, humano e próximo da sua família, 

fatores indissociáveis para reabilitação e satisfação do atendimento.  
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6.2-Estruturação das redes de atenção em saúde x o apoio e ajuda da sociedade e 

instituições afins para solução de problemas vividos pelos pacientes acompanhado. 

 

 A integração de políticas públicas é algo imprescindível para consolidação da 

integralidade de acesso e consequentemente da garantia dos direitos sociais. Nos 

últimos anos o assunto vem ganhando destaque nas mais diversas áreas de atuação do 

Estado, principalmente quando o foco está centrado ao processo de promoção a saúde, o 

qual necessita ações diretivas ao lazer, educação, saneamento, segurança entre outras. 

Contudo, integrar não é uma tarefa fácil. Afinal, para programar ações e 

atividades intersetoriais, é necessário um jogo político e uma longa negociação sobre os 

temas que deverão compor a agenda, sendo um desafio identificar objetivos comuns e 

criar estratégias e construir prioridades para concretização das mesmas. 

Assim, a dificuldade não é apenas a de construir e distribuir metas e atribuições 

para serem atingidas pelos parceiros, e sim tentar mudar as percepções e interesses 

divergentes a um único caminho definido e valorizado por todos. A ideia central não é a 

negligência e muito menos a perca de singularidade dos envolvidos, o foco é construir 

uma teia temática capaz de disseminar conhecimentos e construir caminhos de 

enfrentamento aos problemas públicos.  

Nos serviços de saúde essa necessidade de pactuação não é diferente, na verdade 

é de extrema necessidade para o alcance dos resultados, pois nenhum serviço de saúde é 

mais ou menos importante, cada um possui sua singularidade de tratamento e cabe aos 

envolvidos saber onde, como e quando agir, surgindo assim à necessidade de criar elos 

capazes de garantir a assistência e integralidade das ações. 

Neste ponto ganha destaque a implantação das redes de atenção em saúde que 

consiste em um conjunto de serviços e equipamentos de saúde, dispostos em um 

determinado local (território), que demandam não apenas destinar serviços públicos e 

sim discutir o modo como estes serviços se relacionam, além de verificar que modelos 

de atuação e resultados estão sendo alcançados.  

Assim é perceptível que o foco das redes não está apenas voltado à união dos 

atores e níveis de atenção à saúde, a sua abrangência está pautada na minimização ou 

até extinção dos efeitos causados pelas diferenças e discrepâncias inerentes a estrutura 

entre cidades localizadas em um mesmo território para que os usuários que não tinham 

acesso a certo tipo de procedimento passem a ter de forma sistêmica e equânime o 

acesso a estes serviços de forma humanizada.  
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Ao focar nas potencialidades da implantação das redes de atenção em saúde tem-

se o diagnóstico que elas conduzem ao incremento e efetividade da integralidade do 

acesso, tendo em vista a inclusão de novos parceiros e expansão dos procedimentos de 

saúde fornecidos, a conquista da racionalidade dos serviços e parceiros, assim como na 

gestão mais eficiente dos recursos financeiros, de pessoal e equipamentos.  

Para tanto, essa garantia de acesso via estruturação das redes de atenção 

demanda o estabelecimento de pactos e fluxos com os pontos de atenção, a fim de 

promover o acesso de serviços públicos pautados na integralidade e universalidade da 

assistência a todos que dele demandar. 

Assim esta categoria de análise visa relacionar as redes de atenção em saúde 

com resolução de problemas, humanização do atendimento, monitoramento e avaliação 

dos serviços, intersetorialidade e a qualidade no atendimento conforme exposto na 

Figura abaixo 

 

 

 

Figura 02: Estruturação das redes x  solução de problemas vividos pelos pacientes. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

 

 

 

 



102 
 

6.2.1 A rede de atenção em saúde x resolução de problemas  

 

 O foco de análise aqui é verificar a atuação das redes de atenção no que tange a 

resolução ou não dos problemas demandados pelos pacientes e pelos profissionais de 

saúde (funcionários e gestores).  

No que se refere aos problemas que as redes de atenção buscam resolver, os 

relatos dos entrevistados (as) mostram que a organização das redes de atenção em saúde 

não foi finalizada ainda, principalmente quando o objetivo é fazer com que os pacientes 

tenham acesso aos serviços das unidades básicas de saúde, tendo em vista que nem 

todas possuem a estratégia de saúde da família. Assim entende-se que o principal 

problema está na capacidade de referenciar os pacientes para outras unidades e estas 

estarem aptas a recebê-los. Conforme exposto nas falas abaixo: 

 

Infelizmente no momento de repassar o paciente para as 

unidades básicas de saúde a gente tem certa dificuldade porque 

nem todas as unidades tem a estratégia saúde da família, então 

fica difícil a gente repassar o paciente, às vezes eles alegam que 

não tem continuidade da distribuição de algumas coberturas 

que são necessárias para os pacientes, mas a gente tem 

trabalhado nisso, temos mantido reuniões com estes diversos 

parceiros e pouco a pouco estamos conseguindo né, ultrapassar 

estas barreiras. A 

 

...Está caminhando, estamos caminhando, mas esperamos que a 

rede de saúde realmente funcionasse conforme está planejado. 

A 

 

...não, pois a rede não depende apenas do nível central, ou seja, 

da secretaria estadual de saúde, a rede possui interlocução com 

o demais órgão inclusive com a atenção básica provenientes dos 

municípios e a grande maioria dos municípios 

norteriograndenses não possuem condições financeiras e de 

estrutura para atender as suas demandas, como isso não ocorre 

gera uma demandada de pessoas dos interiores do estado para 

se tratarem nos hospitais do estado. A 

 

 Assim pode-se inferir que a construção de redes é uma tarefa complexa, tendo 

em vista que envolve não apenas ter ou não ter equipamentos e pessoas.   A efetividade 

se dá pela troca e sintonia dos parceiros. Uma possível saída capaz de minimizar os 

problemas citados pelo entrevistado pode estar no fortalecimento da regionalização da 

assistência, ou seja, construir processos de cooperação entre municípios e assim 
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diminuir as divergências de atendimento. Tal processo de sinergia de informações e 

ações possibilitará a oferta de serviços mais resolutivos e de melhor qualidade. 

 Ao ser questionado sobre os problemas que a estruturação das redes busca 

resolver, nota-se nas respostas que não existe um problema maior ou menor, e sim uma 

conjuntura de problemas inerentes à administração das unidades básicas de saúde e dos 

hospitais que necessitam ser resolvidos em conjunto, pois existe uma relação direta 

entre a resolutividade dos problemas e o acesso aos serviços de saúde.  

 

Na verdade tentamos resolver um conjunto de problemas 

relacionados à falta de equipamentos, estrutura, pessoal e 

leitos, temos recursos humanos insuficientes, é, leitos de 

retaguarda, aqui no hospital não existe leitos de retaguarda. A 

 

Não existe um problema maior ou menor, na verdade não existe 

um problema só, afinal um depende do outro, o que adianta ter 

um leito e não ter um profissional, um equipamento específico. 

A 

 

Capacidade financeira para a demanda crescente de serviços de 

saúde, dificuldade dos municípios em atender as normas do SUS 

por motivo de falta de estrutura ou de recursos financeiros 

direcionam os pacientes para os nossos hospitais do estado, 

equipamentos de alto custo, precárias condições de alguns 

hospitais, baixo quantitativo de pessoas, ma utilização dos 

recursos, preço da tabela SUS estão muito abaixo dos 

praticados no mercado e assim ocorre o descredenciamento de 

entidades. A 

 

Um dado importante está na inclusão do termo “leitos de retaguarda”, ou seja, 

leitos destinados a reinternação de pacientes, isto é, um leito reserva que deveria estar 

disponível caso o paciente tivesse de ser internado novamente, ou para internação de 

casos com menor complexidade. Assim pode-se compreender que a premissa da 

integralidade e continuidade no atendimento é quebrada, pois não há garantia de acesso 

ao serviço caso o paciente venha a necessitar dele novamente. 

Apesar dos problemas citados, percebe-se nos esclarecimentos do entrevistado 

que atender ou não um determinado ponto, não está apenas relacionado à capacidade 

técnica e gerencial das equipes responsáveis pelo planejamento da gestão e da 

estruturação das redes de atenção, pois os problemas encontrados não necessariamente 

estão relacionados à falta de gestão, e sim a fatores externos como a falta de autonomia 

para resolver as pendências, tendo em vista uma forte pressão política. 
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...às vezes é fácil você dizer que aquela instituição não tem 

gerente, não tem gestão, o gestor não é bom, mas por traz de 

uma boa gestão existem muitas coisas envolvidas, uma delas é o 

incentivo e apoio do gestor maior. A 

  

No que tange ao tipo de solicitação demandada junto aos parceiros, encontra-se 

uma diversificação de solicitações; em boa parte, elas estão relacionadas e visam ofertar 

conforto e acessibilidade para os pacientes e profissionais que estão realizando os 

serviços no ambiente domiciliar. 

Dentre das principais demandas estão os serviços de locomoção de pacientes 

visando dar continuidade nos serviços, solicitação de tratamentos para manutenção da 

saúde do paciente além de equipamentos visando melhorar a infraestrutura residencial 

dos usuários do programa.  

 

...nos recebemos uma doação de algumas camas hospitalares de 

um dos nossos parceiros “ROTARY” para serem emprestadas 

aos pacientes em atendimento por tempo indeterminado...  

 

Se precisar de cadeira de banho ou de rodas agente encaminha 

para o CRA que é o responsável...  

 

Se o paciente precisar de oxigênio agente encaminha pra o 

programa de oxigenoterapia 

 

...se ele precisar de algum outro tratamento fora do domicílio 

nós fazemos os devidos encaminhamentos. A 

 

 Apesar dos relatos expostos acima mostrarem que a estruturação das redes de 

atenção em saúde visa garantir a continuidade e agilidade dos serviços, pode-se verificar 

nas respostas do entrevistado que nem sempre tais solicitações são atendidas de forma 

rápida, tendo em vista que muitas solicitações acabam esbarrando na morosidade e 

burocracia, tendo em vista que a liberação/ disponibilização de equipamentos está 

vinculada a formalização de processos e a apreciação dos setores para autorizar ou não o 

pedido em questão.  

 

Às vezes demora um pouco, não é imediato não, principalmente 

nesta parte do CRA que é feito todo um pedido, pois existe toda 

uma legislação para abertura de processos, passar pelos 

setores, colher pareceres até que o bem esteja disponível para o 

paciente. A 
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Muitas vezes esbarramos na burocracia dos processos aqui na 

secretaria. B 

 

Fazendo referência aos parceiros inseridos na tentativa de responder e resolver 

as demandas verifica-se que a interação dos parceiros ocorre através da assinatura de 

termos de cooperação, que visam dar um direcionamento da assistência a fim de tornar 

as ações e fluxos de pacientes contínuos. 

  

A execução das redes aqui no Walfredo se dá através de termos 

de cooperação. 

 

Nos temos diversos parceiros por exemplo: prae, promotoria, 

secretaria da educação, ministério público, ministério da saúde, 

sethas. 

 

Apesar das dificuldades, á avaliação é positiva, pois estamos 

vendo um direcionamento, temos um norte a seguir, mas devido 

as dificuldades, muitas vezes seguramos um pouco o paciente 

né, para que possamos tentar resolver alguns problemas da 

rede e assim dar uma maior continuidade no serviço. A 

 

A estruturação ocorre através de pactuação entre órgãos de 

diversas naturezas esferas de governo do estado, município e 

federal. Hoje nós trabalhamos também com elementos de 

contratualização. B 

 

Apesar de a avaliação ser otimista, o entrevistado afirma que às vezes por 

problemas inerentes a rede, os pacientes ficam sob a guarda do programa até que tais 

eventualidades tenham sido corrigidas. Apreende-se neste ponto que os resultados do 

fluxo de pacientes poderiam ser otimizados caso a estrutura estivesse apta a atender as 

mais diversas solicitações. 

 

6.2.2 As redes de atenção em saúde x Humanização do atendimento. 

 

Neste tópico discutir-se-á a atuação das redes de atenção em saúde e sua 

influência no que diz respeito à humanização do atendimento. Segundo as afirmações 

do entrevistado A, não existe uma única forma de solicitação dos serviços que 

compõem a rede de atenção à saúde, tendo em vista que tal solicitação pode ocorrer 

pessoalmente ou por telefone quando estão relacionadas à demanda espontânea, assim 
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como podem ocorrer por decisão judicial ou até mesmo por atos que ainda não 

ocorreram por atitudes inesperadas. Conforme exposto nos argumentos abaixo:  

 

As solicitações podem ocorrer de diversas formas, sejam por 

demanda espontânea, pelas equipes dos hospitais do estado, ou 

até mesmo por decisão judicial. A 

 

O PRAE, é um dos parceiros do SAD, quando a gente precisa 

do transporte de algum paciente para alguma outra instituição 

para complementar a terapia, conforme plano terapêutico 

agente liga para o PRAE e diz que existe esta demanda, 

orientamos o cuidador a levar toda a documentação exigida 

pelo PRAE é feito um cadastro é eles ficam fazendo esse 

transporte deste paciente. A 

 

Outro parceiro nosso é a promotoria do Idoso, qualquer 

demanda judicial que agente perceba que na casa do paciente 

há algum mau trato em torno deste idoso, a gente faz um 

relatório e entramos a promotoria para que sejam tomadas as 

devidas providências, chamar a família para conversar e tentar 

sanar o problema ou até mesmo um apoio para abrigar aquele 

paciente. A 

 

Sim, como a rede cria uma espécie de protocolo de 

responsabilidades além de evitarmos internações 

desnecessárias, podemos direcionar os pacientes conforme as 

suas peculiaridades de atendimento e locomoção. B 

  

 Ao analisar de forma detalhada as falas acima, tem-se a percepção de que as 

formas do acolhimento podem partir de diversos usuários, ou seja, verifica-se que existe 

uma rede interagindo para dar suporte às demandas dos pacientes. Ainda com base nas 

falas percebe-se que a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD transcende as 

políticas de saúde e pode-se concluir que o trabalho realizado pelas equipes in loco 

possibilita aferir o cumprimento das leis como é o caso do Estatuto do Idoso, bem como 

canal de denuncia e maus tratos caso uma ação esteja em desacordo com a norma. 

Um dado interessante é o item demanda espontânea dos serviços. Segundo 

Relatório do 1° semestre de 2013, dos 323 pacientes que foram atendidos pelas equipes 

do SAD do Walfredo, 47 (quarenta e sete) pacientes, ou seja, 14,5% obtiveram acesso 

aos serviços por demanda espontânea. 

Apesar de não se saber o número de pacientes que demandaram o serviço e sim 

o número de pacientes atendidos é oportuno destacar a possibilidade de humanizar o 

atendimento a partir da atuação dos parceiros que estão interagindo com o SAD. O fato 
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é que ao flexibilizar o processo de escuta das demandas (telefone e pessoalmente) e 

criar parcerias com os demais órgãos, percebe-se que a atuação do SAD não está 

voltada apenas ao processo de acolher, mas a sua atuação caminha para a humanização 

do atendimento por possibilitar a garantia dos direitos sociais, uma melhor locomoção, 

acomodação e a realização dos exames necessários para a continuidade da assistência. 

 

6.2.3 A rede de atenção em saúde x monitoramento e avaliação dos serviços 

 

Nesta seção verificar-se-á como ocorre o processo de monitoramento e avaliação 

dos serviços a partir das redes de saúde e atuação do SAD, tendo em vista que um dos 

pontos fundamentais da aplicabilidade de ambas está na capacidade de garantir o acesso 

e continuidade da assistência. 

Ao analisar os esclarecimentos do entrevistado observa-se que o SAD não possui 

mecanismos de controle que vislumbrem constatar se o plano terapêutico de cada 

paciente está sendo seguido pelos outros parceiros, tal controle ocorre apenas quando os 

pacientes estão vinculados ao Programa no âmbito estadual, conforme exposto nas falas 

abaixo. 

  

A gente não tem o controle real da continuidade daquela 

terapia após a alta do paciente, agente esta tentando agora, 

estamos discutindo uma forma de ver isso, pois quando o 

paciente recebe alta ele é desvinculado do programa, ele passa 

a ser assumido pela rede municipal, a gente não tem controle se 

aquilo que foi repassado no prontuário dele está tendo 

continuidade. A 

 

Se, a rede funcionar como está pactuada a humanização do 

atendimento é verídica, pois quando falamos em humanização 

estamos citandos a capacidade dos órgãos em atender de forma 

humana, com qualidade, percebendo cada pessoa como única e 

que merece um atendimento individual, no entanto na prática 

por mais que façamos o melhor, por mais que planejarmos de 

forma integra sempre irá acontecer algo que nos não pensamos 

ou que foge da nossa realidade e assim pecamos na 

humanização. A 

 

Como não existem mecanismos de avaliação, todo o processo de monitoramento 

e acolhimento da gestão é comprometido, fato que pode ser um dos fatores que limitam 

a resolutividade da assistência, afinal, como avaliar uma ação se os gestores não sabem 
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o que avaliar? Ainda segundo o entrevistado uma saída para a garantia da continuidade 

é a implantação e funcionamento da regulação dos leitos, que possibilitaria conhecer o 

fluxo e o perfil dos pacientes.  

 

Acho que a regulação quando começar a funcionar vai ser algo 

muito bom, para todos, pois possibilitará verificar o fluxo dos 

pacientes internados e leitos disponíveis, evitando custos com 

locomoção e perca de tempo no atendimento, ou seja, 

direcionar o paciente com perfil certo para o local. A 

 

Neste ponto, percebe-se um entendimento equivocado dos aspectos relacionados 

à implantação e benefícios da regulação dos serviços de saúde, tendo em vista que a 

regulação possibilita conhecer o perfil, melhorar o fluxo dos leitos e a demanda, auxiliar 

na redução dos gastos com locomoção e o tempo. Entretanto, o problema exposto faz 

referência a capacidade de receber ou não o paciente, então a regulação neste caso 

garante o acesso e não a continuidade, pois não adianta regular se a rede não esta apta 

para receber. 

 

6.2.4 A rede de atenção em saúde x intersetorialidade  

 

Nesta parte o foco está na articulação das redes com outros parceiros. No que 

concerne à prática dessas ações, tem-se a noção que a implantação das redes de atenção 

em saúde já está demonstrando resultados relacionados a mecanismos de escuta dos 

pacientes e até no que tange a redução de custos para os pacientes. Percebe-se que a 

redução dos custos perpassa o caráter governamental e insere-se no contexto pessoal. 

 

... Temos a criação da ouvidoria demandada pelo ministério 

público do estado. 

 

Podemos citar a redução dos custos dos preços de fralda, leite e 

medicamentos para os pacientes que são cadastrados nas 

farmácias populares. 

 

...os pacientes que utilizam de equipamentos em sua residência 

para tratamento, os pacientes abrem um processo e podem 

solicitar a Cosern a redução do valor cobrado na conta de luz. 

A 

 

Não sei todos os custos que estão inseridos a internação 

hospitalar mas sei que a partir do momento que um paciente 

tem condições de ser remetido para as unidades de saúde do 
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município e ou até para o nosso programa de internação 

domiciliar eu sei que os gastos com, equipe médica, 

medicamentos, energia, exames serão reduzidos de forma 

significativa. B 

 

Percebe-se que por mais que o fator burocrático minimize os resultados é 

oportuno destacar as contribuições das ações intersetoriais aqui elencadas, pois afinal 

através delas o paciente poderá ter uma maior e melhor resposta ao tratamento por ser 

agraciado com equipamentos e/ou insumos a custo mais acessíveis ou até gratuitos. 

 

6.2.5 A rede de atenção em saúde x qualidade no atendimento 

 

Aqui, a preocupação é avaliar a relação das redes de atenção em saúde e a 

produção ou não da qualidade no atendimento. Em se tratando da qualidade do 

atendimento, os relatos a seguir demonstram que por mais que existam dificuldades 

inerentes principalmente aos serviços das unidades básicas de saúde, o fator qualidade 

para o entrevistado está limitado ao encaminhamento do paciente às suas demandas ao 

invés de avaliar a forma como o paciente foi atendido.  

  

Mesmo com a capacidade instalada de algumas unidades 

básicas de saúde não ser a melhor possível, eu acredito que sim, 

alias tenho com certeza que sim que as redes possibilitam a 

qualidade do atendimento, pois agente tem um serviço aqui,o 

serviço é ofertado, o paciente é ouvido, o paciente é 

referenciado, e essa continuidade do tratamento é realizada, ele 

verá que estamos lutando para dar o melhor possível para ele.A 

 

 Relacionado à inserção do cidadão no convívio social, o relato a seguir 

demonstra que os pacientes em internação domiciliar mais próximos de sua família 

estão propensos à reabilitação de sua saúde dos que os internados no hospital, distante 

familiares. 

 

Com certeza, inclusive há estudos né, que demonstram que o 

paciente domiciliar melhora e muito a reabilitação deste 

paciente, porque ele esta no convívio familiar que totalmente 

diferente de ele estar confinado no ambiente hospitalar, então a 

gente percebe que a reabilitação dele é bem melhor, não apenas 

por deixar de estar em um ambiente insalubre, mas por estar 

próximo das suas lembranças, amigos e principalmente dos 

entes familiares. A 
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Sim, lógico que sim, imagine que um paciente esteja descrente 

com a sua vida e ao ingressar num hospital com baixa 

qualidade o ultimo de fio de esperança acaba morrendo, no 

entanto quando temos uma estrutura de equipamentos, pessoas 

com qualidade, condições dignas de internação, capaz de dar 

todo o aporte necessário para o tratamento do paciente ele 

passa a se tornar parte viva do processo e assim busca força 

para voltar ao convício com sua família. B 

 

 Embora a estruturação da rede de atenção em saúde possibilite os 

direcionamentos no atendimento dos pacientes, infere-se nos relatos acima que não é a 

rede de atenção em saúde que causa a inserção no convívio social, e sim o fato do 

paciente estar internado próximo da sua família e na residência (local seguro, salubre). 

Tomando por base todas as informações acima fica evidente que a estruturação 

das redes de atenção possui um papel fundamental para direcionamento e organização 

dos serviços de saúde, principalmente quando o foco está na capacidade de garantir o 

acesso dos usuários a tais serviços. 

Apesar de não estar totalmente concluída, percebe-se na fala do entrevistado que 

as redes de atenção já demonstram resultados favoráveis, e que possibilitam a 

reabilitação dos pacientes.  Fica claro nas falas que a estruturação as redes de atenção 

possibilitam ampliar a cobertura de acesso e consequentemente a integralidade da 

assistência, por minimizar ou até extinguir os efeitos causados pelas diferenças de 

estrutura entre cidades localizadas em um mesmo território. 

Fica clara a importância das redes de atenção para o direcionamento dos 

pacientes. Apesar das dificuldades aqui elencada, as redes são capazes de apresentar um 

diagnostico fidedigno dos pontos críticos que deverão ser revertidos ou minimizados 

pelos gestores, no caso em questão (recursos físicos e humanos insuficientes), além de 

aproveitar as potencialidades (qualidade do atendimento e direcionamento das ações), as 

quais auxiliam na obtenção de resultados expressivos a resolução de uma situação 

encontrada.  

 

6.3- Estruturação das redes de atenção em saúde x o diagnostico e desenvolvimento 

de terapias relativas às reabilitações motora, respiratória, psíquica e social. 

 

Nesta categoria procura-se constatar se a estruturação das redes de atenção em 

saúde possibilita o diagnostico e desenvolvimento de terapias a reabilitação de 
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pacientes. Para tanto, serão focalizados os temas relacionados às formas de estruturação 

das redes de atenção em saúde, reabilitação dos pacientes, inserção no convívio 

familiar, humanização, redução do tempo e custo de internação e fluxo de pacientes, 

conforme exposto na Figura abaixo. 

 

 

 

 

 

Figura 03: Estruturação das redes x diagnóstico e desenvolvimento de terapias para reabilitação. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

6.3.1 Formas de estruturação das redes de atenção em saúde 

 

 O foco desta subcategoria é conhecer a forma como as redes de atenção em 

saúde são estruturadas. De acordo com as falas a seguir a estruturação das redes de 

atenção em saúde ocorre através de mecanismos de pactuação, entre órgãos, esferas e 

entidades públicas e privadas, que visam ofertar serviços públicos de saúde a 

procedimentos mais demandados e que o Estado não possui condições favoráveis para 

atendimento no momento. 

A estruturação ocorre através de pactuação entre órgãos de 

diversas naturezas esferas de governo Federal, estadual e 

municipal, além de hospitais privados. 
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... Para atender a demanda nos utilizamos a contratualização 

ou termo de cooperação para que possamos ofertar os 

procedimentos que o Estado é mais demandado ou tem 

dificuldade de atender de forma satisfatória. 

 

Geralmente buscamos o incremento de leitos, realização de 

exames complexos, e pessoal especializado para as unidades ou 

locais que não dispomos principalmente no interior do estado. 

B 

 

 O termo pactuação faz alusão à maneira através da qual os gestores do SUS 

assumem publicamente formas de atuação perante a sociedade visando garantir as 

necessidades de saúde da população.  Por se tratar de necessidades os pactos podem 

fazer referência a indicadores e/ou a formas de acesso a serviços públicos de saúde. 

 Ao assumir compromissos em termos de resultados a serem alcançados em 

relação a ações consideradas prioritárias no campo da saúde, os gestores assumem 

também compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados.  

No caso em questão, destinados à disponibilização de leitos e para realização de exames 

de alta complexidade. 

 Na mesma linha de raciocínio tem-se a contratualização, ou seja, uma estratégia 

gerencial que possibilita definir e mapear os resultados em nível de recursos necessários 

para concretização das metas. Por tratar de objetivos e metas, percebe-se que a 

contratualização é um elemento estratégico de ação, uma vez que direciona e cobra dos 

agentes a efetividade das ações.  

Ao analisar de forma detalhada as falas do entrevistado percebe-se a utilização 

de procedimentos de contratualização ou termo de cooperação para resolutividade das 

ações de saúde.  É importante destacar que em ambos os casos ocorre o processo de 

destinação de recursos públicos para realização dos serviços demandados.  Talvez essa 

seja uma justificativa para o incremento dos custos de internação que o Estado do Rio 

Grande do Norte está vivenciando nos últimos anos. 

Ainda segundo relatos acima pode-se aferir que o entrevistado reconhece a 

precariedade ou dificuldade de atender a demanda, principalmente quando o assunto 

está voltado à disponibilidade de leitos, equipamentos para realização de exames e de 

profissionais e que a forma de minimizar tal ausência está na necessidade de contratar 

estes serviços a outros parceiros. 
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6.3.2 Redes de atenção x reabilitação dos pacientes 

 

Abaixo, a percepção sobre o papel das redes de atenção junto aos diversos tipos 

de reabilitação demandada pelos pacientes. Quando questionado sobre tal possibilidade, 

o entrevistado reconhece a existência da reabilitação, no entanto não sabe informar em 

que escala ela ocorre, e afirma ainda que as redes possibilitam a melhoria dos processos, 

pois o paciente terá condições de obter o tratamento sem paradas e com pessoas 

habilitadas. 

 

Não sei se possibilita a reabilitação completa, o que eu posso 

afirmar é que ela ajuda no processo de melhoria dos pacientes. 

 

... mesmo assim eu acho que o ponto fundamental das redes de 

atenção é ofertar aos pacientes uma oportunidade de dar 

prosseguimento ao tratamento, sem paradas ou interferências, 

por falta de estrutura, recursos e pessoas habilitadas e 

capacitadas para o atendimento.B 

 

Com certeza, inclusive há estudos que demonstram que o 

paciente domiciliar melhora e muito a reabilitação deste 

paciente, porque ele esta no convívio familiar que totalmente 

diferente de ele estar confinado no ambiente hospitalar. A 

  

 No que concerne ao tipo de reabilitação mais demandada percebe-se que os 

procedimentos solicitados dizem respeito a um conjunto de fórmulas relacionados às 

características intrínsecas a cada rede de atenção, que vão desde a busca de 

profissionais, exames, equipamentos até a realização de cirurgias de alta complexidade.  

Cabe lembrar que a estruturação das redes de atenção é um dos pilares da política de 

humanização no SUS e que cada rede possibilita uma troca de informações e saberes, 

portanto cada rede demanda ações distintas.  

  

Para as redes de urgência e emergência destacamos as 

cirurgias de alta complexidade, busca de profissionais, 

ampliação da estrutura física com a contratualização de leitos e 

equipamentos modernos, quando estamos falando da rede 

cegonha que trata das mulheres e dos seus filhos temos, o 

acompanhamento da mãe, os exames: papa Nicolau, pré-natal, 

ações relacionadas a assistência no pré-parto, parto e por 

parto. No âmbito da reabilitação destaco à necessidade de 

equipamentos e profissionais principalmente neurologista. B 
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 As demandas estão baseadas no plano terapêutico individual 

dos pacientes, então se o paciente precisar de oxigênio agente 

encaminha pra o programa de oxigênio terapia da secretaria. A 

  

 Percebe-se que o entendimento de reabilitação do entrevistado faz referência 

apenas ao tipo de procedimento ou equipamento demandado.  No entanto, o conceito de 

reabilitação é muito mais que o tipo de procedimento, é uma ação global que envolve 

aspectos físicos, psíquicos de um paciente, ou seja, é a inserção do individuo ao 

convívio social a partir da sua recuperação. 

  Com base no conceito e fala do entrevistado constata-se que os tipos de 

reabilitação demandada pela estruturação das redes está relacionada à reabilitação 

motora, tendo em vista a realização de cirurgias ortopédicas, e de AVC, principais 

causas de internação hospitalar, reabilitação social, com a aquisição de equipamentos 

como camas, cadeiras de rodas que visam a integração do paciente com seus familiares. 

 

6.3.3 Redes de atenção x inserção no convívio social 

 

  Abaixo, a percepção dos respondentes sobre a oportunidade das redes de atenção 

em saúde produzirem e possibilitarem a inserção do paciente ao convívio social.  No 

que tange a este ponto o entrevistado dá ênfase ao fato de que a inserção do convívio 

social está diretamente relacionada à capacidade de atender ou não as necessidades dos 

pacientes com qualidade.  Para o entrevistado o retorno é o mais adequado quando o 

aporte ofertado e o mais adequado. 

 No entanto esse retorno fica prejudicado por diversos problemas de estrutura já 

expostos aqui, pois ao ser questionado se as redes de atenção estão aptas a desenvolver 

todos os tipos de terapias emerge na fala a ideia de falta de continuidade da assistência, 

tendo em vista a capacidade limitada de recursos e de estrutura principalmente com a 

atenção básica e pelo aumento da demanda nos hospitais do estado. 

 

Infelizmente não, a rede possui interlocução com os demais 

órgãos inclusive com a atenção básica provenientes dos 

municípios, o fato é que a grande maioria dos municípios 

norteriograndenses não possuem condições financeiras e de 

estrutura para atender as suas demandas, como isso não ocorre 

gera uma demandada de pessoas dos interiores do estado para 

se tratarem nos hospitais do estado. B 
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 Fica claro que um dos grandes problemas do Hospital está no referenciamento 

dos usuários para outras unidades. O fato é que, ao não referenciar os pacientes o 

hospital é obrigado a tratá-lo em sua estrutura mesmo que o seu perfil epidemiológico 

não esteja mais adequado para a finalidade do atendimento, situação que acaba por 

potencializar os problemas já citados aqui, pois o paciente vai consumir recursos, 

ocupar um leito, ou seja, dificulta na efetividade dos resultados. 

 

6.3.4 Redes de atenção x Humanização 

 

  Quando o assunto é a humanização do atendimento, percebe-se que o 

entrevistado afirma que a humanização está vinculada ao fato de dar seguimento às 

demandas do paciente. 

Se, a rede funcionar como conforme pactuada a humanização 

do atendimento é verídica, pois quando falamos em 

humanização estamos citandos a capacidade dos órgãos em 

atender com qualidade as demandas expostas pelo paciente. 

 

... No entanto na prática por mais que façamos o melhor, por 

mais que planejarmos de forma integra sempre irá acontecer 

algo que nos não pensamos ou que foge da nossa realidade e 

assim pecamos na humanização. B 

 

No entanto a humanização é muito mais que direcionamento. Humanizar é 

possibilitar que o pacientes seja direcionado e que a sua solicitação seja atendida de 

forma ágil, integra e continua independente do serviço prestado. 

 

6.3.5 – Redes de atenção x redução do tempo e custo de internação 

  

 Nesta secção o destaque se dá à percepção dos respondentes sobre a 

possibilidade das redes de atenção reduzirem o tempo e o custo de internação, quando 

questionado sobre a possibilidade de redução do tempo de internação, o entrevistado 

alega que a redução é verídica, conforme exposto abaixo: 

 

Sim, pois a partir do momento que definirmos as prioridades e 

competências de cada esfera um órgão pode passar a 

responsabilidade para o outro ente da rede.  
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No entanto, como já falei a atenção básica não dispõe de 

condições favoráveis de ofertar e absorver a sua demanda. 

 

Os pacientes da acabam vindo buscar os serviços nos hospitais 

do estado. B 

 

 Avaliando-se as falas, verifica-se que por mais que existam procedimentos de 

pactuação, no quesito da redução do tempo de internação, os resultados poderiam ser 

mais resolutivos caso todos os parceiros tivessem condições favoráveis de ofertar e 

receber os pacientes. Cabe lembrar que tais dificuldades devem estar relacionadas a 

parceiros públicos, pois se forem privados, iriam ser acrescidos outros problemas 

relacionados à má utilização dos recursos tendo em vista a contratualização de parceiros 

privados e mecanismos de cobrança de baixa resolutividade. 

 Ao ser questionado sobre a redução dos custos de internação, o entrevistado 

reconhece um conjunto de custos relacionados à gestão hospitalar, no entanto ele 

acrescenta ainda que a estruturação das redes possibilita a redução de outros custos dos 

procedimentos demandados, pois eles estão diretamente vinculados à Tabela SUS. 

 

Não sei todos os custos que estão inseridos na internação 

hospitalar e domiciliar, mas no momento que o paciente é 

internado em sua residência, o hospital terá uma redução do 

consumo de água, luz, medicamentos e exames. 

 

Sei que os pacientes em atendimento domiciliar precisam 

realizar exames de rotina, não só apenas nas nossas unidades, 

como por outros parceiros como: clínicas e hospitais privados, 

mesmo estes exames são mais baratos, pois os seus custos estão 

relacionados na tabela SUS. B 

  

6.3.6 Redes de atenção x fluxo de pacientes 

 

O objetivo aqui é discutir a atuação das redes de atenção e saúde e o 

aperfeiçoamento do fluxo de pacientes. Com relação ao que concerne à melhora do 

fluxo de pacientes, o entrevistado garante que a estruturação das redes é um agente que 

causa essa dinamicidade do fluxo de usuários por serviços públicos de saúde, pois a 

rede possibilita criar um protocolo de responsabilidades e a partir deste, direcionar os 

pacientes conforme a demanda de atendimento. 
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Sim, como a rede cria uma espécie de protocolo de 

responsabilidades além de evitarmos internações 

desnecessárias, podemos direcionar os pacientes conforme as 

suas peculiaridades de atendimento e locomoção. 

 

No entanto, como já falei a atenção básica não dispõe de 

condições favoráveis de ofertar e absorver a sua demanda. B 

 

Sim, afinal as redes direcionam o fluxo de atendimento. A 

 

Percebe-se que o direcionamento dos pacientes está de acordo com o seu perfil 

epidemiológico. No entanto, o entrevistado é enfático ao afirmar que existem pacientes 

que deveriam ser atendidos pela rede municipal, mas estão na rede estadual. 

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde Pública no que concerne ao 

tempo de internação, a média de permanência em dias do paciente no 1° semestre de 

2013 para os três hospitais da capital (Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital 

Dr. Giselda Trigueiro e Hospital Dr. José Pedro Bezerra) foi de aproximadamente 62 

(sessenta e dois) dias, sendo que de forma individual é constatado 56 (cinquenta e seis 

dias) para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, 61 (sessenta e um dias) para o 

Hospital Dr. Giselda Trigueiro e 69 (sessenta e nove dias) para o Hospital Dr. José 

Pedro Bezerra (SESAP, 2013).  

No que tange à taxa de desospitalização, ou seja, liberação de leitos de 

internação para outros pacientes, os dados encontrados no período de janeiro a junho de 

2013 mostram que o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel obteve a otimização dos 

leitos. Neste período, a Unidade de Gerenciamento de Leitos em parceria com o SAD 

inseriram no Atendimento Domiciliar 349 (trezentos e quarenta e nove pacientes), os 

quais estavam internados no Hospital. Os demais hospitais não encaminharam para a 

SESAP a produção referente a taxa de desospitalização (SESAP, 2013). 

Apesar dos avanços, conforme exposto nos dados acima, a situação da saúde 

demanda cuidados e atenção dos gestores, pois tem sido comum nos mais diversos 

meios de comunicação, notícias sobre a dificuldade de acesso a serviços de alta 

complexidade e de vagas de internação, até mesmo quando estes estão amparados pela 

justiça, ou seja, ocorre o descumprimento da nos dois lados de atuação. 

No entanto, como já exposto pelo próprio entrevistado os resultados não são os 

mais satisfatórios pelo fato da estrutura de alguns parceiros não a ser a mais favorável 

para o atendimento das demandas. Um ponto importante nos argumentos do 

entrevistado diz respeito à possibilidade das redes de atenção em saúde mostrar in loco a 
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gravidade dos problemas enfrentados e os caminhos necessários para resolução dos 

mesmos. 

As redes possibilita verificarmos como está sendo desenvolvido 

no processo de trabalho e quais os avanços e dificuldades estão 

sendo encontradas no nosso dia-a-dia de trabalho. 

 

... Temos dificuldades relacionadas à capacidade financeira, 

atender a demanda crescente de serviços de saúde e de leitos de 

UTI, quantitativo insuficiente de equipamentos e os que temos já 

estão defasados tecnologicamente, e de profissionais no âmbito 

estadual e para atender a rede pública nos municípios. B 

 

Nota-se que a gestão baseada nas redes de atenção em saúde, é mais do que 

pactuação, é um elementos de tomada de decisão, pois ao ter conhecimento das 

demandas e dificuldades os gestores possuem condições palpáveis de analisar e escolher 

as melhores alternativas para os problemas enfrentados. 

Conclui-se com a análise dessa categoria que a estruturação das redes de atenção 

em saúde ocorre através de mecanismos de pactuação, entre órgãos, esferas e entidades 

públicas e privadas, capazes de melhorar e ampliar o processo de oferta de serviços 

públicos. 

Fica evidente nas falas do entrevistado que o foco da estruturação das redes de 

atenção está voltado a possibilitar uma forma alternativa de combater os problemas de 

estrutura física e profissional, e assim poder dar prosseguimento ao tratamento dos 

usuários de forma ininterrupta via contratualização e/ou termos de compromisso. 

No entanto, a rede é muito mais que direcionamento e referenciamento das 

demandas. Na verdade, a rede é o retrato da assistência, ou seja, as redes de atenção 

refletem o mapa situacional do que é a política de saúde e como ela está sendo operada, 

pois com tal desenho é possível avaliar as estruturas físicas, de equipamentos e de 

profissionais em determinado território, o nível de interação entre os parceiros, o perfil 

da assistência, ou seja, atributos capazes de auxiliar no processo de tomada de decisão. 

 

6.4 – Unidade de gerenciamento de vagas x redução dos custos de internação 

 

A insuficiência de vagas e leitos é um dos grandes problemas que os gestores 

que atuam no Sistema Único de Saúde necessitam atender. Para superar esse problema a 

gestão dos leitos e vagas se torna imprescindível e inevitável, pois ao gerenciar a 
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demanda é possível otimizar a rotatividade e disponibilidade de vagas e leitos de 

internação.  

No entanto, administrar esse déficit não é algo tão simples de ser realizado. Não 

basta apenas conhecer o quantitativo de leitos instalados e a demanda por tais 

procedimentos. Gerenciar os leitos envolve conhecer o perfil epidemiológico dos 

pacientes e a partir deste ponto atribuir responsabilidades físicas e humanas para que o 

hospital o atenda de forma satisfatória e integra. 

 Vê-se que o grande desafio dos gestores está em preservar a capacidade de 

atendimento, ou seja, tornar o acesso mais dinâmico e melhorar o processo de alta.  No 

entanto, essa é uma tarefa que demanda gestão e cuidados, pois enquanto o foco está em 

melhorar o acesso, do outro lado, tem-se um cenário de elevada demanda por tais 

serviços.  Nessa conjuntura, o Hospital Walfredo Gurgel desenvolveu estratégias 

visando gerenciar os seus leitos e a atuação dos seus profissionais. 

Assim, surgiu a Unidade de Gerenciamento de Vagas - UGV, que possui o 

objetivo de melhorar a utilização das vagas e ocupação dos leitos de forma resolutiva. 

Além desses indicadores o gerenciamento possibilita reduzir o tempo de espera, 

melhorar a utilização do layout (corredores), redução dos custos inerentes a internações 

desnecessárias, proporcionando assim o aperfeiçoamento dos fluxos de admissão, 

ocupação e alta hospitalar, com segurança e qualidade. 

Esta categoria será analisada a partir da percepção dos respondentes sobre os 

custos de internação, a influência da UGV no processo de melhora do fluxo de pacientes 

e para a gestão hospitalar conforme exposto na Figura abaixo. 
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Figura 04: Unidade de gerenciamento de vagas x redução dos custos de internação 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

6.4.1 – Percepção dos custos de internação 

 

Nesta subcategoria será discutido o entendimento dos participantes referente aos 

custos de internação. Quando questionado sobre o aspecto relacionado a custos nota-se 

nos relatos abaixo que não existe congruência/uniformidade das informações, tendo em 

vista o desconhecimento total e/ou parcial dos custos inseridos na internação. 

Não sei informar quais são os custos. E. 01. 

 

Não tenho conhecimento exato dos custos inerentes à 

internação hospitalar. E. 06 

 

São os custos relacionados a insumos como material de 

expediente, medicamentos de uso contínuo. E. 09 

 

São todos os custos envolvidos no dia a dia de um hospital, 

como por exemplo: redução de mão de obra, da jornada de 

trabalho, dos custos de energia, água, medicamentos, exames, 

equipes de sobre aviso, soro etc. E. 21  

 

Na internação hospitalar são os custos energia, água, pessoal, 

material de expediente como gases, seringas, curativos já na 

internação domiciliar não sei informar. E. 23 
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Analisando as falas percebe-se que os principais custos intrínsecos no ambiente 

hospitalar relaciona-se aos insumos, ou seja, material utilizado constantemente no dia-a-

dia do hospital, exames e de profissionais.  No entanto, além dos já citados, existe uma 

gama de outros custos inerentes à internação nos hospitalar proveniente aos 

equipamentos devido à sua depreciação e tempo de vida e manutenção dos mesmos. 

No que tange à internação domiciliar observa-se que os respondentes 

desconhecem os custos intrínsecos a esta modalidade de internação. Entretanto, cabe 

lembrar que esta não é uma informação tida como sigilosa, pois qualquer usuário 

(profissional e cidadão) tem pleno acesso a este tipo de informação. 

Ao analisar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP o custo da internação domiciliar por dia custa 

R$ 24,13 (vinte e quatro reais e treze centavos) sendo R$ 19,03 (dezenove reais e três 

centavos) relacionado ao serviço hospitalar (Consulta ou internação domiciliar) e R$ 

5,10 (cinco reais e dez centavos) ao serviço profissional.  Todavia, cabe lembrar que 

existem outros custos relacionados a medicamentos, equipamentos, locomoção, e para 

realizar esse calculo é necessário ter conhecimento do plano terapêutico individual. 

Entende-se neste ponto que existem formas efetivas de gerir os hospitais e assim 

melhorar e ampliar os resultados, pois a partir do SIGTAB os gestores têm condições de 

verificar o impacto que a atenção domiciliar possibilita para o hospital e assim poderiam 

desejar ampliar esse tipo de assistência para outras unidades hospitalares inscritas em 

outros municípios. É fato que a internação domiciliar possibilita uma redução dos custos 

em relação à internação hospitalar, principalmente ao aparato tecnológico, pois ao ser 

internado em sua residência assume-se que o paciente tem condições de estar em casa e, 

portanto não precisa de todos os equipamentos utilizados na internação hospitalar. 

 

6.4.2 Redução dos custos x Fluxo de pacientes 

 

Neste item deseja-se verificar a relação entre a redução dos custos e o fluxo de 

pacientes. Quando questionados sobre quais os benefícios que essa redução produz para 

o fluxo dos pacientes, percebe-se que o foco da utilização está na necessidade de dar 

continuidade e integralidade do atendimento aos pacientes, principalmente no que diz 

respeito a insumos (medicamentos) e equipamentos. 
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Possibilidade de utilização destes recursos para outras 

finalidades como compra de equipamentos para equipar 

os hospitais. E. 03 

 

Compra de equipamentos e insumos necessários a manutenção 

das atividades do hospital. E. 12 

 

Melhorar a oferta de serviços do hospital com a aquisição de 

equipamentos e macas para acolher de forma digna os 

pacientes. E. 22 

 

Compra de medicamentos de alto custo ou de equipamentos 

para o hospital. E. 23 

 

Verifica-se nos relatos acima que a redução dos custos possibilita minimizar os 

efeitos da precária ou insuficiente estrutura do hospital. De fato, o que os entrevistados 

estão querendo dizer é que ao reduzir os custos com a internação, tendo em vista a 

liberação do leito para as reais necessidades dos pacientes, os recursos economizados 

poderão ser utilizados para outras finalidades como a aquisição de medicamentos e 

insumos e dessa forma acabar ou minimizar os efeitos do desabastecimento.  

O problema da falta de estrutura no hospital é público e mereceu espaço no 

âmbito nacional, segundo matéria divulgada no dia 12 de agosto de 2013 pelo Jornal 

Hoje da Rede Globo, o Hospital Walfredo Gurgel está passando por diversas 

dificuldades, com corredores lotados, funcionários denunciando a falta de insumos e de 

profissionais. 

Na matéria são expostos ainda problemas relacionados à demora do 

atendimento, falta de medicamentos, soro e macas. A falta de macas levou inclusive a 

uma situação na qual o Hospital estava retendo as macas do SAMU para que os 

pacientes tivessem condições de serem atendidos e internados nos corredores, 

ressaltando que tal recolhimento gera uma reação em cadeia, pois não dispondo de 

macas o SAMU, fica impossibilitando de atender as demais solicitações, gerando assim 

perca no tempo de resposta prejudicando todo o fluxo da rede assistencial.   

Entende-se que a redução dos custos através da gestão dos leitos pela UGV 

potencializa a utilização dos recursos em outras áreas e finalidades. Tendo em vista o 

incremento de recursos no orçamento do hospital. 
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6.4.3 Redução dos custos x gestão hospitalar 

 

Outro ponto de análise é verificar a redução dos custos e a sua influência no 

processo de gestão hospitalar. Quando questionados sobre as contribuições que a 

redução dos custos traz para a unidade hospitalar, os respondentes reconhecem diversas 

formas de contribuição. Para eles, as principais contribuições estão relacionadas à 

possibilidade de gerir de forma mais efetiva os recursos financeiros, tendo como foco as 

reais demandas e necessidades do hospital. 

 

Possibilita a melhor utilização dos recursos as reais 

necessidades do hospital. E. 01 

 

Possibilita que os recursos provenientes de outras fontes 

possam ser utilizados nas necessidades emergenciais do 

hospital. E. 04 

 

Elevar o nível de recursos disponíveis do hospital. E. 05 

 

Incremento financeiro do hospital. E. 09  

 

Capacidade orçamentária favorável as necessidades não 

demandadas e crescentes. E. 13 

  

Pode-se verificar nas falas acima que a utilização dos recursos não está sendo 

alocada para atender as prioridades e necessidades do hospital, ou seja, estão sendo 

direcionados para outras finalidades e prioridades. Talvez o que os respondentes estejam 

se referindo esteja relacionado à falta de prioridade ou autonomia política para atender 

os principais problemas do Hospital: elevada demanda, falta de equipamentos, equipe 

profissional reduzida, grande carga de trabalho, internação nos corredores e o elevado 

tempo para acolher e tratar os pacientes. 

Constata-se que a Unidade de Gerenciamento de Vagas, na percepção dos 

respondentes, é um instrumento capaz de moldar, qualificar e quantificar a assistência 

hospitalar, pois possibilita direcionar os pacientes às suas reais necessidades. Nesta 

linha de raciocínio, os respondentes reconhecem as potencialidades que a redução dos 

gastos traz para a produção hospitalar.   Para eles os benefícios estão relacionados à 

oferta de serviços e exames. 

 



124 
 

...Aumentar a oferta de serviços e procedimentos característicos 

do hospital. E. 01 

 

Possibilita que os recursos economizados sejam utilizados em 

outras áreas mais necessitadas. E. 04 

 

Ajuda no aumento dos procedimentos ofertados. E. 12 

 

Possibilita o incremento do número de exames e 

consequentemente no numero de pacientes atendidos. E. 13 

 

Cabe destacar aqui que tal concretização de benefícios só será alcançada se e 

somente se as redes de atenção em saúde estiverem totalmente estruturadas e aptas a 

receberem todas as demandas, pois a redução só produzira os efeitos se o paciente for 

destinado para outra unidade. 

Outra contribuição é a possibilidade de ampliar e repor os estoques dos insumos 

que o hospital necessita diariamente para atender os pacientes. Quando questionados 

sobre que impacto a redução causa para o incremento dos estoques os respondentes 

reconhecem que o principal benefício está na capacidade de atender o paciente de forma 

ágil e contínua, pelo fato de ter o insumo quando for necessário. 

 

Oferece a oportunidade de o hospital comprar uma maior 

quantidade destes produtos e assim evitar que eles não faltem. 

E. 06 
 

Possibilita uma continuidade e agilidade da assistência, pois o 

insumo já está no hospital. E. 09 

 

Comprar material hospitalar, cirúrgico e de limpeza para 

atender os pacientes em tempo hábil. E. 23 

 

Dessa forma, verifica-se que a redução dos custos provenientes das ações da 

UGV auxiliam na possibilidade da garantia da continuidade dos serviços e 

consequentemente uma maior resposta as demandas, por não permitir ou limitar paradas 

indesejáveis provenientes da falta de insumos. No entanto não é somente a atuação da 

Unidade de Gerenciamento de Vagas.  Na verdade, ela ajuda no processo de melhorar o 

fluxo, mas a concretização só ocorrerá se existir uma rede de saúde estruturada e apta a 

receber os pacientes. 
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Pode-se concluir sobre a atuação da Unidade de Gerenciamento de Vagas - 

UGV, que existem diversos objetivos principalmente relacionados ao processo de 

melhoria da utilização vagas e ocupação dos leitos de forma resolutiva. 

Embora parcela significativa dos respondentes não reconheçam os tipos de 

custos intrínsecos às modalidades de internação hospitalar e domiciliar, nota-se nas 

respostas que as contribuições da UGV, no que concerne à redução dos custos de 

internação e do tempo de hospitalização, estão relacionados à capacidade de utilização 

de tais recursos às necessidades do hospital (insumos, medicamentos, exames, 

equipamentos), ou seja, para os respondentes, com a UGV o Hospital ao invés de alugar 

equipamentos, contratar empresas para realização de exames, poderia utilizar os 

recursos economizados para compra de tais equipamentos.  

No campo do tempo de hospitalização, a UGV possibilita a reorganização do 

acesso e consequentemente o fluxo dos pacientes, direcionando-os as suas reais 

necessidades.  

 

6.5 - A unidade de gerenciamento de vagas x fluxo de pacientes. 

 

Além da possibilidade da redução dos custos de internação, a Unidade de 

Gerenciamento de Vagas possibilita outras vantagens, sendo que uma dela está 

relacionada à capacidade de otimizar, melhorar o fluxo dos pacientes, ou seja, tentar 

equilibrar a relação entre oferta e demanda por tais e serviços. 

Abaixo, a figura que mostra a influencia da UGV para a promoção da 

continuidade dos serviços e para a satisfação dos usuários. 

 

Figura 05: Unidade de gerenciamento de vagas x fluxo de pacientes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  
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6.5.1 A unidade de gerenciamento de vagas x continuidade dos serviços 

 

O tema central a ser abordado neste tópico é verificar o papel da unidade de 

gerenciamento de vagas no que concerne à continuidade dos serviços. Ao serem 

questionados sobre este assunto os respondentes conhecem que a implantação da UGV 

possibilita tal aperfeiçoamento por possibilitar que as equipes detenham e conheçam o 

perfil dos seus pacientes.  Tendo em vista a dificuldade de atender à demanda crescente, 

pela insuficiência do número de leitos, bem como pela existência de barreiras de 

comunicação entre o Hospital e a Central de regulação da Secretaria de Estado da Saúde 

Pública SESAP.  

Nos indicadores de intensidade percebe-se uma divergência de opiniões, com os 

dados da pesquisa percebe-se que 01 (um) entrevistado acredita que a UGV sempre 

garante a continuidade dos serviços, 05 (cinco) entrevistados defendem que a 

continuidade ocorre quase sempre, 03 (três) não souberam opinar e 02 (dois) 

entrevistados informam que quase nunca ocorre é possível ofertar a continuidade dos 

serviços, conforme exposto abaixo.  

 

Se o gerenciamento partir do próprio hospital sim.  

 

... Às vezes a continuidade da assistência e quebrada por falta 

de comunicação interna e por determinação do nível central. 

 

Infelizmente não, o que ocorre é que a central envia um 

paciente para o hospital mesmo sem saber se temos condições 

ou não de recebê-lo e interná-lo. E. 05 

 

Sim, pois na medida em que temos um paciente com o perfil de 

internação do hospital este será inserido no nosso sistema de 

internação. O grande problema é que não existem leitos 

suficientes para a demanda crescente dos serviços do Walfredo 

e isso acaba gerando filas e internações nos corredores. E. 23 

 

Acrescenta-se a esse contexto a possibilidade da Unidade de Gerenciamento de 

Vagas auxiliar no processo de continuidade da assistência, afinal a partir do momento 

que a equipe detalha o perfil epidemiológico dos usuários, é possível detalhar toda a 

estrutura de equipamentos e profissionais para atender aquele paciente. Quando 

questionados sobre tal possibilidade, os respondentes reconhecem tais benefícios, no 

entanto, não são mais resolutivos por insuficiência de leitos e equipamentos.   
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Na medida do possível sim, pois ao ser internado o paciente 

teoricamente dependerá de uma serie de serviços e exames para 

sua reabilitação. Mas devido à insuficiência de leitos e 

equipamentos o que foi planejado para o paciente no seu plano 

terapêutico individual nem sempre é atendido na integra E. 04 

 

Nem sempre, pois o hospital não consegue atender a todos os 

casos, pela falta de leitos e insuficiência de equipamentos. E. 09 
 

Ao serem questionados sobre a possibilidade da UGV agilizar o atendimento 

médico e na realização de exames, os respondentes diferem de opiniões por entender 

que a realização de exames é de competência de outros setores e pela insuficiência de 

equipamentos e profissionais. 

De acordo com os dados coletados, 06 (seis) profissionais afirmam que a UGV 

possibilita o acesso aos profissionais e a realização de exames, enquanto 04 (quatro) dos 

entrevistados afirmam que não sabem informar e 01 (um) defende que quase nunca esse 

acesso é proporcionado pela UGV. 

 

   

não posso afirmar que é a UGV quem agiliza, pois o processo 

de realização de exames é de responsabilidade de outro setor. 

E. 01 

 

...quando conseguimos disponibilizar o leito, o paciente terá o 

acesso aos profissionais e exames de forma automática. E. 09 

 

nem sempre, como o hospital possui uma demanda elevada, por 

mais que o atendimento e o trabalho da UGV seja rápido, essa 

grande demanda de serviços e poucos profissionais acaba 

prejudicando o nosso serviço. E. 13 

 

 

Cabe lembrar que a Unidade de Gerenciamento de Vagas não atua sozinha, 

tendo em vista que os seus serviços dependem de outros setores. No entanto não se pode 

desvalorizar ou minimizar os resultados que a UGV pode causar para a gestão do 

hospital, tendo em vista que a UGV não é o agente que garante a assistência.   

Entretanto cabe afirmar que por maior que sejam as dificuldades de acesso 

oriundas da precariedade da estrutura e insuficiência de equipamentos e profissionais, a 

partir do momento que existe uma ação que visa melhorar e ampliar a assistência no 

caso da implantação da UGV, essa iniciativa deve ser valorizada, afinal ela busca 
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reverter problemas dos hospitais, bem como tenta satisfazer os usuários que necessitam 

dos serviços de saúde. 

 

6.5.2 Unidade de gerenciamento de vagas x satisfação dos usuários 

 

Aqui busca-se elucidar se a atuação da Unidade de Gerenciamento de Vagas 

produz ou não  satisfação dos usuários. Quando questionados tal possibilidade, os 

respondentes concordam com esta afirmação, para eles a satisfação é reconhecida 

quando o paciente tem acesso aos serviços via garantia de sua internação.  Apesar da 

importância de tentar satisfazer o usuário, deve-se estar atento a essa satisfação, pois 

como o Hospital Walfredo Gurgel vive com um grande problema de internação nos 

corredores, não se pode afirmar que tal satisfação está relacionada à atuação da UGV 

que conseguiu a vaga ou com os serviços do Hospital. 

Neste indicador verifica-se 02 (dois) profissionais defende que a UGV 

possibilita a satisfação, 06 (seis)  acreditam que quase sempre ocorre essa satisfação dos 

pacientes, 02 (dois) não souberam opinar e 01 (um), informa que quase nunca ocorre 

esta satisfação.  

 

Sim, é notório o sentimento de felicidade, quando eles 

conseguem ingressar e tiver acesso aos serviços. E. 06 

 

Sim, pois como a demanda por internação é grande, no 

momento que conseguimos uma vaga, os pacientes enchem os 

olhos de animo e esperança. E. 09 

 

Como foi exposto a UGV possibilita uma serie de benefícios como a percepção 

da redução dos custos e otimização do fluxo através do equilíbrio da oferta e demanda. 

Ao serem indagados sobre a possibilidade da UGV aperfeiçoar tal relação, os 

profissionais da Unidade de Gerenciamento de Vagas por ter noção exata da capacidade 

de instalada e consequentemente de atendimento.  Neste ponto constata-se que 08 (oito) 

profissionais atestam que a UGV sempre possibilita a reorganização dessa demanda, 

enquanto 03 (três) afirmam que a UGV não possibilita esta organização. 

 

 Sim, pois a partir do momento que temos ciência do número 

exato de leitos disponíveis e suas características poderíamos 

direcionar os pacientes para estas necessidades.  E. 03  
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Sim, afinal com a unidade temos condições de saber quais leitos 

estão sendo ocupados e quais estão livres. E. 21 

 

Com a Unidade de Gerenciamento de Vagas nos temos ciência 

do perfil dos pacientes que estão demandando os leitos e se 

estes estão enquadrados com o perfil admissional do leito e 

hospital. E. 22 

 

 

Conclui-se com a análise dessa categoria que a atuação da UGV tem condições 

de melhorar o fluxo de pacientes que necessitam e possam necessitar dos serviços 

públicos do hospital no campo da internação. Tal aperfeiçoamento só ocorrerá se o 

Hospital e a UGV tiverem conhecimento do perfil epidemiológico do paciente, pois é 

através deste perfil que são definidos as ações, procedimentos e parceiros necessários 

para qualificar e efetivar o atendimento. 

Outro ponto de destaque é que a UGV na visão dos respondentes se mostra 

como elemento que auxilia no processo de continuidade da assistência por auxiliar na 

definição e detalhamento da estrutura de equipamentos e profissionais para atender 

aquele paciente.  

No entanto é oportuno destacar assim como na categoria anterior que o fluxo e a 

continuidade da assistência só poderá ser ampliada e conquistada se existir uma rede 

estruturada capaz de acolher as demandas.   

 

6.6- O registro ambulatorial das ações em saúde em atenção domiciliar x 

monitoramento e avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar / Programa Melhor 

em Casa 

 

Independente da política pública implementada e o órgão no qual ela esteja 

vinculada, é crescente e necessário criar instrumentos capazes de avaliar as políticas 

públicas. Na saúde, essa necessidade aparenta ser maior, tendo em vista que além do 

fato do SUS ofertar e garantir acesso integral, universal e equânime, ele demanda novas 

formas de atuação capazes de atender de forma satisfatória e resolutiva as necessidades 

dos usuários através de novas formas de administrar e gerenciar a máquina pública. 

Atualmente, a prática de utilizar mecanismos de monitoramento e avaliação dos 

impactos e resultados que determinada ação causou ou deveria causar para um serviço 

ou setor do Estado não é fácil de ser realizada, mas acredita-se que não seja impossível, 
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tendo em vista a importância que tais informações podem ofertar para o processo de 

tomada de decisão. 

Na gestão do Serviço de Atenção Domiciliar destaca-se o registro ambulatorial 

das ações de saúde, uma ferramenta que possibilita a troca de experiências, dificuldades 

e potencialidades inerentes aos profissionais, redes de atenção em saúde e pacientes,. 

Dentre as possibilidades do registro destaca-se a possibilidade de humanizar o 

atendimento e melhorar o fluxo foco desta categoria conforme exposto na Figura 

abaixo. 

 

Figura 06: Registro ambulatorial de ações de saúde x monitoramento e avaliação do SAD 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

 O registro é uma plataforma capaz de auxiliar no planejamento, tendo em vista 

que possibilita verificar a situação atual de determinado Estado da federação, cidade, 

bairro,  Unidade de saúde e profissionais, nele podem-se conhecer e detalhar os 

problemas e a definição de ações para resolvê-los. 

Face ao exposto percebe-se que o registro ambulatorial é uma ferramenta de 

planejamento onde estão inseridas todas as informações pertinentes à equipe e 

procedimentos envolvidos na tentativa de garantir e ampliar a saúde do paciente. Dito 

isto pode-se classificar o registro com um documento de identidade único e 

intransferível. 

 

Eu considero o registro como o DNA do paciente. Nestes 

registros são inseridos o nome do paciente, número do 

prontuário do hospital, de onde ele foi recebido, tipos de 



131 
 

procedimento e tratamento realizado no ambiente hospitalar, 

tempo de permanência no atendimento hospitalar, o código 

CID, número do cartão SUS, endereço, equipe que está 

prestando a assistência, nome do todos os profissionais que 

estão prestando a assistência, o tipo de atendimento realizado, o 

plano terapêutico individual, parceiros envolvidos e 

necessidades de equipamentos como veiculo, cadeira de rodas, 

de banho, medicamentos. C 

 

 Nota-se nos relatos acima que não são informações soltas, e sim informações 

relevantes capazes de construir o perfil epidemiológico, ou seja, o perfil do paciente e 

consequentemente dos serviços, equipamentos e profissionais capacitados que o usuário 

locado em determinada área está demandando, outra potencialidade do registro está na 

capacidade de verificar se a estrutura instalada e utilizada pela equipe está apropriada 

para tal atendimento e se os parceiros estão realizando o que foi pactuado para o 

atendimento. 

Acrescenta-se ainda a possibilidade de diagnosticar as causas de morbidade, ou 

seja, as principais causas de doença acometida em determinada população, a 

infraestrutura da rede de serviços de serviços (física e tecnológica) e o perfil dos 

profissionais que atuam em determinada área. 

 

Com este registro temos condições de construir o perfil 

epidemiológico de uma determinada população ou região de 

saúde. Isso possibilitará novos direcionamentos e ações de 

saúde visando um melhor atendimento ou até mesmo evitar 

possíveis internações no ambiente hospitalar. C 

 

Percebe-se que as informações apresentadas no registro ambulatorial das ações 

de saúde, se forem bem tratadas, possibilitam para os gestores e consequentemente para 

a sociedade uma série de vantagens, principalmente quando o foco é a garantia de 

acesso às necessidades dos usuários de forma satisfatória.  Assim, o RASS AD 

possibilita criar estruturas alternativas capazes de aferir a qualidade do atendimento 

através da reabilitação dos pacientes e sua inserção ao convívio social. 

 

As terapeutas ocupacionais do SAD perceberam que grande 

parte dos usuários tinha dificuldade de realizar ações 

corriqueiras, como escovar os dentes, pentear os cabelos e 

almoçar, foi quando inserimos no tratamento tecnologias 

assistivas capazes de melhorar e ampliar a qualidade do 

atendimento. C 
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Um dado relevante é que o processo de trabalho das equipes e dos gestores está 

alinhado com as ações e normas que regem o SAD e o SUS. Percebe-se ainda que o 

foco das equipes é prestar o melhor atendimento e para isso é necessário ter informações 

que possibilitem essa realidade. 

 

A gente faz relatórios quadrimestrais, agente sempre tem um 

relatório mensal, com os dados dos pacientes conforme 

indicadores da ANVISA, que é o numero de pacientes 

internados, óbitos, reinternações, patologias mais frequentes, 

agente sempre respondeu a RDC da ANVISA n° 11 de 2006. C 

 

Atender com qualidade e de forma humana é um aspecto inerente ao serviço 

público de saúde, principalmente quando relacionados a procedimentos de internação, 

tendo em vista o desgaste provocado pelo tratamento intenso.   

 

6.6.1 Registro ambulatorial x humanização do atendimento 

 

Nesta categoria o foco consiste em verificar se o registro ambulatorial auxilia na 

humanização do atendimento prestado aos pacientes. Ao analisar os relatos da entrevista 

infere-se que o registro consegue avaliar se as ações implementadas pelas equipes de 

atenção estão gerando ou não o atendimento humanizado. Essa avaliação ocorre por 

pesquisas de satisfação e pelo processo de aplicabilidade do plano terapêutico individual 

de cada paciente. 

Vale lembrar ainda que a humanização está relacionada com a resolutividade da 

assistência via interação entre os profissionais, gestores e pacientes, sendo este o foco 

de toda a ação, ou seja, humanizar é possibilitar um atendimento de qualidade e 

contínuo, e quando designado um plano terapêutico individual, os gestores e 

profissionais estão afirmando um compromisso de atender todas as necessidades do 

usuário.  

 

Sim, nos sempre fizemos pesquisas de satisfação do usuário, 

tanto pelo usuário como pelo acompanhante e assim a primeira 

satisfação do usuário que agente fez deu em torno de 90% de 

satisfação e na segunda ficou quase na mesma margem 

aproximadamente 87%. A gente avalia a questão da assistência, 

ou seja, avaliamos se o paciente foi atendido daquela forma que 

nos fizemos a proposta uma vez por semana ou mais quando for 
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necessário, se eles receberam todos os exames laboratoriais. A 

gente analisa tudo isso se a assistência foi completa. E se os 

profissionais atenderam os pacientes com cortesia, ética, 

responsabilidade, carinho. C  

 

Quando o assunto faz referência à existência de pesquisas de satisfação, fica 

evidente a falta de sintonia das informações, como já exposto na primeira categoria de 

análise que trata das praticas de acolhimento, pois os respondentes afirmam que não tem 

e se tem não conhecem procedimentos de pesquisa, e outros respondentes, quando 

questionados (B e C) afirmam que existem tais pesquisas. 

Verifica-se a existência de barreiras de comunicação da área administrativa com 

os integrantes das equipes que estão desenvolvendo as ações diariamente, possivelmente 

se existisse esse feedback os problemas de estrutura e pessoal poderiam ser 

minimizados e assim tornar o atendimento mais resolutivo. 

Essa falta de informação acarreta não apenas problemas à gestão do SAD, mas 

da rede como um todo, tendo em vista que a falta de conhecimento principalmente das 

formas como o tratamento está sendo visto e recebido não ajudam no processo de 

mudança e melhoria interna. 

Possivelmente pela falta de informações ou de integração, o entrevistado não 

reconhece a possibilidade de a RASS auxiliar na criação de práticas de acolhimento. Na 

verdade, o próprio registro já é uma prática de acolhimento, pois através dele o paciente 

poderá aderir e receber tratamentos que por algum motivo não estavam sendo 

contemplados; outra forma de acolher está na possibilidade de troca de informações 

entre os estados da federação, pois como o sistema é nacional, os gestores poderão 

verificar novas formas de atuação e assistência realizada por outros estados.  

O entrevistado não consegue visualizar que o RASS possibilita a humanização, 

no entanto afirma que o registro possibilita o ingresso do paciente nos serviços de 

saúde.  

 

Não posso dizer que é a humanização do atendimento, mas que 

o protocolo possibilita o ingresso do paciente nos serviços de 

saúde isso é fato. 

...ele não é um prontuário, ele não é um número, ele é seu José, 

ela é dona Maria, ele é seu João e cada um possui suas 

peculiaridades e necessidades. Se o paciente x não tem cama, 

procuramos uma hospitalar para ele. C  
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Por mais que a normatização do SAD determine que o tratamento domiciliar 

deva ser executado em um local que forneça estrutura adequada para a recuperação e 

mobilidade do paciente, percebe-se que o tratamento é realizado mesmo sem condições 

de tal procedimento. 

Mesmo sabendo que a instalação de algumas residências não forneça a qualidade 

e potencialidade do atendimento necessária, as equipes acham melhor realizar tal 

internação no ambiente domiciliar, por perceber que existem outras fatores que 

impactam positivamente para a recuperação como a proximidade da família e por ter 

uma equipe exclusiva para a sua assistência.  

 

6.6.2 Registro ambulatorial x fluxo de pacientes 

 

Aqui o objetivo  consiste em verificar se o registro ambulatorial incide sobre a 

melhoria do fluxo de pacientes. No que concerne ao fluxo de pacientes, o entrevistado 

diz que o registro possibilita conhecer dentre outros fatores a origem dos pacientes, 

inicio da demanda bem como o tipo de procedimento realizado na permanência do 

hospital e os necessários procedimentos no ambiente domiciliar. 

    

Ele veio de algum hospital, unidade básica ou foi demanda 

espontânea. Se veio do hospital, quais os serviços executados, 

quem avaliou, quais os profissionais, que tipo de intervenção foi 

realizada. Se for unidade – foi atendido, como tomou 

conhecimento. C 

 

Um dado interessante é a importância do trabalho em equipe. O SAD é 

composto de equipes multiprofissionais das mais diversas áreas da medicina que irão 

dialogar e escolher as melhores alternativas de atendimento, ao analisar as informações 

da entrevista percebe-se que não existe uma decisão imposta por profissional, tais 

decisões são baseadas na coletividade, valorizando assim os diversos tipos de 

conhecimento. 

 

...todos que compõem a equipe têm obrigação de avaliar o 

paciente, mesmo que o médico ou assistente social diga que ele 

não vai precisar de nutrição, mas a nutricionista vai avaliar 

porque o olhar de cada profissional é o seu olhar diferenciado. 

C 
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Como a troca de informação e de saberes é o elemento que move as ações 

percebe-se que as informações dos registros são elementos de avaliação das ações de 

saúde implementadas pelas redes de atenção em saúde, pois no RASS você registra 

procedimentos, exames, e consequentemente se ele (paciente) está ou não sendo 

atendido pelo serviço apto para aquela patologia. 

 

 Sim, se você tem um paciente referenciado, e este obteve ou não 

a continuidade dos serviços de saúde, você terá condições de 

atestar o acesso ou não aos serviços. C 

 

 Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde Pública, no primeiro semestre 

de 2013, o SAD Natal e Parnamirim atenderam 747 (setecentos e quarenta e sete 

pacientes), no ambiente domiciliar, 631 (seiscentos e trinta e um pacientes) 

atendimentos realizados pelas equipes localizadas no município de Natal.  Dos pacientes 

atendidos, 323(trezentos e vinte e três), cerca de 43,2% foram atendidos pelas equipes 

do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, 151 (cento e cinquenta e um pacientes), 

20,2% pela equipe do Hospital Dr. Giselda Trigueiro e 157 (cento e cinquenta e sete 

pacientes), 21,1% pelas equipes do Hospital Dr. José Pedro Bezerra e 116 (cento e 

dezesseis pacientes), 15,5% pelas equipes do Hospital Deoclécio Marques em 

Parnamirim (SESAP, 2013). 

 As equipes EMAD e EMAP do município de Natal realizaram 18.750 (dezoito 

mil, setecentos e cinquenta) curativos no período de janeiro de 2013 à junho de 2013, 

sendo 9.985 (nove mil, novecentos e oitenta e cinco) realizados pelo Hospital 

Monsenhor Walfredo Gurgel, 4.199 (quatro mil, cento e noventa e nove) pelo Hospital 

Dr. Giselda Trigueiro e 4.566 (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis) pelo hospital Dr. 

José Pedro Bezerra,.(SESAP, 2013) 

No que tange à taxa de ocupação, ou seja, o percentual de pessoas que o SAD 

tem condições físicas e de pessoal para atender, verifica-se no 1° semestre de 2013, que 

a média de ocupação  no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel foi de 66%, enquanto 

nos Hospitais Dr. Giselda Trigueiro e Dr. José Pedro Bezerra foi de 84,9 e 53,57% 

respectivamente. Dessa forma, verifica-se que o SAD tem condições de atendimento em 

todas as unidades hospitalares, ou seja, que todos os pacientes com perfil para ingresso 

no SAD foram e/ou estão sendo atendidos. (SESAP, 2013) 
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Outro ponto de destaque está na possibilidade de conhecer as limitações e 

potencialidades inerentes à atuação das equipes, pois tais informações possuem valor 

para todos os setores, informações preciosas ao processo de garantir a efetividade e 

resultados para a sociedade.  

 

Sim, imagine que um paciente aqui em natal tem um tratamento 

x para uma patologia x, agora imagine que um paciente y tenha 

uma mesma patologia do paciente x, a tendência é que a 

estrutura deva ser ofertar as mesmas condições de acesso. C 

 

Apesar, das possibilidades de avançar na gestão, o entrevistado afirma que o 

serviço também possui problemas tidos como emergenciais, principalmente quando 

relacionados à continuidade da assistência.  Para ele, isso ocorre pela falta de estrutura 

física das unidades básicas de saúde; ele ainda atribui dois aspectos que poderiam 

solucionar ou minimizar tais problemas: um relacionado à parceria com a regulação dos 

leitos e o outro a estruturação e disponibilização de leitos de retaguarda. 

 

Primeiro a questão do referenciamento para as estratégias, essa 

é uma dificuldade que agente tem dessa continuidade. 

 

Um dispositivo que nós não temos é essa contra referência, 

então a gente faz a referência e espera ter essa contra 

referência de que este paciente vai ter aquele retorno, agente 

faz a referencia para atenção básica, quando não tem estratégia 

para aquela área a gente tenta referenciar para a unidade e 

depois o paciente fica solto, agente sabe que o paciente não teve 

aquela assistência devida e acaba retornando para o serviço. 
 

A gente vai ter essa linha direta com a regulação, regulação a 

gente precisa de ter a garantia da retaguarda NE? Pela 

regulação também, essa garantia tá regulamentada na portaria 

estadual e na ministerial que é uma coisa só, que é a garantia 

da retaguarda deste paciente que nós não tínhamos essa 

garantia, muito embora quando o paciente quando volta ele 

entra mesmo, se ele saiu do walfredo ele era obrigado a voltar 

para o walfredo. C 

 

Neste ponto, os dados da Secretária de Estado da Saúde Pública do Rio Grande 

do Norte mostram que no 1° semestre de 2013 a taxa de agudização, ou seja, a 

reinternação do paciente no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel foi de 11,4%, no 

Hospital Dr. Giselda Trigueiro foi de 9,14% e no Hospital Dr. José Pedro Bezerra foi de 
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0,9% (SESAP, 2013). Para o Ministério da Saúde o indicador é alto quando este índice 

é maio que 10%. No entanto deve-se analisar uma serie de fatores como tipo de 

enfermidade e idade dos pacientes. Como parcela significativa dos usuários do SAD 

tem mais de 60 anos, isso pode ser um indicador da elevada taxa de re-internação 

encontrada.  

Quando questionado se o registro possibilita conhecer a efetividade das ações 

inerentes à Unidade de Gerenciamento de Vagas infere-se na fala do entrevistado 

aspectos relacionados apenas ao fluxo dos pacientes, tendo por base o referenciamento 

da unidade demandante. No entanto, se analisarmos de forma mais detalhada, destaca-se 

na fala que além do fluxo podemos assinalar os aspectos relacionados à redução do 

tempo de hospitalização, internação, pois ao ser referenciado pela UGV, e inscrito no 

SAD, o paciente deixou o hospital para ser atendido em casa, portanto melhorou o 

fluxo, reduziu o tempo de hospitalização e internação.   

 

Sim, se é demanda espontânea, se é demanda de hospital 

público da esfera municipal estadual ou federal como é o caso 

do HUOL, ou se é de hospital privado, esse registro 

possibilitará verificar essa realidade. C 

 

 Ao concluir a análise dessa categoria percebe-se a importância de ter elementos 

e informações fidedignas capazes de garantir o pleno desenvolvimento das ações de 

saúde.  Com a implantação do RASS-AD os gestores possuem uma ferramenta 

adequada de auxiliar no processo de tomada de decisão de forma holística, capaz de 

produzir resultados para todas as áreas de atuação.  

 Dentre as potencialidades do RASS-AD o entrevistado afirma que elas estão em 

saber o tipo de usuário do sistema, e consequentemente o tipo de profissionais, serviços 

e equipamentos necessários para atendê-lo de forma efetiva e resolutiva, além de ser um 

mecanismo de aferição da efetividade da assistência, como elemento de controle e 

punição para ações que possam ocorrer em desacordo com as normas do SUS. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Apesar de a saúde ser um direito de todos com a garantia de acesso integral, 

universal e equânime, conforme estabelece a Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, o 

Sistema Único de Saúde – SUS ainda está em processo de desenvolvimento, 

principalmente quando o assunto refere-se à capacidade de acesso e  resolutividade dos 

serviços.  

No entanto essa não é uma situação específica de um município ou Estado da 

federação uma vez que os problemas de estrutura física, equipamentos e de pessoal, 

aliados à insuficiência financeira e o incremento dos custos dos serviços de saúde são 

considerados como uma problemática nacional e que merece atenção dos gestores. 

Reportando-se aos problemas inerentes ao Estado do Rio Grande do Norte, em 

especial os enfrentados pelo Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mostra-se que a 

gestão estadual e do hospital sofrem cotidianamente com problemas relacionados à 

elevada demanda de acesso, insuficiência de recursos financeiros, insumos, 

equipamentos e de pessoal que acabam por construir um quadro de internação nos 

corredores, baixa resolutividade do serviço e um atendimento tido como de má 

qualidade. 

É nesse contexto que essa pesquisa analisou o SAD a partir da perspectiva da 

avaliação formativa ou de processo para conhecer a estrutura e o desenvolvimento das 

ações, verificar o que realmente está sendo entregue à sociedade (produtos) e as 

divergências entre o que foi planejado e o que foi realizado (encontrado). A pesquisa 

assim procurou analisar a eficácia do programa tendo como referência os objetivos 

previstos por ocasião da institucionalização do SAD.  

Na avaliação feita destaca-se que a Humanização é um fator importante e que 

demanda a atenção de todos os atores envolvidos no processo e que ela se inicia no 

momento de acolhimento dos usuários de forma atenta e individualiza, criando-se uma 

ação de comprometimento e responsabilidade pelo paciente e pela continuidade das suas 

demandas. 

Assim, registra-se que o acolhimento realizado pela equipe de atenção domiciliar 

possui diversas potencialidades, tendo em vista a capacidade de troca de experiências e 

saberes para avaliar e analisar a situação atual da saúde do usuário e a partir deste 

retrato direcionar ações de saúde em prol da resolutividade da assistência. Tem-se a 
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compreensão que as práticas de acolhimento são elementos que favorecem o  acesso aos 

serviços públicos, uma vez que procuram garantir o serviço de saúde. 

Apesar das dificuldades de estrutura, fica evidente no estudo que as práticas de 

acolhimento realizadas pelas equipes possibilitam um conjunto de contribuições e 

avanços para o hospital, principalmente quando se trata da possibilidade de redução dos 

custos de internação, redução do tempo de internação/ desospitalização/ otimização dos 

leitos. Quanto aos benefícios para os cidadãos, o estudo mostra que tais contribuições 

estão relacionadas à melhoria da qualidade de vida, manutenção e recuperação da saúde. 

Assim, evidencia-se que as práticas de acolhimento, em sua maioria, produzem a 

humanização do atendimento, tendo em vista que o foco e a atuação da equipe de 

atenção domiciliar volta-se para atender de forma individual e resolutiva as demandas 

do paciente e as recomendações do plano terapêutico individual. Percebe-se que tais 

resultados estão alinhados com os estudos feitos por Martins (2006), Lacerda et AL 

(2006) e Kerber, Kirchhof e Vaz (2010) que mostraram a atenção domiciliar como 

elemento capaz de melhorar o acesso aos serviços públicos, produzir a humanização do 

atendimento, além da integralidade, continuidade da assistência e a qualidade de vida 

dos pacientes. No entanto, cabe destacar que a concretização da humanização não é 

fruto apenas do processo de acolher, pois para que haja acolhimento é necessário uma 

estrutura física e de profissionais para conduzir as demandas em serviços e 

resolutividade  organizados  a partir das   redes de atenção em saúde. 

Em relação às estruturações das redes de atenção em saúde para diagnóstico e 

desenvolvimento de terapias relativas às reabilitações motora, respiratória, psíquica e 

social, pode-se verificar que as redes de atenção em saúde no Estado do Rio Grande do 

Norte ainda estão em fase de construção. Percebe-se que parte do problema está na 

incapacidade de referenciar os usuários para a atenção básica, incluindo nesta 

problemática (não referenciamento) a estrutura física, financeira e de pessoal para 

atender a demanda por serviços de saúde. O não referenciamento pode ser a justificativa 

para o quadro de internação nos corredores e a falta de insumos, equipamentos e leitos 

para internação. 

Pode-se concluir que o propósito da implantação das redes não foi alcançado, ou 

seja, diagnosticar e desenvolver novas terapias relativas aos diversos tipos de 

reabilitação. Na verdade, as redes da forma como estão sendo utilizadas servem apenas 

para enfrentar os déficits de profissionais, equipamentos e exames. 
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No entanto, cabe valorizar a implantação da mesma, afinal é valida toda e 

qualquer ação que possibilite a ampliação e o atendimento ao cidadão.  Assim, percebe-

se que as redes de atenção no Estado do Rio Grande do Norte visam garantir acessos a 

serviços de locomoção de pacientes, solicitação de tratamentos para manutenção da 

saúde, além de equipamentos visando melhorar a infraestrutura residencial dos usuários 

do programa. 

No que se refere ao apoio e ajuda da sociedade e instituições afins para solução 

de problemas vividos pelos pacientes acompanhados, verifica-se que o serviço do SAD 

e do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel recebem ajuda de diversos parceiros a fim 

de solucionar os problemas vivenciados pelos usuários. O desenvolvimento das redes 

está diretamente relacionado à capacidade de dar e receber apoio dos parceiros. Afinal, 

cada órgão e instituição possui especificidades e características que agrupadas 

possibilitam o melhor desenvolvimento das ações. Por isso é importante destacar que 

este apoio não ocorre de forma solta e muito menos ao belo prazer de atender ou não. 

As redes demandam parcerias e este acordo envolve termos de cooperação e 

contratualização de serviços, principalmente quando o Estado não tem condições 

efetivas de atender. 

Apesar da importância da pactuação e dos seus benefícios relacionados à 

continuidade da assistência, os gestores devem avaliar os impactos que tais modalidades 

de pactuação geram para o Estado e para o hospital. Talvez o incremento dos custos de 

internação vivenciados nos últimos anos no Estado e em sua capital (Natal), esteja 

diretamente relacionado ao método de contratar parceiros para execução de serviços de 

saúde, principalmente relacionados à realização de exames de alta complexidade 

(tomografia e ressonância magnética), de profissionais através das cooperativas para 

realização de cirurgias de alta complexidade e de leitos em hospitais privados para 

atender a demanda crescente por tais serviços, principalmente quando o assunto envolve 

internação hospitalar. 

A pesquisa também revelou que a Unidade de Gerenciamento de Vagas vem 

demonstrando resultados satisfatórios no que tange à redução dos custos, principalmente 

por possibilitar regular os leitos de internação, uma vez que o processo de redução e/ou 

otimização dos custos está diretamente relacionado à melhoria do fluxo dos pacientes.  

Apesar de não haver estudos sobre os impactos financeiros da atuação da UGV 

no Hospital verificam-se nos dados estatísticos que a regulação dos leitos realizada pela 

UGV possibilitou a redução do tempo de internação nas dependências do hospital, tendo 
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como consequência a redução de custos de internação para pacientes que não 

precisavam estar internados. Apesar dos dados deve-se lembrar que os resultados 

obtidos pela Unidade de Gerenciamento de Vagas só foram ou estão sendo positivos 

graças à atuação de uma rede de atenção que embora não esteja finalizada e apta recebe 

e referencia os pacientes quando oportuno. 

Outro aspecto que a pesquisa revelou foi o de que registro ambulatorial das 

ações em saúde em atenção domiciliar auxilia no processo de monitoramento e 

avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa. Dentre as 

contribuições do sistema destacam-se a possibilidade de conhecer a equipe que está 

atendendo o paciente, o perfil epidemiológico, o plano terapêutico individual, o qual irá 

fornecer o tipo de estrutura e insumos para a garantia da saúde, tempo de tratamento, 

unidade demandante entre outras informações. 

No entanto, cabe ressaltar que o estudo não esgota o tema da atenção domiciliar, 

pois ele preenche apenas uma lacuna do conhecimento intrínsecos à atenção domiciliar 

e ao Sistema Único de Saúde. Portanto, é oportuno realizar novos estudos em outros 

hospitais que detenham e usufruam dos mecanismos aqui expostos para verificar se esta 

é apenas uma realidade local ou se aparece em outras localidades. 

Cabe ainda destacar algumas limitações que foram identificadas ao longo da 

pesquisa:  o número  de entrevistas  não foi maior pelo fato de que no período da 

realização da pesquisa os profissionais da área da saúde estavam participando do 

movimento grevista. 

A avaliação das ações implementadas pelo Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel para cumprimento dos objetivos do SAD reveste-se  de  grande importância, 

pois além de descrever e identificar os acontecimentos inerentes à determinada ação 

implementada, o processo de avaliar possui papel de disseminador de conhecimento e 

norteador para gestores sobre caminhos a serem seguidos e/ou problemas a serem 

corrigidos. 

Mesmo com todas as diversidades e dificuldades na gestão do Hospital, 

principalmente no que tange à incapacidade de garantir de forma efetiva e resolutiva o 

acesso, por problemas de estrutura e de pessoal, pode-se concluir que as ações 

implementadas pelo Hospital Walfredo Gurgel em relação ao SAD possibilitam a 

ampliação do acesso e consequentemente responde em boa parte aos objetivos do 

Programa.  A ação  que merece  maior preocupação são as redes de atenção em saúde, 

pois ficou evidente nos relatos dos entrevistados que além de não estar totalmente 
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concluída, a rede como está sendo executada não garante a continuidade e 

resolutividade da assistência, tendo em vista a precária estrutura das unidades e dos 

hospitais e pela falta ou insuficiência de equipamentos, profissionais e insumos para 

atender a demanda.  
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE PESQUISA 1 – ROTEIRO DE 

ENTREVISTA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PPGA – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

 

Avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa 

Para responder as próximas perguntas considere o acolhimento domiciliar como um 

processo de trabalho integrado, desenvolvido pela equipe multidisciplinar do 

hospital Monsenhor Walfredo Gurgel o qual permitirá absorver as demandas dos 

pacientes no contexto domiciliar e fortalecer o princípio da integridade, equidade e 

humanização do atendimento dos serviços de saúde. 

Objetivo: Analisar como as práticas de acolhimento domiciliar possibilitam o 

atendimento humanizado ao paciente 

1. Em que consiste as práticas de acolhimento domiciliar? 

2. Quais são as práticas mais usadas no ambiente domiciliar? 

3. Como os pacientes recebem as práticas de acolhimento? 

4. As práticas de acolhimento são as mesmas para todos os pacientes? Em caso 

positivo ou negativo, por quê? 

5. Que benefícios as práticas de acolhimento trazem a saúde do paciente? 

6. As práticas de acolhimento ajudam a reduzir o tempo de hospitalização? Em 

caso positivo, como? Em caso negativo, por quê? 

7. As práticas de acolhimento minimizam os custos de internação? 

Em caso positivo, como? Em caso negativo, por quê? 

8. As práticas de acolhimento melhoram o fluxo dos pacientes? 

Em caso positivo, como? Em caso negativo, por quê? 

9. As práticas de acolhimento auxiliam no processo de monitoramento e 

avaliação? 

Em caso positivo, como? Em caso negativo, por quê? 

10. Existe alguma pesquisa pautada na satisfação do atendimento recebido pelo 

paciente? 

Em caso positivo, como vocês avaliam os resultados obtidos?  Existe algo a 

valorizar ou ser melhorado? 

11. Como vocês avaliam se as praticas de acolhimento estão produzindo os 

resultados esperados? 
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12. O paciente é ouvido? Quais as principais indagações apresentadas? Conseguem 

atender todas as solicitações? ( ) sim, como? ( )não, por quê 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA 2 – ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PPGA – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

 

 

Avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa 

Objetivo: Investigar como estruturação das redes de atenção em saúde possibilita 

diagnosticar e desenvolver terapias relativas às reabilitações motora, respiratória, 

psíquica e social. 

Prezado (a) Entrevistado(a), a presente pesquisa pretende  avaliar o Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa.  Para tanto, pedimos o seu consentimento em 

participar da presente pesquisa e para responder  livremente as questões abaixo.  Garantimos 

que será mantido o anonimato dos respondentes. Muito obrigado, Francenildo Dantas Rodrigues  

(PPGA / UFRN). 

 

Questões: 

1. Como ocorre a estruturação das redes de atenção em saúde? 

2. Como ela possibilita a reabilitação dos pacientes? 

3. Qual o tipo de reabilitação mais demandada? 

4. A estruturação das redes produz a inserção dos pacientes ao convívio social? 

5. A rede está apta a diagnosticar e desenvolver todos os tipos de terapias? 

6. A estruturação das redes de atenção em saúde proporciona atendimento 

humanizado? 

7. A estruturação das redes de atenção em saúde reduz o tempo de hospitalização? 

8. A estruturação das redes de atenção em saúde reduz os custos de internação? 

9. A estruturação das redes de atenção em saúde melhora o fluxo dos pacientes? 

10. A estruturação das redes de atenção em saúde ajuda no processo de 

monitoramento e avaliação dos serviços? 

11. Quais as dificuldades na estruturação das redes? 
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APENDICE C - INSTRUMENTO DE PESQUISA 3 - ROTEIRO DE 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PPGA – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

 

 

Avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa 

Objetivo: Identificar se as redes de atenção em saúde possibilitam buscar apoio e ajuda 

da sociedade e instituições afins para solução de problemas vividos pelos pacientes 

acompanhados 

Prezado (a) entrevistado (a), a presente pesquisa pretende avaliar o Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa.  Para tanto, pedimos o seu consentimento  em 

participar da presente pesquisa e para responder  livremente as questões abaixo.  Garantimos 

que será mantido o anonimato dos respondentes. Muito obrigado, Francenildo Dantas Rodrigues  

(PPGA / UFRN). 

 

 

Questões: 

1. Como é solicitada esta ajuda?  

2. Quais os problemas que as redes de atenção em saúde buscam resolver através 

da participação da sociedade e/ou instituições?  

3. Qual a principal ajuda demandada?  

4. Quais os principais parceiros envolvidos a resolução dos problemas 

demandados? 

5. As redes de atenção em saúde garantem a resolução dos problemas vividos 

pelos pacientes acompanhados?  

6. As redes de atenção em saúde proporcionam a continuidade da assistência?  

7. As redes de atenção em saúde fortalecem as ações intersetoriais? 

8. As redes de atenção em saúde garantem ou contribuem para qualidade do 

atendimento?  

9.  As redes de atenção em saúde proporcionam a inserção do cidadão no convívio 

social? 
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Apêndice D - INSTRUMENTO DE PESQUISA 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

UNIDADE DE GERENCAMENTO DE VAGAS  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PPGA – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

 

 

Avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa 

Objetivos: Analisar como a unidade de gerenciamento de vagas reduz os custos de 

internação e o tempo de hospitalização e Verificar como a unidade de gerenciamento de 

vagas otimiza o fluxo de pacientes 

 

1. Quais os custos compõem a internação hospitalar e domiciliar? 

2. Quais os benefícios a redução dos custos de internação traz para o fluxo de 

pacientes? 

3. Quais as contribuições a redução dos custos de internação traz para o 

orçamento do hospital? 

4. Em sua opinião que contribuições a redução dos custos de internação traz para 

produção hospitalar?  

5. Em sua opinião quais os benefícios a redução dos custos de internação traz 

para a reposição dos estoques de medicamentos e insumos hospitalares?  

6. Em sua opinião a unidade de gerenciamento de vagas possibilita o acesso aos 

serviços de internação hospitalar? 

( ) sempre      ( ) quase sempre      ( )não sei      ( ) quase nunca      ( )nunca 

Por quê: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. A unidade de gerenciamento de vagas garante a continuidade da assistência? 

( ) sempre      ( ) quase sempre      ( )não sei      ( ) quase nunca      ( )nunca 

Explique sua afirmação: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. A unidade de gerenciamento de vagas proporciona agilidade do atendimento 

médico e exames hospitalares? 
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( ) sempre      ( ) quase sempre      ( )não sei      ( ) quase nunca      ( )nunca 

Comente sua resposta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Em sua opinião a unidade de gerenciamento de vagas proporciona a satisfação 

dos usuários? 

( ) sempre      ( ) quase sempre      ( )não sei      ( ) quase nunca      ( )nunca 

Comente sua resposta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Em sua opinião a unidade de gerenciamento de vagas aperfeiçoa a relação 

entre oferta x demanda? 

( ) sempre      ( ) quase sempre      ( )não sei      ( ) quase nunca      ( )nunca 

Comente sua resposta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E INSTRUMENTO DE PESQUISA - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PPGA – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  

 

 

Avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa 

Objetivo: Analisar como o registro ambulatorial das ações em saúde em atenção 

domiciliar auxilia no processo de monitoramento e avaliação do Serviço de 

Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa 

Prezado (a) entrevistado (a), a presente pesquisa pretende avaliar o Serviço de Atenção 

Domiciliar/Programa Melhor em Casa.  Para tanto, pedimos o seu consentimento em 

participar da presente pesquisa e para responder livremente as questões abaixo.  Garantimos que 

será mantido o anonimato dos respondentes. Muito obrigado, Francenildo Dantas Rodrigues  

(PPGA / UFRN). 

 

Questões: 

1. Em que consiste estes registros? 

2. O registro das ações possibilita avaliar se as práticas de acolhimento 

produziram o atendimento humanizado? 

3. Possibilita criar novas práticas de acolhimento? 

4. Ajudam a ampliar a humanização do atendimento? 

5. Possibilita entender o fluxo das ações de saúde no âmbito domiciliar 

6. Possibilita verificar se as redes de atenção em saúde conseguiram atingir os 

seus benefícios? 

7. Ajuda conhecer limitações e avanços para utilização da atenção domiciliar em 

outros hospitais do estado? 

8. O registro possibilita conhecer se a unidade de gerenciamento obteve sucesso 

na redução do tempo de hospitalização, internação e o fluxo dos pacientes? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa de 

campo referente à pesquisa “Avaliação do Serviço de Atenção Domiciliar/Programa 

Melhor em Casa do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel no município de Natal”, 

desenvolvida por Francenildo Dantas Rodrigues, aluno do Mestrado Profissional em 

Gestão Pública - PPGA/UFRN. Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é orientada 

pela Professora Maria Arlete Duarte de Araújo, a quem poderei consultar a qualquer 

momento que julgar necessário através do e-mail: arletearaujo@natal.digi.com.br e 

também através do e-mail do pesquisador: nildodrodrigues@yahoo.com.br ou 

nildorodrigues@rn.gov.br. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, voluntariamente, sem 

receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva 

de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente 

acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é compreender como as ações 

implementadas pelo Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel no município de Natal 

promovem de forma eficaz os benefícios do Serviço de Atenção Domiciliar/ Programa 

Melhor em Casa 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de Entrevista, onde 

serão transcritas as respostas dos participantes, a partir da assinatura das autorizações de 

cada participante. Minhas respostas serão tratadas de forma confidencial, isto é, em 

nenhum momento será divulgado o meu nome em qualquer fase do estudo. Quando for 

necessário exemplificar determinada situação, a minha privacidade será assegurada uma 

vez que os participantes não serão nominados.  

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 

divulgados na dissertação de mestrado e posteriormente em eventos e/ou revistas 

científicas. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e 

sua orientadora. Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e 

estou de acordo em participar do estudo proposto. Atesto recebimento de uma cópia 

assinada deste Termo. 
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