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RESUMO 
 

A constituição brasileira de 1988, ao criar o Sistema Único de Saúde – SUS definiu 

como diretrizes, universalidade, integralidade e participação social. O grande 

diferencial jurídico-operacional da gestão no atual sistema é o controle social 

realizado por usuários, profissionais da saúde, gestores e prestadores, como 

atores deliberativos e propositivos nos conselhos de saúde e nas Conferências. 

Passados mais de 25 anos ampliaram-se consideravelmente a eficácia do sistema, 

porém, muitos são ainda os desafios para a eficiência e efetividade do SUS. A crise 

atual no sistema de saúde coloca em pauta questões relacionadas ao acesso e a 

qualidade. O Ministério da Saúde lançou programas e projetos, em áreas 

específicas, visando avaliar e induzir à melhoria da qualidade, já aconteceu quinze 

conferências nacionais, destarte, o conhecimento a respeito do tema e a 

institucionalização de uma cultura de avaliação de qualidade, ainda está muito 

distante. Em 2015 ocorreu no Brasil a 15ª Conferência Nacional de Saúde que teve 

como tema central “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas. 

Direito do povo brasileiro” e como 1º Eixo de discussão à temática: “Direito à 

Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade”. Os 27 estados brasileiros 

realizaram suas conferências, no âmbito do Rio Grande do Norte tivemos a 8ª 

Conferência Estadual de Saúde - CES/RN. A presente pesquisa é um estudo 

qualitativo, de análise documental, que tem como objetivo conhecer a percepção 

dos usuários, profissionais, gestores, prestadores de saúde a respeito do conceito 

de qualidade nos serviços de saúde. Os dados utilizados nessa pesquisa foram do 

tipo primário, obtidos a partir de formulários de inscrição preenchidos pelos 

delegados no momento do credenciamento na 8ª CES-RN. Para seleção, 

tabulação e categorização dos dados utilizou-se o Software Analyse Lexicale par 

Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte – ALCESTE. Para e análise do 

material e interpretação dos resultados utilizamos a técnica de análise de conteúdo 

de Bardin.  

Palavras chaves: Gestão da Qualidade em saúde. Participação social. 

Conferência de saúde. 
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ABSTRACT 
 

The Brazilian Constitution of 1988 creating the National Health System - SUS 

identified as guidelines, universality, comprehensiveness and social participation. 

The major legal and operational differential management in the current system is 

the social control carried out by users, health professionals, managers and 

providers, as deliberative and purposeful actors in health councils and conferences. 

More than 25 years have broadened considerably the efficiency of the system, but 

many are still challenges for the efficiency and effectiveness of the SUS. The 

current crisis in the health system brings forth issues related to access and quality. 

The Ministry of Health has launched programs and projects in specific areas, to 

evaluate and lead to improved quality, as happened fifteen national conferences 

Thus, knowledge on the subject and the institutionalization of a quality assessment 

culture is still very distant. In 2015 occurred in Brazil the 15th National Conference 

on Health which had the theme "Public health quality to take good care of the 

people: the right of the Brazilian people" and as 1 the thematic discussion of Axis: 

"Right to Health, Access Guarantee and Quality of attention." The 27 states held 

their conferences; in the Rio Grande do Norte, state had the 8th Conference of 

Health - CES / RN. This research is a qualitative study, document analysis, which 

aims to know the perception of users, professionals, managers, health care 

providers about the concept of quality in health services. The data used in this 

research were primary, obtained from questionnaires filled out by delegates at the 

accreditation in 8th CES-RN. For selection, tabulation and data categorization 

utilize the Analyse Software lexicale par Contexte d'un Ensemble of Segments of 

Texte - ALCESTE. And for material analysis and interpretation of results we used 

the content analysis (Bardin). 

Key words: quality management in health. social participation. health conferences. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui o modelo público de ações e 

serviços de saúde no Brasil prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta (BRASIL, 1990a).  

O processo histórico dessa conformação relaciona-se diretamente com 

as mudanças sociais e econômicas ocorridas ao longo do século XX e caracteriza-

se como uma vitória da sociedade organizada que lutou por seus direitos 

(PESSINI, 2007; HORTA, 2012). Esse movimento de reorganização do setor da 

saúde tornou-se legítimo a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde, cujos 

estudos e propostas constituíram a base para a criação do SUS, institucionalizado 

em 1988 pela Constituição Federal (TUBONE, 2004). 

De acordo com a Constituição, a saúde passa a ser um direito de cada 

cidadão, sendo dever do Estado promovê-la através de ações e serviços de saúde 

que integram um sistema único. A partir dessas garantias constitucionais, nasce 

então o SUS, regulamentado pelas Leis 8.080 e a 8.142 de 1990, como um projeto 

social único de reorganização dos serviços de saúde que se materializa por meio 

de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros (BRASIL, 

1990a, 1990b, 1990c). 

Orientado pelos princípios de universalidade, equidade, integralidade, e 

tendo como diretrizes a descentralização da gestão administrativa, a 

hierarquização e a regionalização com participação da comunidade, o SUS 

universaliza suas ações para todo o território nacional.  

O atual sistema é considerado uma das maiores conquistas sociais, 

representando a materialização de uma concepção ampliada do conceito de saúde 

e do papel do Estado na garantia desse direito, incorporando em seu arcabouço 

jurídico-operacional o controle social como grande diferencial na gestão do 

sistema. Assim, usuários, trabalhadores, gestores e prestadores são atores 

deliberativos do processo, atuando na formulação e no controle das políticas 

públicas de saúde e decidindo permanentemente sobre o seu funcionamento 

(BRASIL, 1990a, 1990b, 1990c; Machado, 2008).  

Os avanços democráticos que o SUS representa são enormes, sendo 

considerada uma das maiores conquistas sociais consagrados na constituição. De 
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uma gestão centralizada passa-se a descentralização, e como forma de fortalecer 

a gestão democrática e garantir a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde, a lei 8.142 traz as duas instâncias colegiadas de controle 

social, os Conselhos e Conferências de Saúde (BRASIL, 1990b). 

Presentes nas três instâncias de governo, os Conselhos de Saúde, tem 

caráter permanente e deliberativo, caracteriza-se como órgão colegiado composto 

por representantes do governo, prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e 

usuários. As Conferências de Saúde realizam-se a cada quatro anos com a 

finalidade de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis municipais, estaduais e correspondentes, 

convocada pelo poder executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde (BRASIL, 1990b). 

As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, estão organizados 

de forma regionalizada e hierarquizada, subordinadas umas às outras, em níveis 

de complexidade crescente, estruturando-se em redes, ligadas entre si. Essa rede 

de serviços está organizada por densidade tecnológica e a atenção é ofertada 

através: dos serviços primários que compõe a atenção básica; secundários que é a 

atenção especializada ou de média complexidade; e terciários ou hospitalares 

caracterizados pela atenção de alta complexidade (NOVAES apud RODRIGUES, 

2011). 

Nesse contexto, a saúde passa a ser vista não mais como a ausência de 

doenças, mas sim relacionada com a qualidade de vida da população e 

condicionada por um conjunto de fatores que englobam a alimentação, moradia, 

trabalho, renda, meio ambiente, saneamento básico, transporte, lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990b). 

Ocorre que passados mais de 25 anos, ampliou-se consideravelmente o 

acesso e, apesar das mudanças que o Sistema Único de Saúde representa 

enquanto política pública de conquista social e de reorganização da assistência à 

saúde, sua gestão com a garantia da qualidade da atenção apresenta-se ainda 

como um dos principais desafios. Os dados mostram que o direito universal à 

saúde, garantido na constituição de 1988, ampliou a eficácia do sistema, porém, 

muitos são ainda os desafios para a garantia da eficiência e efetividade do SUS. E 
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em meio à crise atual no sistema de saúde colocam-se em pauta questões 

relacionadas ao acesso e a qualidade dos serviços oferecidos. 

Acesso e qualidade, necessariamente, passam então a fazer parte da 

agenda de debates e considerando a diretriz constitucional do controle social, já 

citada anteriormente, são nas Conferências de Saúde que toda população 

brasileira é representada pelos seus segmentos para avaliar e propor mudanças 

para o SUS. Nesse contexto, em dezembro de 2015, aconteceu em Brasília a 15ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), antecedida por 27 Conferências estaduais 

e mais de cinco mil Conferências municipais por todo o Brasil, tendo como tema 

central para debate “Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem das pessoas. 

Direito do povo brasileiro”. Como podemos ver a Qualidade na Saúde Pública 

como direito do povo brasileiro foi o centro do debate em todo o país e discutido 

por todos os segmentos que compõem o controle social no Brasil. 

Em Natal, de 27 a 28 de outubro de 2015, como etapa prévia a 15ª CNS, 

aconteceu a 8ª Conferência Estadual do Rio Grande do Norte com representação 

de delegados dos 167 municípios do estado. Considerando a representatividade 

dos segmentos que compõem o SUS nas Conferências, entendendo a importância 

da Conferência como instância de controle social que definem as prioridades para 

as políticas e os Planos de Saúde nas três esferas de governo e, considerando 

ainda, a temática da “qualidade” como tema central da 15ª Conferência Nacional, 

como profissional da Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP e 

mestranda em Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, ousamos pesquisar sobre a percepção 

dos delegados da 8ª CES/RN a respeito da “qualidade nos serviços de saúde” a 

partir dos registros documentais da 8ª CES/RN.  

Destarte, o presente estudo é do tipo análise documental de cunho 

hermenêutico (Minayo, 2002; Lakatos, 2003), visto que para coleta dos dados nos 

aportamos ao material de arquivo do Conselho Estadual de Saúde. Para 

organização e categorização do acervo utilizou-se o software Alceste (Camargo, 

2005) e para análise e interpretação das informações optamos pela técnica de 

análise de conteúdo (Bardin, 2002).  

Para responder as inquietações da autora, o estudo teve como objetivo 

geral conhecer a percepção dos usuários, trabalhadores da saúde, gestores e 
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prestadores do RN a respeito do conceito de qualidade na atenção a saúde. E 

como objetivos específicos: Caracterizar a Conferência e os delegados 

participantes a partir de variáveis demográficas, políticas e sociais; Identificar a 

percepção dos delegados a respeito do que entendem por qualidade nos Serviços 

de Saúde; Identificar a percepção dos delegados a respeito das fragilidades da 

atenção à saúde; Identificar a percepção dos delegados a respeito dos 

compromissos das três esferas de governo com a qualidade na atenção à saúde. 

Como seqüência ao texto introdutório que descreve ideias centrais e os 

objetivos do estudo, a dissertação esta estruturada em três capítulos, seguidos das 

considerações finais. No primeiro capítulo apresentamos o aporte teórico, 

organizados em três eixos: Qualidade enquanto parâmetro de Atenção a Saúde; 

Qualidade no contexto do SUS; Controle Social da qualidade no SUS. 

 Em seguida, o segundo capítulo traz o percurso metodológico que 

detalha as seguintes etapas do estudo: o cenário da pesquisa; o perfil dos 

participantes; as formas de coleta dos dados; a análise do material coletado e os 

aspectos éticos relacionados à pesquisa. No terceiro capitulo são apresentados os 

resultados e achados do estudo e no quarto Capítulo apresentamos as 

considerações finais. 

Neste sentido consideramos a pesquisa de extrema relevância, 

considerando que será possível vislumbrar a contribuição que o Mestrado em 

Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde/UFRN pode dar para gestão do 

SUS/RN, no que tange ao conhecimento dos segmentos que compõem as 

instâncias de controle social no SUS, sobre Qualidade nos Serviços de Saúde. 
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2 QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

2.1 A qualidade enquanto parâmetro de atenção à saúde 

A preocupação com qualidade existe desde os primórdios da civilização e 

vem passando por mudanças significativas ao longo dos tempos (ALGARTE, 

2000). Trata-se, portanto, de um conceito dinâmico, como também de um termo de 

domínio público, já que todos têm uma noção medida pela cultura do que seja 

qualidade (PALADINI, 2000). 

A concepção de qualidade nos serviços de saúde sempre esteve 

atrelada a concepção gerencial. Conforme Nogueira (1994) existem três 

interpretações predominantes de autores e normas internacionais, são elas: 

ausência de defeitos; conjunto das propriedades sensíveis e imensuráveis de um 

produto; adequação das propriedades de um bem ou serviço às necessidade de 

alguém. Para Nogueira (1994, p.2): 

 
Não é nada supreendente, portanto, que o consumidor tenha dificuldade 
em precisar esse conceito. Todos, autores e leitores da cada vez mais 
abundante literatura sobre o tema, parecem mais ou menos satisfeitos ao 
apelar àquela noção intuitivamente fácil. Qualidade, que o consumismo 
moderno consagrou como referência necessária para apreciar a 
conveniência dos produtos. Mas esta noção continua a ser algo vago e 
polêmico, apesar de ser uso generalizado pelo senso comum.  

 
No entendimento de Juran (2009) a qualidade é definida como a 

adequação à sua utilização pretendida. Para ele, um produto ou serviço será 

caracterizado como de qualidade se serve para o que está previsto que sirva. 

A aplicação desse conceito a um serviço ou produto concreto exige uma 

definição prévia de quais necessidades e expectativas estão previstas que sejam 

satisfeitas com o produto ou serviço a avaliar; que serão diferentes de acordo com 

o tipo de produto ou serviço e determinarão o que este deve ter para que seja de 

qualidade (SATURNO, 2008).  

Já Deming (1989), propõe definir a qualidade em função do sujeito que 

julgará o produto ou serviço. A idéia básica é a mesma: quem compra ou demanda 

o serviço toma essa atitude em função de algumas necessidades e expectativas 

que são as que vão determinar se o que se recebe é ou não de qualidade. 

Ishikawa (1985) corrobora com esta opinião quando refere que “a 
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qualidade do produto ou serviço é a satisfação dos requisitos dos consumidores 

desse produto ou serviço”. Fica clara então a necessidade de determinar, portanto, 

quais são esses requisitos para poder saber se o produto ou serviço é ou não de 

qualidade (SATURNO, 2008). 

No que tange à atenção à saúde, a preocupação com a qualidade pode 

ser tão antiga quanto à medicina. Desde a célebre frase de Hipócrates “Primun no 

nocereou – Primeiro não causar danos”, que o assunto, subentende-se, que é 

parte constante das preocupações da maioria dos atores envolvidos na prestação 

de serviços de saúde, o que não significa fazer parte das rotinas institucionais. Por 

muitos anos, essa preocupação se limitou a atividades pontuais e individuais dos 

profissionais, somente mais recentemente, ela se amplia, com a incorporação de 

métodos a fim de proporcionar a melhoria contínua dos processos, através de 

coleta sistemática de dados, relatórios e programas de melhoria da qualidade 

assistencial, envolvendo os sistemas de saúde como um todo (ANVISA, 2014). 

Os estudos sobre a temática da qualidade nos Serviços de Saúde 

geram diferentes concepções. Para alguns autores (NOVAES, 2000; HARTZ E 

CONTANDRIOPOULOS, 2004; MERHY, 2007) a qualidade está mais vinculada à 

dimensão subjetiva da satisfação do usuário em uma determinada situação. 

Entretanto, essa conclusão não é consenso na opinião dos estudiosos da 

qualidade que operam nos serviços de saúde. Para Merhy (2007, p.138): 

 

É interessante observar que se perguntarmos para qualquer usuário o 
que ele está buscando no consumo destes atos de saúde, a resposta não 
é muito diferente de um para outro, e mesmo nós trabalhadores da 
saúde, a resposta não é muito diferente. 

 

Na opinião de Sarapioni (apud ALBANAES et. al., 2013), é inegável, no 

âmbito da avaliação da qualidade, a importância da satisfação do usuário, 

entretanto, para ele, ela deve ser considerada, junto a outros elementos, como: a 

satisfação dos profissionais e a eficácia do cuidado médico. 

Segundo Donabedian (1982), o conceito de qualidade em saúde 

abrange a tríade clássica: infraestrutura, processos e resultados, inclui também a 

avaliação da satisfação dos usuários como item fundamental, pois entende que 

avaliando qualidade os usuários avaliam a resolubilidade dos serviços, 
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possibilitando o julgamento de aspectos descritos por ele como atributos ou 

“dimensões da qualidade”: eficácia, efetividade, eficiência, conformidade, 

equidade, adequação e legitimidade (SATURNO, 2008, p.8). 

Como forma de identificar padrões de qualidade, em 1910, por iniciativa 

da corporação médica, nos Estados Unidos, foi criado o processo de acreditação 

de organizações de saúde. A ênfase foi dada ao trinômio “avaliação, educação e 

consultoria”. A partir daí, foram realizadas várias avaliações dos serviços 

hospitalares, ficando evidente a necessidade de um programa de padronização 

hospitalar. A Joint Commission on Accreditation of Hospitals (atualmente Joint 

Comission on Accreditation of Healthcare Organizations – JCAHO – Comissão 

Conjunta de Acreditação de Organizações de Assistência à Saúde) foi fundada em 

1950 e assumiu a responsabilidade pelo programa de acreditação (CARVALHO et 

al., 2004).  

No período 1960-1970, o modelo de gerenciamento da qualidade na 

saúde era o Quality Assur-ance, baseado na garantia de padrões mínimos de 

qualidade através da monitorização do desempenho de casos individuais pelo uso 

de indicadores que determinavam se atingiam certo padrão e se estavam dentro 

de limites aceitáveis. 

A Organização Mundial da Saúde iniciou trabalho sobre a questão da 

qualidade da assistência hospitalar na América Latina em 1989. A partir daí a 

acreditação passou a ser vista como elemento estratégico para desencadear e 

apoiar iniciativas de qualidade nos serviços de saúde hospitalares visando a 

qualidade da atenção médica, buscando mudança nas práticas, de maneira a 

provocar nos profissionais de todos os níveis e serviços um novo estímulo para 

avaliar as fragilidades e os pontos fortes da instituição, com o estabelecimento de 

metas claras e mobilização constante para o aprimoramento dos objetivos, a fim de 

se garantir uma melhor prestação de serviços (QUINTO NETO, 2000). 

No início deste século, o Instituto de Medicina (IOM) dos Estados 

Unidos da América (EUA) passou a incorporar “segurança do paciente” como um 

dos seis atributos da qualidade, junto com a efetividade, a centralidade no 

paciente, a oportunidade do cuidado, a eficiência e a equidade (BRASIL, 2014). 

Entende-se atualmente, portanto, a qualidade como a combinação de 

dimensões e fatores pré-determinados. É um conceito relativo que demanda 
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pontos de referência para fazer comparações com um estado de qualidade 

esperado, um padrão de qualidade, ou seja, a forma ótima que deve ter um 

determinado insumo, processo ou resultado na prestação da assistência em saúde 

(OPAS, 2004). 

Para o Programa Ibérico apud Saturno; Imperatori; Corbella (1990) a 

qualidade da assistência é a prestação de serviços acessíveis e equitativos, com 

um nível profissional ótimo, que considera os recursos disponíveis e consegue a 

adesão e satisfação do usuário. Essa definição inclui componentes inquestionáveis 

da maioria das definições existentes, incluídos de forma explícita ou implícita, 

como são o nível profissional ou qualidade técnico-científica e a adesão e 

satisfação - aceitabilidade como um termo mais global - do usuário (SATURNO, 

2008, p.8). 

A gestão da qualidade é definida pelo ISO (International Organization for 

Standartization) como, “modalidade de gestão de um organismo centrada na 

qualidade, baseada na participação de todos seus integrantes, que procura o 

sucesso a longo prazo mediante a satisfação do cliente e oferece vantagens para 

todos os integrantes do organismo e para a sociedade” (OPAS, 2004, p. 216). 

De acordo com Albanaes apud Longo; Vergueiro (2003), a filosofia 

gerencial do modelo de gestão da qualidade reestrutura a lógica organizacional da 

instituição, com base nos seguintes pontos: foco no cliente; trabalho em equipe; 

tomada de decisões com base em fatos e dados; busca constante da solução de 

problemas; diminuição ou eliminação de erros; desenvolvendo e institucionalizando 

uma cultura da qualidade, através da busca contínua pela excelência. 

De uma forma geral os vários estudos apontam para a necessidade de 

institucionalização da análise de desempenho como componente de gestão e para 

sua consolidação a dificuldade de unificar o conceito de qualidade, trazendo como 

um dos maiores obstáculos a dimensão subjetiva dos parâmetros de análise pelos 

autores envolvidos no processo (OPAS, 2002; SATURNINO, 2008; HARTZ, 2011; 

MAQUEREZ, 2012).  

Uma coisa é certa, o conceito de qualidade nos serviços de saúde 

sempre esteve atrelado a fatores culturais, sociais, econômicos e políticos do 

estado de direito. A concepção sobre o que seja “Qualidade” varia em diferentes 

ângulos se considerarmos as vertentes de “Prestador” e “Usuário” dos serviços, e 
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é totalmente dependente de uma condição de acesso ao conhecimento e aos 

procedimentos disponibilizados. 

2.2  Qualidade no contexto do SUS 

Considerando a história da saúde pública no Brasil, sabe-se que os modelos 

assistenciais que antecederam o SUS foram excludentes e fragmentados, a 

responsabilização do estado se limitou, até os anos 80, a prover as ações de 

controle sanitário à população, ficando a assistência sob a égide da previdência 

social e do setor privado. Neste sentido, criou-se uma cultura de que as ações de 

saúde pública não tinham critérios de qualidade, uma política de pobres para 

pobres (PAIM, 2009).   

No Brasil, a busca da qualidade nos serviços de saúde é recente, possui 

aproximadamente 60 anos. Em 1941 foi criada a Divisão de Organização 

Hospitalar (DOH), vinculada ao Ministério de Educação e Saúde da época, visto 

que um ministério exclusivo para a Saúde só foi criado em 1953, com os objetivos 

de coordenar, cooperar ou orientar os estudos e a solução dos problemas 

relacionados à assistência a doentes, deficientes físicos e desamparados. Nos 

anos seguintes, foram realizadas avaliações dos serviços hospitalares, publicações 

de normas e portarias que regulamentavam os meios necessários para a 

implantação de um sistema capaz de avaliar a qualidade da assistência à saúde. 

Apesar das variadas propostas, o sistema de avaliação acabou restringindo-se ao 

credenciamento de hospitais para venda de serviços ao Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), quadro típico do modelo médico assistencial privatista 

da época.  

O modelo médico assistencial, surgido na década de 60 predominando 

até os anos 80, teve sua prática prioritariamente curativista, voltada para a clínica 

individual o que gerou uma noção de qualidade muito relacionada à assistência ao 

paciente, à prática médica privada. Considerando o sistema capitalista brasileiro, 

essas questões nunca se dissociaram dos interesses do estado e das corporações 

na regulação do mundo do trabalho (NOGUEIRA, 1994, p.60). 

 

Há dificuldades do pensamento liberal em fixar uma diretriz sobre a 
capacidade ou incapacidade do consumidor em avaliar a Qualidade dos 
serviços de saúde que lhe são brindados. De fato, o argumento de que o 
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consumidor de saúde é particularmente vulnerável no mercado, ou seja, 
desconhece totalmente as bases técnicas da medicina, foram utilizado 
tanto pelos defensores de uma regulação estatal mais rígida quanto pelos 
que ansiavam pela extensão de prerrogativas corporativas. (NOGUEIRA, 
1994, p.60). 

 

Com o advento do SUS, ao assumir a saúde como direito do cidadão, o 

estado brasileiro se responsabiliza em prover as condições para sua promoção, 

proteção e recuperação. A avaliação dos serviços, o conhecimento dos 

dispositivos utilizados, a satisfação do usuário e os contextos locais dos serviços 

de saúde passam a ser requisito básico (CONTANDRIOPOULOS, 2004; HARTZ, 

2011).  

Ao analisar os reflexos de uma política de saúde no desempenho dos 

serviços e na situação de saúde da população é necessário considerar a relação 

entre os condicionantes vinculados à política de saúde, aos serviços de saúde 

(estruturas, recursos humanos e processos) e ao estado de saúde e às 

necessidades das populações (DONABEDIAN, 1996; VIACAVA et al., 2004). 

Na atualidade, uma das principais diretrizes do Ministério da Saúde 

(MS) é executar a gestão pública com base na indução, monitoramento e avaliação 

de processos e resultados mensuráveis, a fim de garantir acesso e qualidade da 

atenção em saúde a toda a população (BRASIL, 2012b). 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (MS) vem propondo várias 

iniciativas, ainda que fragmentadas e pontuais, centradas na qualificação da 

assistência em saúde, que buscam garantir os princípios e as diretrizes do SUS, e 

a conseqüente melhoria das condições de saúde dos indivíduos e da coletividade 

(BRASIL, 2011b, 2013c, 2013d, 2015).  

Dentre essas iniciativas, destacam-se: o Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ); o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP); Programa Nacional de Avaliação de Serviços de 

Saúde (PNASS); Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) e Índice de 

Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS). 

2.2.1 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

O PMAQ, instituído pela Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 

2011, no contexto da Atenção Básica representa o produto de um importante 
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processo de negociação e pactuação das três esferas de gestão do SUS que inclui 

o debate e a formulação de soluções para viabilizar um desenho de programa que 

possa permitir a ampliação do acesso e melhoria da qualidade da atenção básica 

em todo o Brasil, além de redesenhar o modelo de financiamento (BRASIL, 2011b, 

2013a). 

A Universidade Federal do Maranhão desenvolveu estudo sobre os 

desafios da avaliação em saúde na gestão pública, através da Universidade Aberta 

do SUS- UNASUS, que reforçam esta abordagem (UFMA, 2016, p.26):  

 

É notória a ampliação da cobertura da Atenção Básica em todo o país na 
última década, fortalecendo a Saúde da Família como estratégia prioritária 
de expansão e consolidação do SUS. Progressivamente, e em paralelo à 
expansão de cobertura e do acesso, foram promovidos esforços de 
melhoria da qualidade tanto dos serviços quanto do processo de trabalho 
e de gestão e das ações ofertadas aos usuários. O Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) é produto 
e síntese desse contexto.  

 

O principal objetivo do PMAQ é induzir a ampliação do acesso e a 

melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade 

comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior 

transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção 

Básica em Saúde. 

 

O PMAQ representa um modelo de avaliação de desempenho dos 
sistemas de saúde, que pretende mensurar os possíveis efeitos da 
política de saúde visando subsidiar a tomada de decisão, garantir a 
transparência dos processos de gestão do SUS e dar visibilidade aos 
resultados alcançados, além de fortalecer o controle social e o foco do 
sistema de saúde nos usuários. Ratifica-se a potencialidade da Atenção 
Básica enquanto lócus privilegiados para o exercício do monitoramento e 
avaliação para fins de institucionalização desses processos (BRASIL, 
2015, p. 27). 

 

O PMAQ-AB, no seu 1º ciclo proporcionou pela primeira vez um censo 

de todas as Unidades Básicas do Brasil, independente da adesão ao programa. 

Esse censo foi realizado através de uma avaliação externa que oportunizou um 

diagnóstico situacional das estruturas das UBS em todo o Brasil. Nos seus dois 

primeiros ciclos o programa foi organizado em quatro fases distintas, porém 

complementares, que formam um ciclo de melhoria do acesso e da qualidade da 
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AB, são elas: Adesão, Desenvolvimento, Avaliação externa e Recontratualização 

(BRASIL, 2015).  

A primeira fase do programa consiste no momento formal da adesão 

dos municípios ao programa, contratualização com estabelecimento dos 

compromissos e metas dos indicadores de desempenho a serem firmados entre a 

EAB e os gestores municipais e estaduais, e destes com o MS.  A segunda fase é 

chamada de Desenvolvimento, pois é o momento dos municípios realizarem um 

conjunto de ações, organizadas em quatro dimensões e que visam às mudanças 

nos processos de trabalho, são elas: Autoavaliação, Monitoramento, Educação 

Permanente e Apoio Institucional. Para avaliar o desempenho dos padrões de 

qualidade, acontece a Avaliação Externa, momento em que os municípios são 

visitados pelas instituições de Pesquisa para coleta de dados, informações, 

verificação da estrutura física e análise de documentos que comprovam as 

condições de acesso e de qualidade das EABs, após essas fases, de posse de 

todas essas informações o MS define a certificação das equipes conforme seu 

desempenho. De acordo com a condição de certificação ocorre a 

recontratualização, última fase do programa, que propõe também o início de um 

novo ciclo de avaliação, agora com novos indicadores (BRASIL, 2011a; 2013). 

Figura 1 - Fases do PMAQ (1º e 2º CICLO) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Fonte: Manual Instrutivo PMAQ (2011) 

O PMAQ-AB 1º e 2º ciclo (2011-2014) utilizou 47 indicadores de 

produção ambulatorial e cadastramento, relacionados a sete áreas estratégicas: 

Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão 

Arterial Sistêmica, Saúde Bucal, Produção Geral, Tuberculose e Hanseníase, e 

Saúde Mental.  
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Importante destacar que os 47 indicadores do PMAQ-AB são 

relacionados a desempenho das equipes, não há nenhum voltado especificamente 

para avaliar a qualidade da gestão. A qualidade da gestão é analisada por 

avaliadores externos, com parâmetros de avaliação da gestão municipal e da 

coordenação da atenção básica e com critérios locais voltados para infraestrutura 

e insumos básicos das Unidades de Saúde. 

O PMAQ-AB está agora em seu 3º ciclo, com algumas alterações, 

organizado em três fases e um eixo estratégico transversal de desenvolvimento 

que compõem um ciclo continuo de melhoria do acesso e da qualidade da AB, a 

saber: Adesão e Contratualização; Certificação; Recontratualização (Brasil, 2015).  

Figura 2 - Fases do PMAQ (3º CICLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Manual Instrutivo PMAQ 2015-2016 
 

As mudanças do PMAQ-AB nesse 3º ciclo simplificam os processos de 

adesão e contratualização, além de trazer revisões no desenho geral do Programa, 

a implantação do Sistema eletrônico da AMAQ e alterações no processo de 

certificação das equipes (BRASIL, 2015).  

• Desenho geral do Programa - Agora o PMAQ-AB é composto por 3 (três) 

Fases e um Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento que 

compõem um ciclo. Cada ciclo ocorrerá a cada 24 meses, e o Eixo 

Transversal contará com os seguintes elementos: autoavaliação; 

monitoramente; educação permanente; Apoio institucional e cooperação 
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horizontal (presencial ou virtual).  

• Implantação do Sistema eletrônico da AMAQ - Permitirá o registro dos 

resultados da autoavaliação realizada com a AMAQ-AB; Monitoramento das 

autoavaliações realizadas, por meio dos relatórios com classificação das 

dimensões e subdimensões; e Construção da Matriz de Intervenção a partir 

das necessidades identificada.  

• Certificação das equipes - A classificação das equipes contratualizadas 

será de acordo com seguintes desempenhos: Ótimo; Muito Bom; Bom; 

Regular e Ruim 

• Adesão - Estão aderidas ao Programa: equipes de Saúde da Família, 

atenção básica parametrizadas, saúde bucal e também Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) e Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO). 

2.2.2 Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) 

O Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) foi 

instituído pela portaria GM/MS Nº 28, de janeiro de 2015, é o resultado da 

reformulação do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares 

(PNASH), lançado em 1998, pelo Ministério da Saúde, que se caracterizou, 

inicialmente, por uma pesquisa de satisfação dos usuários nas unidades de pronto-

socorro, ambulatório e internação, além de aplicação de um roteiro técnico de 

avaliação, realizado pelos gestores estaduais e municipais em hospitais públicos e 

privados vinculados ao SUS, levando em conta a estrutura existente e os 

processos prioritários (BRASIL, 2007).  

O PNASH foi realizado nos anos de 2001 e 2002. Em 2004 o 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas – DRAC/SAS/MS, 

em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), ampliou o escopo do 

PNASH, passando a chamar-se Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de 

Saúde (PNASS) e possibilitou a avaliação da totalidade dos estabelecimentos de 

atenção especializada (BRASIL, 2015b).  

Em 2015, foi publicada Portaria GM/MS Nº 28, de janeiro de 2015 que 

reformula o PNASS. O novo Programa Nacional de Avaliação de Serviços de 
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Saúde tem como objetivo geral avaliar a totalidade dos estabelecimentos de 

atenção especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares, quanto às 

seguintes dimensões: estrutura, processo, resultado, produção do cuidado, 

gerenciamento de risco e a satisfação dos usuários em relação ao atendimento 

recebido na busca da resolubilidade e qualidade (BRASIL, 2015a, 2015b).  

Para a definição dos estabelecimentos a serem avaliados pelo PNASS 

2015, o Ministério da Saúde se aportou da modalidade amostral respeitando os 

seguintes critérios de Inclusão: Estabelecimentos que receberam recursos 

financeiros do Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC); Estabelecimentos 

habilitados/qualificados na Rede Cegonha; Estabelecimentos 

habilitados/qualificados na Rede de Urgências e Emergências; Estabelecimentos 

habilitados em Terapia Renal Substitutiva (TRS); Estabelecimentos habilitados 

como Centro Especializados de Reabilitação (CER); Estabelecimentos habilitados 

em Oncologia; Estabelecimentos hospitalares de natureza jurídica pública 

(federais, estaduais ou municipais).  

Foram excluídos os estabelecimentos hospitalares considerados como 

Hospitais de Pequeno Porte (HPP), definidos como aqueles que tinham 49 leitos 

ou menos (leitos de especialidades mais os complementares). Os HPP foram 

objeto de avaliação pelo Departamento de Atenção Hospitalar e Urgências do 

Ministério da Saúde (DAHU/SAS/MS) por outro tipo de instrumento de avaliação. 

Somente foram avaliados pelo PNASS os HPP que possuíam algum tipo 

de habilitação de acordo com os critérios citados anteriormente. 

Uma vez definidos os critérios, os estabelecimentos foram selecionados 

por meio de consultas ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES). Nos estabelecimentos selecionados, cujo atendimento não era 100% 

SUS, foi definido outro critério visando à avaliação da isonomia do atendimento 

pelo hospital, à iniciativa privada e ao SUS. Foram avaliados 2.589 

estabelecimentos pelo PNASS 2015 (BRASIL, 2015b). 

2.2.3 Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

No âmbito da assistência médica, o tema segurança do paciente vem 

ganhando grande visibilidade, visto que as pesquisas de avaliação de revisões 

retrospectivas de prontuários, realizadas em hospitais de vários países apontaram 



28 
 

a alta relevância e magnitude de eventos adversos (EAs) relacionados a prestação 

do cuidado em saúde que antes era simples, menos efetivo e relativamente 

seguro, passou a ser mais complexo, mais efetivo, porém potencialmente perigoso 

(BRASIL, 2014). 

Nesse contexto, é instituído o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) pela Portaria Nº 529, de 01 de abril de 2013. O PNSP tem por 

objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional, de acordo com prioridade dada à 

segurança do paciente em estabelecimentos de Saúde na agenda política dos 

estados-membros da OMS e na resolução aprovada durante a 57ª Assembleia 

Mundial da Saúde. 

O PNSP define como estratégia um conjunto de protocolos básicos, 

definidos e recomendados pela OMS. No Brasil, a Portaria GM/MS nº 1.377, de 9 

de julho de 2013 e a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 aprovam os 

protocolos básicos de segurança do paciente, são eles:  prática de higiene das 

mãos em estabelecimentos de Saúde; cirurgia segura; segurança na prescrição, 

uso e administração de medicamentos; identificação de pacientes; comunicação no 

ambiente dos estabelecimentos de Saúde; prevenção de quedas; úlceras por 

pressão; transferência de pacientes entre pontos de cuidado; e uso seguro de 

equipamentos e materiais (BRASIL, 2014). 

A RDC/ANVISA nº 36/2013, em acordo com as portarias ministeriais, 

institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências. Esta normativa regulamenta e coloca pontos básicos para a 

segurança do paciente como Núcleos de Segurança do Paciente, a 

obrigatoriedade da Notificação dos eventos adversos e a elaboração do Plano de 

Segurança do Paciente (BRASIL, 2014). 

2.2.4 Política Nacional de Atenção Hospitalar 

Em 30 de dezembro de 2013, através da Portaria de Nº 3.390 do Gabinete 

do Ministro da Saúde, é instituída a Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as 

diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1377_09_07_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1377_09_07_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html
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A nova Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) reformula a 

forma atual de gestão e atenção hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) 

dentro das três esferas governamentais (municipal, estadual e federal). Construída 

sob 6 eixos, Assistência Hospitalar; Gestão Hospitalar; Formação, 

Desenvolvimento e Gestão da Força de Trabalho; Financiamento; 

Contratualização; e Responsabilidades das Esferas de Gestão, a nova Política 

Nacional define e classifica os estabelecimentos e os mecanismos de articulação 

entre os hospitais e os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde 

(BRASIL, 2013d). 

Convém ressaltar que a atual PNHOSP aborda os avanços nos 

aspectos legais referente aos princípios da universalidade, integralidade e 

participação social. No que se refere à Gestão Hospitalar, o texto da portaria 

ministerial afirma que será pautada de modo que o cidadão possa cobrar eficiência 

e o profissional de saúde se paute pela ética (Brasil, 2013d, p. 6): “I – na garantia 

do acesso e qualidade da assistência; II – no cumprimento de metas pactuadas na 

contratualização com o gestor; III – na eficiência e transparência da aplicação dos 

recursos; e IV – no planejamento participativo e democrático”. 

Em relação à qualidade da assistência hospitalar, o texto da Lei traz 

significativos avanços, destacaremos alguns artigos que fortalecem os princípios 

do SUS (Brasil, 2013d, p. 4):   

 
Art. 8º A assistência hospitalar no SUS será organizada a partir das 
necessidades da população, com a finalidade de garantir o atendimento 
aos usuários, baseado em equipe multiprofissional, na horizontalização do 
cuidado, na organização de linhas de cuidado e na regulação do acesso. 
Art. 9º A atenção hospitalar atuará de forma integrada aos demais pontos 
de atenção da RAS e com outras políticas de forma intersetorial, 
mediadas pelo gestor, para garantir resolutividade da atenção e 
continuidade do cuidado. 
Art. 11. O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de 
dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da 
assistência e a segurança do paciente. 

 

No contexto da Rede de Atenção à Saúde (RAS), a Política Nacional de 

Atenção Hospitalar, destaca a necessidade da implantação do Núcleo de Acesso e 

Qualidade Hospitalar (NAQH), considerado um núcleo composto por profissionais 

das diversas áreas do hospital cuja finalidade é a garantia da qualidade da gestão 

do serviço de urgência e emergência, através do aumento da ocupação de leitos e 
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otimização da capacidade instalada, melhorando o atendimento ao usuário nos 

leitos de retaguarda às urgências (BRASIL, 2013 d). 

2.2.5 Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde – IDSUS 

O Ministério da Saúde lançou no dia 1º de março de 2012 o Programa 

IDSUS, como uma síntese de 24 indicadores que avaliam o desempenho do SUS 

quanto ao cumprimento de seus princípios: universalidade do acesso, integralidade 

da atenção, equidade e das diretrizes: regionalização, hierarquização, comando 

único por esfera de gestão e responsabilidade tripartite (BRASIL, 2013f).  

Foi inspirada na dimensão de Avaliação de Desempenho do Sistema de 

Saúde do Projeto Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação do Desempenho 

do Sistema de Saúde Brasileiro (PRO-ADESS), da Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), coordenado pelo Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Baseia-se num conjunto de parâmetros que 

buscam fazer uma aferição contextualizada do desempenho do SUS quanto ao 

cumprimento de seus princípios e diretrizes.  

 
 

O IDSUS tem como finalidades: (i) avaliar o desempenho do SUS nos 
municípios, regionais de saúde, estados, regiões e no País; (ii) avaliar o 
acesso e a efetividade nos diferentes níveis de atenção: básica, 
especializada ambulatorial e hospitalar e urgências e emergências; (iii) 
expressar essa avaliação por meio de indicadores simples e compostos; 
(iv) fazer avaliação para detectar as deficiências, visando a melhorias e 
não apenas para classificar; e (v) fazer uma avaliação atrelada a um pacto 
de compromissos, pois os indicadores do IDSUS terão metas definidas no 
Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), que procura organizar as 
ações e serviços de saúde especializados em redes regionalizadas e 
hierarquizadas (BRASIL, 2013 f, p. 125). 

 

A avaliação dos indicadores feita pelo IDSUS é expressa em nota de 0 a 

10 possibilitando o entendimento de todas as pessoas que tenham interesse em 

saber. É atribuída uma nota para cada nível da atenção. Na Atenção Básica são 

realizados os Cuidados primários de Saúde e na Atenção especializada acontecem 

os cuidados de Média e Alta Complexidade.  Também é considerado para 

atribuição das notas, o desempenho geral do SUS no município, estado, região ou 

esfera nacional. Por meio das informações disponibilizadas no IDSUS todos 

podem acompanhar a análise de saúde. A figura abaixo resume esse modelo de 
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avaliação. 

Figura 3 - Modelo avaliativo do Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) 
 

 
 

Fonte: DEMAS/SE/MS 

A proposta de avaliação apontada pelo IDSUS conta com um bloco de 

caracterização, considerando a homogeneidade dos municípios brasileiros, que 

foram agrupados tendo em vista as semelhanças socioeconômicas, o perfil de 

mortalidade infantil e a estrutura do sistema de saúde existente no território 

municipal (BRASIL, 2014b). 

 Baseado nas outras três dimensões do PRO-ADSESS: Determinantes 

da Saúde, Condições de Saúde da População, Estrutura do Sistema de Saúde, 

esse bloco tem por objetivo fazer uma breve contextualização do desempenho 

encontrado no "SUS que atende os residentes de cada município brasileiro", 

portanto um recurso de análise dos resultados, não sendo utilizado para avaliar ou 

pontuar o desempenho do SUS (BRASIL, 2014b). 

Para avaliar o acesso ao SUS e a efetividade dos serviços são 

considerados os níveis de complexidade tecnológica (A, B, C,D), no que se refere 

aos seguintes índices:  Índice Acesso potencial ou obtido na Atenção Básica; 

Índice Acesso obtido na Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média 

Complexidade; Índice Acesso obtido na Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Alta 

Complexidade, Referência de Média e Alta Complexidade e Urgência e 
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Emergência; Índice de Efetividade da Atenção Básica; Índice de Efetividade da 

Atenção de Média e Alta Complexidade, Urgência e Emergência (BRASIL, 2014b). 

Conforme figura abaixo:   

Figura 4 - Cruzamento dos indicadores do IDSUS 
 

 
 

Fonte: DEMAS/SE/MS.  

Apontados as cinco principais iniciativas para avaliar e monitorar a 

qualidade da prestação de serviços no Sistema Único de Saúde, partiremos agora 

para descrever o aporte teórico relacionado ao controle social no contexto da 

qualidade no SUS. 

2.3  Controle Social da Qualidade no SUS 

O controle social destaca-se entre os princípios organizativos do SUS 

no fortalecimento da democracia, uma vez que significam a corresponsabilidade 

entre Estado e sociedade civil na formulação, na execução, no monitoramento, no 

controle e na avaliação das políticas e programas de saúde, conforme estabelece 

a Lei n.º 8.142/1990, as instâncias de participação no SUS são: os conselhos e as 

conferências de saúde (BRASIL, 1990b). 

Destaca-se o diferencial nas atribuições dessas duas instâncias de 

controle social, o conselho é permanente e de caráter deliberativo, as Conferências 

de saúde só acontecem de 4 em 4 anos e tem caráter propositivo de políticas 

públicas. 

 
Os conselhos de saúde e as conferências de saúde se constituem, 
atualmente, nos principais espaços para o exercício da participação e do 
controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde 
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em todas as esferas de governo. Atuando como mecanismos 
essencialmente democráticos, através deles, a sociedade se organiza 
para a efetiva proteção da saúde como direito de todos e dever do 
Estado. A amplitude do campo de atuação dos conselhos de saúde, além 
de valiosa, é extensa. Como exemplo, a instituição dos conselhos de 
saúde atende à exigência legal estabelecida para o repasse de recursos 
financeiros, estaduais ou federais, ao setor Saúde. Sua atuação e 
variedade de competências fazem com que, hoje em dia, todos os 
municípios brasileiros disponham de um conselho de saúde (BRASIL, 
2013g, p. 12). 

 
Tanto os Conselhos como as Conferências são de composição paritária 

considerando que os segmentos são 50% de usuários, os outros 50% são 

distribuídos da seguinte forma: 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de 

serviço e gestores. Nos Conselhos esses segmentos são considerados na 

representatividade de conselheiros, nas Conferências essa representatividade é 

considerada a eleição de delegados, conforme mostra figura abaixo:  

Figura 5 - Composição paritária dos segmentos do controle social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Manual para entende Controle Social/MS 
 

Na atualidade, existem 5.597 conselhos municipais, estaduais e distrital 

de saúde, compostos por trabalhadores da saúde, usuários, gestores e 

prestadores de serviço. Esses espaços foram constituídos como instrumentos de 

gestão participativa capazes de cumprir com suas atribuições legais e políticas. 

Com autonomia deliberativa, atua na formulação de estratégias de 

operacionalização da política de saúde e no controle social da execução da política 

de saúde (BRASIL, 2013g).  

Os Conselhos de Saúde configuram-se como uma prática na qual se faz 

presente o diálogo, a contestação e a negociação a favor da democracia e da 
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cidadania. Suas deliberações, em geral, são o resultado de negociações que 

contemplam a diferença de interesses de cada segmento e representações. E 

garantem, ainda, a transparência da relação entre os distintos grupos que o 

constituem, no trato das questões de saúde sob sua avaliação (BRASIL, 2006). 

A gestão democrática do SUS se efetiva também através das 

Conferências de Saúde, de caráter propositivo, são espaços importantes de 

avaliação, formulação e proposição no campo da política de saúde. Sendo nesse 

espaço de participação momento oportuno para a construção de diretrizes e 

propostas para melhoria e defesa do SUS.  

 As conferências de saúde têm longa história, com o objetivo de articular 

as ações desenvolvidas pelos estados nas áreas de saúde. Assim, por decreto, o 

governo federal estabeleceu que, inicialmente, as Conferências Nacionais 

intergovernamentais ocorreriam a cada dois anos. 

Em janeiro de 1941, aconteceu a Primeira Conferência Nacional de 

Saúde, da qual participaram profissionais do então Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública, além de outras autoridades, com o tema “Situação 

sanitária assistencial dos estados e municípios”. Surgiram, nessa Conferência, 

propostas sintonizadas com a política de saúde da época, tais como organização 

de um programa nacional de saúde, com foco na proteção à infância, à 

adolescência e à maternidade; organização da administração sanitária e 

assistencial nos estados e nos municípios; intensificação das campanhas contra 

hanseníase (na época chamada de lepra), tuberculose e outras doenças; além da 

instalação de serviços de saneamento (BRASIL, 2013e). 

Durante os anos 1950 e 1960, no contexto das mudanças do período 

desenvolvimentista, foram promovidas apenas duas Conferências Nacionais de 

Saúde, uma voltada à higiene e à segurança no trabalho, e, a outra, ocorrida em 

1963, à descentralização da área de saúde. Essa última merece destaque pelo seu 

ineditismo ao propor a descentralização da saúde. Nela, foram definidas as 

atribuições das três esferas de governo em relação às atividades sanitárias, 

inclusive o papel dos municípios, bem como estabelecidas as bases de um 

primeiro plano nacional de saúde realmente abrangente. Ocorre que no ano 

seguinte o Brasil vivenciou o golpe militar e nada do que fora discutido na 3ª 

Conferência Nacional de saúde foi considerado pelo governo autoritário.  
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No contexto do regime militar de 1964, o governo adotou como 

estratégia para a saúde a ampliação de ações assistencialistas, tendo como foco a 

medicalização da sociedade e a incorporação de inovações tecnológicas vindas do 

exterior. Já no final dos anos 1970 e início dos 1980, o país mergulhou em uma 

crise política, ideológica e fiscal provocada pela recessão, pelo desemprego, pelo 

aumento da dívida pública, pela queda da arrecadação e pela ineficiência dos 

serviços públicos, principalmente aqueles relacionados aos setores da saúde e da 

previdência, o país estava assolado por epidemias. Dessa forma, a participação 

popular passa a ser vista como forma de mudança e surge assim o movimento da 

reforma sanitária.  

Durante a ditadura militar, quatro Conferências Nacionais de Saúde 

foram promovidas: a 4ª Conferência Nacional de Saúde - 1967 - com tema 

“Recursos humanos para as atividades de saúde”; a 5ª Conferência Nacional de 

Saúde - 1975 - “Constituição do Sistema Nacional de Saúde e a sua 

institucionalização”; a 6ª Conferência Nacional de Saúde - 1977 - com o tema 

“Controle das grandes endemias e interiorização dos serviços de saúde” e a 7ª 

Conferência Nacional de Saúde - 1980 - “Extensões das ações de saúde através 

dos serviços básicos”. 

Em 1985, o Brasil viveu a transição do regime militar para a 

redemocratização. A universalização do acesso; a concepção de saúde como 

direito social e dever do Estado; a reestruturação do arcabouço institucional do 

setor, pela estratégia do Sistema Unificado de Saúde (SUDS); a descentralização 

do processo decisório para as esferas estadual e municipal; o financiamento 

efetivo e a democratização do poder local pela determinação de novos 

mecanismos de gestão compuseram os principais temas do grande debate 

realizado durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde (grifo nosso), convocada 

pelo governo da Nova República e realizada em 1986, entre os dias 17 e 21 de 

março de 1986. O Relatório dessa Conferência foi o marco fundamental para o 

projeto de uma profunda Reforma Sanitária que foi encaminhada por um amplo 

movimento social, conhecido como “movimento sanitário”. 

 Pela primeira vez na história do país, a sociedade civil foi convocada e 

participou de forma ampla de um debate sobre políticas e programas de governo. 

Também pela primeira vez, obtiveram-se propostas respaldadas social e 
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politicamente. Propostas que se tornariam base para o estabelecimento de um 

novo modelo de saúde. A 8ª Conferência foi de fato o grande evento fundador do 

SUS, o tema dela foi: “Saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de 

Saúde e financiamento do setor”. 

A 9ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 1992 - 

“Municipalização é o caminho”. A partir de então, estabeleceu-se o intervalo de 

quatro anos, para a realização das Conferências, com exceção da 12ª, convocada 

com um intervalo de apenas três anos da anterior. Na 10ª Conferência “Saúde, 

cidadania e políticas públicas; gestão e organização dos serviços de saúde; 

controle social na saúde; financiamento da saúde; recursos humanos para a 

saúde; atenção integral à saúde” onde se propõe a construção do modelo de 

atenção à saúde; consolidação, expansão e ampliação do poder e autonomia dos 

Conselhos de Saúde; Delibera sobre a origem, utilização, controle e fiscalização 

dos recursos financeiros do SUS; e consolida novas dimensões para a atenção 

integral a saúde através do SUS. 

Na 11ª CNS, o tema foi: “Efetivando o SUS: acesso, qualidade e 

humanização na atenção à saúde com controle social”, no ano 2000; enquanto em 

2003 na 12ª CNS tratou-se de “Saúde um direito de todos e um dever do Estado, o 

SUS que temos, o SUS que queremos” deliberando-se sobre o direito à seguridade 

social e à saúde e propondo-se ações voltadas aos trabalhadores da saúde.   

A 13ª CNS, ocorrida em 2007, tratou das “Políticas de Estado e 

Desenvolvimento” definindo diretrizes para a plena garantia da saúde como direito 

fundamental do ser humano e como política de Estado, condicionada e 

condicionante do desenvolvimento humano, econômico e social. 

A 14ª aconteceu em 2011 com o tema “Todos usam o SUS: SUS na 

Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro” e, como eixo, 

“Acesso e acolhimento com qualidade: um desafio para o SUS”. Essa Conferência 

além de seu relatório final gerou uma Carta voltada à sociedade brasileira que foi 

apresentada e aprovada pelos participantes. O documento, que sintetiza o debate 

desenvolvido no evento ao longo de quatro dias, contou com o apoio da Comissão 

Organizadora e de vários segmentos. 

E em 2015, no período de 1º a 4 de dezembro, ocorreu no Centro de 

Convenções de Brasília a 15ª Conferência Nacional de Saúde que teve como tema 
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central “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas. Direito do 

povo brasileiro” e como 1º Eixo de discussão à temática: “Direito à Saúde, 

Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade” (Grifo nosso). 

A 15ª CNS aconteceu em um momento desafiador para o Brasil, quando 

o país passa por uma profunda crise econômica e política, com embates fortes 

entre o Congresso Nacional e a sociedade.  

O conselho Nacional de Saúde lançou documento orientador de apoio 

aos debates, enfatizando os aspectos principais da Conferência: 

  

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão vinculado ao Ministério da 
Saúde, deliberou pela realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde 
(15ª CNS) em 2015 com o tema “Saúde pública de qualidade para cuidar 
bem das pessoas: direito do povo brasileiro”. Uma temática que incorpora 
diferentes significados. Saúde pública como direito de cidadania, em 
contraposição à mercantilização e privatização. Saúde pública de 
qualidade, visando à superação das desigualdades, entre diferentes 
populações e regiões, à organização e à humanização nos serviços de 
saúde de modo a atender as necessidades dos usuários e ampliar o 
acesso. Cuidar bem das pessoas mediante a realização e a valorização 
do trabalho multiprofissional e interdisciplinar, a transformação das 
práticas de saúde, bem como a superação de iniquidades que afetam de 
forma diferenciada a população brasileira, a exemplo do racismo, sexismo 
e intolerância às diversidades; reafirmando, assim, a saúde como direito 
fundamental do povo brasileiro, pilar estruturante da cidadania e do 
desenvolvimento da nação. O Conselho Nacional de Saúde também 
reafirma o papel das conferências como processo político-mobilizador de 
caráter reflexivo, avaliativo e propositivo não devendo ser visto 
meramente como um evento. (CNS, 2015, p.1) 

 

Como vemos, o tema Central abordou “Saúde Pública de Qualidade” e 

por ser o eixo principal do debate, esperava-se compreender a maior parte do 

conteúdo discutido e, portanto, presente nas propostas apresentadas. As 

propostas que receberam pelo menos 70% de votos favoráveis nos Grupos de 

Trabalho (GTs) foram aprovadas automaticamente; àquelas que obtiveram entre 

50% e 70% dos votos nos GTs foram apresentadas e votadas na plenária final. 

Propostas com menos de 50% dos votos foram rejeitadas. 

As proposições foram organizadas em oito eixos temáticos: Direito à 

Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade; Participação Social; 

Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde; Financiamento do SUS e 

Relação Público‐Privado; Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde; 

Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS; Ciência, Tecnologia e 
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Inovação no SUS; Reformas Democráticas e Populares do Estado (CNS, 2015).  

Vejamos abaixo as propostas referentes ao “Eixo Temático I- Direito à 

Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade”, aprovadas na plenária final 

da 15ª CNS, contidas em seu Relatório o qual deverá subsidiar as metas do PPA 

(Plano Plurianual) e as prioridades do Plano Nacional de Saúde gestão 2016-2019 

(CNS, 2015b p. 2):  

 
Figura 6 - Eixo 1: Direito a Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: CNS 

 

Importante ressaltar que retomaremos este quadro no momento de 

análise dos resultados desse estudo, visto que estas propostas são produto final 
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de discussões dos delegados das conferências, previamente ocorridas nos 

municípios e nos estados brasileiros durante o ano de 2015, no decorrer das 

Conferências municipais e estaduais, contemplando a temática da “Saúde Pública 

de Qualidade” objeto da nossa pesquisa. 

Todos 27 estados brasileiros realizaram suas conferências estaduais 

prévias a 15ª CNS. No âmbito do Rio Grande do Norte no ano de 2015, tivemos a 

8ª Conferência Estadual de Saúde – 8ª CES/RN, evento que proporcionou a 

organização do banco de dados que serviu de análise para nosso estudo. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO  

Considerando o princípio da participação da sociedade no SUS e tendo 

em vista que as definições de políticas públicas na área da saúde obrigatoriamente 

deveriam passar pelas instâncias de controle social Brasil (2006), partiu-se, nessa 

pesquisa, da hipótese que se houver conhecimento por parte dos atores que 

compõem os segmentos de controle social do SUS sobre a temática da qualidade, 

as políticas públicas que influenciam na realidade dos serviços mudarão.  

 Como profissional da Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP 

e mestranda em Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, aproveitando as informações constantes 

no banco de dados do Conselho Estadual de Saúde do RN, decorrente da 

realização da conferência com a temática nacional da “qualidade”, optamos por um 

estudo qualitativo de análise documental que visa analisar a percepção dos 

delegados da 8ª CES/RN a respeito da “qualidade nos serviços de saúde”. 

3.1  Características do estudo 

Para responder às nossas inquietudes de pesquisadora, buscou-se 

conhecer a percepção dos usuários, trabalhadores da saúde, gestores e 

prestadores a respeito da qualidade nos serviços de saúde. Inicialmente, a partir 

de dados dos formulários de inscrição na 8ª CES, fizemos uma caracterização dos 

participantes a partir de variáveis demográficas, políticas e sociais; identificando 

também, a partir das suas respostas a concepção dos usuários, trabalhadores, 

gestores e prestadores a respeito de “qualidade nos Serviços de saúde”.  

A presente pesquisa é um estudo qualitativo, de análise documental, 

que teve como objetivo geral conhecer a percepção dos usuários, trabalhadores da 

saúde, gestores e prestadores de saúde do Rio Grande do Norte (RN), a respeito 

do conceito de qualidade na atenção à saúde.  

O estudo foi desenvolvido a partir da análise das informações contidas 

em formulários preenchidos por 237 delegados credenciados na 8ª Conferência 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (CES-RN), representantes dos 

segmentos de usuários, trabalhadores da saúde, gestores e prestadores. Foram 

incluídos no estudo os formulários respondidos pelos delegados credenciados na 

8ª Conferência Estadual de saúde, que estavam com letra legível e que 
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preenchiam as exigências legais de habilitação para votar na plenária final. Foram 

excluídos dos formulários incompletos que não tinham letra legível e de delegados 

que chegaram fora do prazo de credenciamento e não estavam aptos a votar na 

plenária final.  

Também nos aportamos dos relatórios da 8ª CES RN e do Relatório da 

15ª CNS. Os dados utilizados nessa pesquisa são do tipo secundário, uma vez que 

foram obtidos do Banco de dados do Conselho Estadual de Saúde do RN e do 

Conselho Nacional de Saúde.  

3.2  Aspectos Éticos  

Por ser um estudo de análise documental não se fez necessário os 

procedimentos específicos na Pesquisa com seres Humanos. No entanto, antes de 

iniciar a coleta dos dados o projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

obedecendo a Resolução CNS nº 466/12 e suas complementares do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que dispõe sobre Diretrizes e Normas 

Regulamentares.  

Foi também solicitada autorização do Conselho Estadual de Saúde para 

utilização do banco de dados, que por sua vez foi autorizado pelos delegados de 

forma livre e esclarecida no sentido de posteriormente as informações servirem 

como material para estudo, tendo a pesquisadora à responsabilidade em cumprir 

todos os requisitos éticos de uma pesquisa documental. 

3.3  Organização e processamento dos dados 

Para seleção, tabulação e categorização dos dados utilizou-se o 

Software Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte – 

ALCESTE.  E um software de Análise de Dados Textuais que surgiu no CNRS 

(Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica) com o apoio da ANVAR (Agência 

Nacional Francesa de Valorização à Pesquisa). Ele foi adaptado para o 

MACINTOSH e PC pela empresa IMAGE, empresa especializada em matemática 

aplicada e desenvolvimento de software científico (CAMARGO, 2005).  

O software ALCESTE conjuga uma série de procedimentos estatísticos 

aplicados a bancos de dados textuais, apoia-se em cálculos efetuados sobre a 

coocorrência de palavras em segmentos de texto, buscando distinguir classes de 
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palavras que representem formas distintas de discurso sobre o tópico de interesse 

da investigação. A análise de conteúdo também identifica a pluralidade temática 

presente num conjunto de textos, e pondera a frequência desses temas no 

conjunto, permitindo, via comparação entre os elementos do corpus (palavras ou 

sentenças), a constituição de agrupamentos de elementos de significados mais 

próximos, viabilizando a formação de categorias mais gerais de conteúdo. O 

ALCESTE é aplicável a dados provenientes de diferentes procedimentos de 

recolhimento cujo denominador comum seja a linguagem verbal (CAMARGO, 

2005).  

Seguindo as normativas do uso do ALCESTE na versão 4.9 para 

Windows, a preparação do material se deu em duas etapas distintas: seleção e 

tabulação dos dados.  Na etapa de seleção utilizamos formulários do banco de 

dados do Conselho Estadual de Saúde do RN (questionários preenchidos pelos 

delegados da 8ª CES no momento do credenciamento e nos trabalhos de grupo), 

incluindo apenas os formulários que estavam totalmente preenchidos com as 12 

questões objetivas e as 2 questões discursivas respondidas, sendo então 

selecionados 237 de um total de 382 questionários.  Na etapa de tabulação, os 

dados relativos às 12 questões objetivas foram inseridos e tabulados em planilha 

Excel e as duas questões subjetivas constituíram o material textual utilizado na 

construção do corpus que seguiu as instruções do Manual Prático de preparo do 

corpus para análise do Alceste. 

Ao optar pela análise textual com uso do ALCESTE, inicialmente o 

pesquisador deve formatar o texto para que o programa identifique os vocábulos, 

colocando tudo em letras minúsculas, suprimindo acentos e usando o traço 

underline para as palavras compostas. Em seguida, o programa deve identificar o 

corpus em diferentes Unidades de Contexto Iniciais (u.c.i.s), que expressam o 

contexto externo no qual ele foi produzido. 

No nosso estudo as variáveis definidas para linhas de comando do 

corpus foram “suj” onde consideramos cada sujeito da pesquisa assim um total de 

237, “seg” como segmento, onde temos 4 categorias (prestador = seg01; gestor = 

seg02; trabalhador da saúde = seg03 e usuário = seg04) a última variável foi sexo 

onde consideramos feminino = sex01 e masculino = sex02. 

O processamento em si começa com a divisão do corpus em Unidades 
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de Contexto Elementares (u.c.e.s), que são fragmentos do texto de tamanhos 

iguais com cerca de dez palavras. Cada u.c.e. é identificada também com a u.c.i. 

correspondente. Daí segue-se a constituição de um dicionário de formas 

reduzidas, formadas pelos pedaços de palavras recorrentes nas u.c.e.s. Na nossa 

pesquisa, embora produzido e analisado em um mesmo corpus, o Alceste 

diferenciou e agrupou os discursos presentes nos formulários em dois grandes 

grupos (qualidade e falta de qualidade), sendo distribuidos no dendagrama em 05 

classes, conforme figura abaixo:  

 
Figura 7- Classes geradas pela análise do Corpus  

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: software Alceste 
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3.4  Análises dos resultados a partir do corpus gerado pelo do software  

Para esta etapa do estudo, considerando seu caráter qualitativo 

analítico, optamos pelo método de análise de conteúdo que se caracteriza por um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 

2003).   

Coerente com o método, para uma aplicabilidade de acordo com os 

pressupostos de uma interpretação das mensagens e do conteúdo documenta das 

respostas, a Análise de Conteúdo tem como ponto de partida uma organização. As 

diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três polos, 

conforme Bardin: 1. A pré-análise; 2. A exploração do material; e, por fim, 3. O 

tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação (BARDIN, 2003, p. 122).  

A etapa inicial é chamada de pré-análise, momento em que se 

organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional, 

sistematizando as ideias iniciais. Se refere a organização propriamente dita por 

meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento de contato 

com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa a conhecer 

o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será 

analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos 

índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de indicadores 

por meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 2003). 

A segunda etapa se caracteriza pela exploração do material com a 

definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de 

registro (unidade de significação a codificar corresponde ao segmento de conteúdo 

a considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem 

frequencial) e das unidades de contexto nos documentos (unidade de 

compreensão para codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento 

da mensagem, a fim de compreender a significação exata da unidade de registro).  

Seguindo o rigor metodológico e buscando uma ancoragem consistente, 

o corpus processado pelo ALCESTE foi enviado a 3 consultores ad hoc, com 

expertise no assunto, para sugerirem nominação para as categorias de análises, o 

que resultou nas seguintes classes nominativas:  
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• Classe 1. A saúde como direito: atendimento integral e respeitoso; 

• Classe 2. Necessidades de saúde: alternativas da atenção para a satisfação 

dos usuários; 

• Classe 3. A gestão da qualidade no SUS: o descompromisso dos 3 níveis de 

governo; 

• Classe 4. Princípios e características da Atenção Básica: contradições 

daspráticas de saúde no mundo real; 

• Classe 5. Principais fragilidades da atenção em saúde: nós críticos na média 

e alta complexidade. 

A exploração do material consistiu numa etapa importante, porque 

possibilitou interpretações e inferências.  Foi a fase da descrição analítica, a qual 

diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um estudo 

aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a 

codificação, a classificação e a categorização foram básicas nessa fase do estudo. 

As classes nominativas tornaram-se subcapítulos no 4º capitulo, ou seja, o dos 

resultados.  

Para Bardin (2003) a categorização consiste na, classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 

definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 

caracteres comuns destes elementos. 

O programa do ALCESTE possibilitou também a classificação 

hierárquica descendente (CHD) que cruza, a partir de matrizes, as formas 

reduzidas das palavras e as UCES, com isso obtêm-se classes que contem 

vocábulos semelhantes entre si e diferentes das UCES de outras classes. Para 

isso utiliza-se o teste do qui-quadrado que verifica a associação das formas 

reduzidas e das UCES às classes.   
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Figura 8 - Hierarquia da análise textual das classes 

 
Fonte: software Alceste 
 

Na terceira etapa fizemos o tratamento dos resultados, com inferência 

e interpretações. Esta etapa foi destinada ao tratamento dos resultados, onde se 

procedeu à condensação e ao destaque das informações para análise, culminando 

nas interpretações inferenciais.  Foi o momento da intuição, da análise reflexiva e 

crítica. Nesta fase, além de nos debruçarmos sobre os produtos analíticos do 

ALCESTE, dialogamos com os diferentes autores contextualizando os resultados 

obtidos (BARDIN, 2003). 

No nosso estudo, ousamos mixar, ou seja, experimentar inovações 

tecnológicas através do ALCESTE e manter o método culturalmente instituído na 

comunidade acadêmica do tipo análise do conteúdo Bardin (2003), tendo o 

cuidado de não perder a essência interpretativa analítica do autor.   
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Antes de adentrarmos especificamente na análise das informações do 

banco de dados do Conselho estadual de saúde referente à 8ª CES, convém 

esclarecer o processo sequencial que antecede a referida Conferência, visto que o 

objeto de análise do nosso estudo se refere ao texto produzido pelos delegados 

(usuários, trabalhadores, prestadores e gestores da saúde) no tocante ao que 

pensam sobre qualidade nos serviços de saúde, temática central da 15ª 

Conferência Nacional de Saúde.  

  A 15ª CNS teve como Tema Principal: “Saúde pública de qualidade 

para cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro” (CNS, 2015).  Lembramos 

o caráter propositivo das Conferências, sua periodicidade e obrigatoriedade de 

acontecer a cada quatro anos, coincidindo com o 1º ano de mandato federal e 

estadual em nossos pais. É neste ano que são elaborados os Planos de Saúde e 

estes devem serem elaborados a partir das proposições contidas nos Relatórios 

das Conferências (CNS, 2015).  

A lógica do planejamento ascendente legalmente instituída pelo SUS 

determina que primeiro ocorram as Conferências municipais, depois os delegados 

eleitos nas Conferências municipais, irão compor o corpo de delegados das 

Conferências estaduais, respeitadas a proporcionalidade de segmentos e os 

quantitativos por habitantes designados em resolução específica emitida pelo 

Conselho Nacional de Saúde. Lembramos ainda que só serão delegados da 

Conferência Nacional de Saúde, os delegados eleitos nas Conferências estaduais.    

Dito isso, relembramos que o tema central da 15ª CNS foi “Saúde 

pública de Qualidade” e que, portanto, as propostas aprovadas em sua plenária 

final devem subsidiar a elaboração das políticas públicas na área da saúde e o 

Plano Nacional de Saúde gestão 2016-2019, conforme preconiza a Lei 1.142/1990, 

aspecto reforçado pelo Documento Orientador de apoio aos debates da 15ª CNS, 

emitido previamente pelo Conselho Nacional de Saúde aos estados e municípios 

através da Resolução de Nº 500.   

O referido Documento reforça em suas orientações a importância das 

propostas aprovadas em todas as Conferências das etapas anteriores (CNS, 2015, 

p. 2):   
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As prioridades aprovadas na 15ª CNS, que comporão a agenda dos 
próximos quatro anos e definirão o campo de atuação do controle social 
na saúde, deverão ser monitoradas em todas as instâncias de gestão. 
Vale ressaltar que, por meio das conferências de saúde, a população 
pode promover mudanças e melhorar o Sistema Único de Saúde, a 
começar pela realidade local. 

 

A 15ª CNS foi organizada com os seguintes eixos de discussão: I - 

Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade; II - Participação e 

Controle Social; III - Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde; IV - 

Financiamento do SUS e Relação Público-Privado; V - Gestão do SUS e Modelos 

de Atenção à Saúde; VI - Informação, Educação e Política de Comunicação do 

SUS; e, VII - Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS (CNS, 2015). 

Nesse estudo nos deteremos ao “Eixo Temático I– Direito à Saúde, 

Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade” que discutiu a questão da “qualidade 

da atenção no SUS”, visto ser este o objeto da nossa pesquisa.  

No Documento Orientador de Apoio aos Debates que ocorreriam nas 

Conferências municipais e estaduais, emitido pelo Conselho Nacional de Saúde 

aos conselhos estaduais e municipais de saúde, para subsidiar as etapas prévias e 

preparatórias a 15ª Conferência Nacional de Saúde, no tocante ao Eixo Temático I, 

são definidas as seguintes Diretrizes (CNS, 2015, p. 7):  

 

Ampliar a oferta de serviços e ações de modo a atender as necessidades 
de saúde, respeitando os princípios da integralidade, humanização e 
justiça social e as diversidades ambientais, sociais e sanitárias das 
regiões, buscando reduzir as mortes evitáveis e melhorando as condições 
de vida das pessoas;  
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em 
tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de 
atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o 
acesso a medicamentos no âmbito do SUS;  
Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas 
nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), 
considerando as questões de gênero e das populações em situação de 
vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas 
redes de atenção nas regiões de saúde;  
Aprimorar o marco regulatório da vigilância sanitária, garantindo o acesso 
e a qualidade na atenção à saúde. 

 

No Documento Orientador do Conselho Nacional de Saúde de apoio aos 

debates, ocorridos nas Conferências Municipais de Saúde que, antecederam as 
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Conferências estaduais e a 15ª CNS, além das diretrizes relativas à temática, 

contemplam algumas sugestões de propostas aos municípios, visto que consta no 

Regimento e no regulamento das Conferências que não poderiam ter novas 

propostas durante a realização da 15ª CNS.  Só seriam votadas na 15ª CNS as 

propostas que fossem aprovadas nas Conferências Estaduais, que por sua vez 

também não poderiam ter propostas novas a não ser as que fossem aprovadas 

nas plenárias finais da Conferências Municipais.  

Para o debate nos municípios, referente ao Tema I - Direito à Saúde, 

Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade, foram sugeridas no Documento as 

seguintes propostas (CNS, 2015, p. 8-9):  

 
 
Conhecer as necessidades de saúde da população para garantia 
adequada de serviços e ações de forma integral e humanizada, com 
qualidade, em tempo oportuno e equidade no atendimento;  
Combater toda forma de violência, de racismo institucional e social, de 
discriminação de gênero, diversidade sexual, geracional ou de condição 
de vida, que venha a comprometer o acesso;   
Avançar na implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS, assegurando o respeito às escolhas das 
pessoas e as práticas e saberes em saúde das populações tradicionais, 
na perspectiva de promover mudanças no modelo de atenção à saúde;  
Lutar pela efetiva implementação da Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional e da Política Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica, contrapondo-se ao uso dos organismos geneticamente 
modificados e à desregulamentação da utilização de agrotóxicos no país;   
Apoiar a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal, garantindo 
mais investimentos financeiros e de pessoal no âmbito dos municípios;   
Defender os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres sobre sua 
saúde e sua vida, visando: redução da violência sexual e doméstica, 
diminuição da mortalidade materna, planejamento reprodutivo, 
atendimento em situação de aborto, saúde das mulheres 
jovens/lésbicas/negras/rurais/indígenas/com deficiências e patologias, e 
inclusão da abordagem de gênero na formação dos profissionais de 
saúde;   
Fortalecer o cuidado da saúde nos serviços básicos e especializados, 
valorizando a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento 
e as reabilitações para reduzir as mortes evitáveis e qualificar as 
condições de vida das pessoas;   
Estruturar políticas que considerem a territorialidade e a regionalidade 
para o acesso à saúde articulando outras políticas como reforma urbana, 
segurança, transporte, acesso à terra e à água, e segurança alimentar e 
nutricional, entre outras relacionadas às perspectivas de impactos no 
desenvolvimento regional e na determinação social da saúde;   
Garantir a atenção diferenciada à saúde aos povos indígenas, 
quilombolas, ciganos e comunidades tradicionais, aprimorando ações de 
atenção básica e saneamento, observando e respeitando as suas práticas 
de saúde; Denunciar a falsa proposta de Cobertura Universal de Saúde, 
que não produz cobertura a todos e sim pacotes limitados de serviços que 
não atendem às necessidades de saúde da população. 
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Preocupa-nos o caráter indutivo, mesmo que de forma sutil, com que o 

Conselho Nacional de saúde influenciou nos debates e na elaboração das 

propostas apresentadas, votadas e encaminhadas pelos municípios aos estados, 

que por sua vez, respeitando o caráter ascendente e participativo do planejamento 

no SUS, encaminharam a Conferência Nacional de Saúde. 

O documento Orientador de apoio aos debates foi emitido pela 

resolução de Nº 500 do CNS e sugere ainda perguntas geradoras específicas 

sobre o tema para subsidiar os debates nos trabalhos de grupos das Conferências 

municipais e estaduais, foram elas (CNS, 2015, p.9):  

 
 
1. A população do município/estado/Distrito Federal conhece os direitos 
de usuárias e usuários do SUS?  
2. Como a população avalia o acesso e a qualidade dos serviços e ações 
de saúde ofertados no município/estado/Distrito Federal?  
3. Que propostas podem melhorar a qualidade da saúde no 
município/estado/Distrito Federal?  
4. Que caminhos (diretrizes) devem ser trilhados para garantir o direito à 
saúde com ampliação do acesso e qualidade dos serviços? 5. Que 
propostas devem ser priorizadas? 

 

Considerou-se essencial fazer estes esclarecimentos prévios a análise 

dos resultados do nosso estudo, visto que, por tratar-se de uma análise 

documental de conteúdos produzidos pelos delegados da 8ª Conferência Estadual 

de Saúde a respeito de suas percepções sobre “qualidade nos serviços de saúde” 

e tendo em vista a emissão deste Documento Orientador, expedido pelo Conselho 

Nacional de Saúde (Resolução CNS Nº 500/2015), na opinião da autora, criou-se 

um viés indutor de opiniões que será analisado nas conclusões do estudo.   

4.1  O que pensam os delegados da 8ª CNS RN a respeito de Qualidade nos 

Serviços de Saúde  

Faremos inicialmente uma contextualização do lugar aonde foram 

gerados todo o material de análise do estudo em tela, posteriormente 

descreveremos o perfil dos delegados que responderam aos formulários do banco 

de dados do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte e finalizaremos 

nossa análise com a discussão e interpretação do corpus lexical gerado pelo 

ALCESTE.  

4.1.1 A 8ª Conferência Estadual de saúde do RN: o lugar de onde ecoou as 
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falas 

A 8ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte - 8ª 

CES/RN foi convocada pelo Decreto Governamental nº 25.055, de 30 de março de 

2015, regimento aprovado na 116ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual 

de Saúde - CES/RN, realizada no dia 19 de março de 2015. Ocorreu no Centro de 

Convenções de Natal/RN, de 27 a 29 de outubro de 2015, foi organizada 

conjuntamente pelo Conselho Estadual de Saúde e a Secretaria de Estado da 

Saúde Pública - SESAP, tendo como tema central “SAÚDE PÚBLICA DE 

QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DIREITO DO POVO 

BRASILEIRO”. 

Durante a 8ª CES foram trabalhados oito Eixos Temáticos, sendo um 

Eixo Temático Transversal: Reformas Democráticas e Populares do Estado e mais 

sete Eixos Temáticos: I - Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de 

Qualidade, II - Participação e Controle Social, III - Valorização do Trabalho e da 

Educação em Saúde, IV - Financiamento do SUS e Relação Público-Privado, V - 

Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde, VI - Informação, Educação e 

Política de Comunicação do SUS, e mais o VII - Ciência, Tecnologia e Inovação no 

SUS, sendo utilizado do início ao fim do evento o SISCONFERÊNCIA - Sistema 

Nacional de Conferência disponibilizado pelo DATASUS/MS.  

A 8ª CES RN contou com a participação de 1.352 delegados eleitos nas 

Conferências Municipais, 68 delegados eleitos pelo Conselho Estadual de Saúde 

(5% dos delegados municipais), 72 convidados e 17 participantes livres, 

totalizando 1.564 participantes, entre Conselheiros Estaduais e Municipais de 

Saúde, entidades dos movimentos sociais e populares, entidades de trabalhadores 

da saúde, gestores estaduais e municipais, prestadores de serviços, instituições de 

ensino, palestrantes e convidados.   Os objetivos da Conferência foram (Rio 

Grande do Norte, 2015, p. 4): 

 
 
I – Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema 
único de Saúde, para garantir a saúde como direito humano, a sua 
universalidade, integralidade e equidade do SUS, com base em políticas 
que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988; 
II – Mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade norte-rio-grandense 
acerca do direito à saúde e em defesa do SUS; 
III – Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla 
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representação da sociedade nas Conferências Municipais e na 8ª 
Conferência Estadual; 
IV – Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das 
necessidades de saúde e participar da construção das diretrizes do Plano 
Plurianual – PPA e dos Planos Municipais e Estaduais de Saúde, no 
contexto dos 25 anos do SUS; 
V – Aprofundar o debate sobre as reformas necessárias à democratização 
do Estado. 

 

Essa Conferência foi resultado da consolidação de um processo iniciado 

nas pré-conferências municipais e nas 167 Conferências realizadas nos municípios 

do Estado do Rio Grande do Norte, no período compreendido entre abril a julho de 

2015, onde foram debatidas as questões constantes no documento Orientador de 

Apoio aos debates da 15ª Conferência Nacional de Saúde e Nota Técnica 

organizada pelo Conselho Estadual de Saúde da 15ª Conferência Nacional de 

Saúde.  

A programação constou inicialmente da Conferência Magna de tema: 

“Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas. Direito do povo 

brasileiro”. Seguiu com as seguintes Mesas Temáticas: Mesa Temática 1 – 

“Financiamento do SUS e Relação Público-Privado/ Gestão do SUS e Modelos de 

Atenção à Saúde”; Mesa Temática 2 – “Direito à saúde, garantia de acesso e 

atenção de qualidade/ Valorização do trabalho e da educação em saúde” e Mesa 

Temática 4 - “Participação Social/ Reformas Democráticas e Populares do Estado”. 

Ainda teve um momento destinado a Campanha denominada de: “10 medidas 

contra a corrupção” e o Lançamento da Plataforma Dialoga Brasil, com o 

palestrante: Marcelo Pires/ Secretaria Geral da Presidência da República. 

A Plenária Final culminou com a aprovação de propostas que 

apontaram diretrizes para a efetivação do Sistema Único de Saúde, reafirmando o 

SUS como uma política pública, patrimônio do povo brasileiro.  

4.1.2 Perfil dos delegados que participaram do estudo  

A partir da organização, análise e tabulação da primeira parte dos 237 

formulários de inscrição pesquisados obtivemos a caracterização dos delegados 

da amostra que é composta por 48% de usuários, 37% de trabalhadores, 12% de 

gestores e 3% prestadores do SUS (Rio Grande do Norte, 2015). 
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Figura 9 - Distribuição proporcional dos segmentos representados pelos participantes do estudo 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

Fonte: PLANILHA EXCEL  

  

No que se refere à questão de gênero, do banco de dados nos mostrou 

que dos delegados que responderam aos questionários, 47,26% eram homens e 

52,74% eram mulheres.  

Figura 10 - Percentual de homens e mulheres que participaram do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLANILHA EXCEL  

 

Com relação aos municípios com maior número de representantes 

temos: 33 delegados de Natal, 13 de Parnamirim, 10 de Mossoró, 08 de Currais 

Novos, 06 de Assú e 05 de Ceará Mirim, desses 22,78% com idade entre 20 a 29 

anos; 25,32% entre 30 e 39 anos; 31,33% 40 a 49 anos; 15,19% na faixa etária de 

50 à 59 anos e 5,49% com 60 anos ou mais, sendo em sua maioria, 40,51%, com 

ensino médio (Rio Grande do Norte, 2015). 

A maioria dos delegados, 86,5%, trabalha e declara remuneração média 

de 1 e 5 salários, 79,75%. Dos entrevistados 46,41% estavam participando pela 1ª 
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vez de uma conferência e possuíam 6 ou mais anos de atuação profissional, 

38,82%. 

Ao todo foram aprovadas pelos grupos de delegados e enviadas para 

plenária final da 8ª CES RN, 84 propostas referentes ao Eixo Temático I- Direito à 

Saúde garantia de acesso e Atenção de qualidade, no entanto, somente 20 

propostas desse eixo temático constam no Relatório final, pois foram escolhidas 

como as prioritárias (Rio Grande do Norte, 2015, p. 23), foram elas:  

1. Ampliar o número de leitos de UTI neonatal nas maternidades do 

SUS do RN. 

2. Estruturar os Hospitais Regionais na lógica de rede, com 

implantação de Serviços de Traumatologia, oncologia, doenças crônicas, 

cardiovasculares etc. tendo como base as necessidades locais. 

3. Aumentar Agilidade nas Marcações de Exames de Média e Alta 

Complexidade. 

4. Garantir banco de sangue em hospitais regionais do estado. 

5. Assegurar, no estado do RN, o atendimento aos portadores de 

Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH, dislexias, 

pessoas com deficiências e outros transtornos cognitivos, assegurando a 

ampliação orçamentária e qualificação de profissionais de formação de 

Núcleo 

6. Fortalecer a rede de urgência e emergência, com a ampliação do 

número de bases e unidades do SAMU 192 que contemplem todos os 

municípios do estado 

7. Garantir agilidade nos procedimentos de alta complexidade pelos 

órgãos competentes da esfera estadual, aumentando nº de leitos de UTI 

adulto. 

8. Implantar no, âmbito regional, atendimento de alto risco na 

obstetrícia, com UTI Neonatal, garantindo, no RN, o parto humanizado 

com serviços de referência intermunicipal, necessários ao apoio ao parto 

e nascimento. 

9. Estabelecer para os servidores estaduais planos de cargos e 

carreiras e salários, de acordo com o reajuste da economia nacional, para 

todas as categorias da saúde. 

10. Fortalecer a implantação da rede cegonha no Estado do RN 

viabilizando estruturação das casas de Parto. 

11. Fortalecer os serviços de atenção básica nos municípios do RN por 

meio da inclusão de profissionais e requisitar através dos mecanismos 

legais a participação do estado no atendimento aos procedimentos de 

média e alta complexidade. 

12. Melhorar no estado do RN o acesso para aquisição de medicação 

de alto custo. 
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13. Garantir, no âmbito estadual, o acesso aos procedimentos, 

consultas e exames laboratoriais de Média e Alta Complexidade, 

conforme a necessidade da população. 

14. Implantar nas Regiões de Saúde Centros de referência Materno-

Infantil. 

15. Expandir, no RN, a Política de Saúde Bucal, garantindo 

atendimento permanente e de qualidade em saúde bucal, investimentos 

financeiros e de pessoal para a interiorização e dando acesso as 

comunidades que apresentam maior situação de risco e vulnerabilidade 

social, com transporte móvel odontológico. 

16. Garantir e efetivar a política de saúde voltada a lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) em toda a sua integralidade, 

disseminando a política como forma de evitar e/ou diminuir o preconceito 

de orientação sexual. 

17. Efetivar, no RN, a Política da Pessoa com Deficiência, garantindo o 

acesso, a prioridade, a sinalização adequada e o transporte adaptado 

para os centros de referência em reabilitação física e psicomotora (adultos 

e infantil) em todos os níveis de complexidade nas regiões de saúde. 

18. Fortalecer a política estadual de Assistência Farmacêutica, 

garantindo a disponibilidade dos medicamentos das listas padronizadas 

dos componentes básico, estratégico e especializado, com a 

transversalidade do Uso Racional dos Medicamentos. 

19. Construir um novo hospital estadual na cidade de Natal. 

20. Ampliar o acesso da população à Rede estadual de atenção às 

urgências e emergências (RUE) tendo a garantia de integralidade na 

oferta de serviço de atendimento móvel, de pronto atendimento, exames 

laboratoriais e regulação para outras clínicas, independente do município 

de origem. 

 

Da mesma forma que o Documento Orientador da 15ª CNS, percebe-se 

que as propostas são visivelmente relacionadas à ampliação do acesso e a 

questões voltadas para o fortalecimento da gestão dos SUS, nenhuma se relaciona 

diretamente a padrões de qualidade dos serviços prestados no SUS do nosso 

estado. Os dados reforçam a tese de que há um desconhecimento dos delegados 

a respeito da temática da qualidade e, portanto, um distanciamento do papel do 

controle social, no que se refere a cobrar uma política pública de qualidade para 

nosso sistema de saúde.   

4.2  O que dizem os delegados da 8ª CES RN sobre a qualidade nos 

Serviços de Saúde 

Para responder a este objetivo especifico do estudo, foram analisadas 
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as respostas às duas questões subjetivas que faziam parte dos formulários 

preenchidos pelos delegados no credenciamento e nos trabalhos de grupos da 8ª 

CES RN. As questões foram as seguintes:  

• Para você o que caracteriza QUALIDADE nos serviços de Saúde?  

(aspectos positivos)  

• Para você o que caracteriza FALTA DE QUALIDADE nos serviços de 

Saúde? (aspectos negativos) 

Considerando a opção do uso do software Alceste, foi possível resumir 

e extrair automaticamente as estruturas mais significativas dos textos contidos nos 

formulários, organizar e classificar por categorias nominais com auxilio de 

consultores ad hoc.  

Como já referido no capitulo do percurso metodológico, o 

processamento gerou 5 classes nominais.   Abaixo (Fig. 9), apresentam-se o 

Relatório com as representações gráficas das cinco classes. Pode-se identificar o 

percentual das classes totais e percentuais das classes válidas.  

 
Figura 11- Dados gerais sobre o banco de informações do CES RN em análise 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ALCESTE 
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Debruçada sobre as informações detalhadas do relatório gerado pelo 

ALCESTE, passaremos agora a comentar as cinco classes nominais (definidas 

pelos consultores ad hoc, com expertise no assunto), distribuídas nos dois grandes 

grupos de análise lexical definidos pelo software. 

 
Figura 12 - Denominação dos Eixos e Classes do ALCESTE segundo consultoria al doc Natal-RN 

 

 
 GRUPOS- EIXOS ANALÍTICOS 

 
CLASSES NOMINAIS  

 
 

O que caracteriza qualidade 
nos serviços de saúde 

• A saúde como direito: atendimento 
integral e respeitoso; 
  

• Necessidades de saúde: 
alternativas da atenção para a 
satisfação dos usuários; 

 
 
 
 

O que caracteriza falta de 
qualidade 

• A gestão da qualidade no SUS: o 
descompromisso dos 3 níveis de 
governo; 
 

• Princípios e características da 
Atenção Básica: contradições das 
práticas de saúde no mundo real; 

 

• Principais fragilidades da atenção 
em saúde: nós críticos na média e 
alta complexidade. 

 

Feito esses esclarecimentos iniciaremos as análises e interpretações   

4.2.1 A saúde como direito: atendimento integral e respeitoso. 

Essa foi à primeira classe nominal de análise dos resultados obtidos 

pelo processamento do ALCESTE. A análise lexical ora desenvolvida se refere às 

respostas dadas à primeira pergunta subjetiva do formulário preenchido pelos 

delegados: Para você o que caracteriza QUALIDADE nos serviços de Saúde? 

(aspectos positivos).  

Conforme apresentado no quadro demonstrativo anterior, o corpus 

textual das respostas a esta pergunta gerou duas classes nominais. Sendo esta a 

primeira a ser analisada. A análise lexical do conteúdo dos formulários nos mostra 

que a maioria dos delegados da 8ª CES RN percebe a “Qualidade na saúde 

pública ”, associada as seguintes expressões:  
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“É o acolhimento do paciente, buscando assistência de forma plena em 
todas as suas necessidades e dificuldades” 
 
“Garantir ao usuário um atendimento humanitário e respeitando seus 
direitos” 
 
“Bom atendimento para a população; 
 
“humanização” 
 
“atender às necessidades da demanda” 
 
“respeito e garantia de acesso do atendimento ao usuário” 
 
“Acesso integral às ações em saúde” 
 
“Atender aos usuários de acordo com suas necessidades, proporcionando 
seu bem-estar” 

 
Essa percepção ampla e vaga sobre qualidade nos serviços de saúde 

retrata a realidade de desconhecimento da sociedade e dos usuários do SUS 

sobre o nosso sistema de saúde e sobre uma cultura de qualidade 

institucionalizada no cotidiano. A falta de acesso, a carência afetiva e a percepção 

do atendimento como um favor torna o usuário do sistema humilde e confuso 

diante de suas exigências. Merhy (2007, p. 138), nos leva a refletir sobre esta 

questão, para ele: 

 

E interessante observar que se perguntarmos para qualquer usuário o que 
ele está buscando no consumo destes atos de saúde, a respostas não é 
muito diferente de um para outro, e mesmo nós trabalhadores de saúde 
como usuários também respondemos coisas semelhantes: queremos que 
isto cuide da nossa vida e permita recuperar nossa autonomia no 
caminhar o dia-a-dia, e achamos que para isso os trabalhadores de saúde 
deveriam ser mais envolvidos conosco, usuários, do que com os 
procedimentos, deveriam ser mais responsáveis pelo que fazem e ter 
nome, serem pessoas reais tratando de pessoas reais. Voltando ao ponto 
de vista do usuário, podemos dizer que, em geral, este reclama não da 
falta de conhecimento tecnológico no seu atendimento, mas sim da falta 
de interesse e de responsabilização dos diferentes serviços em torno de si 
e do seu problema. Os usuários, como regra, sentem-se inseguros, 
desinformados, desamparados, desprotegidos, desrespeitados, 
desprezados. 
 

 

O estudo mostra o baixo grau de exigência e o alto nível de 

desconhecimento a respeito do que seja qualidade nos serviços de saúde por 

parte dos atores sociais que propõem e decidem sobre as políticas publicas na 

área. Como eu vou exigir o que não conheço?  
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A seleção de palavras predominantes, u.c.e, vinculou à noção de 

Qualidade ao atendimento do usuário e garantia do acesso com acolhimento, 

conforme mostra figura abaixo: 

 
Figura 13 -  Análise das palavras significativas por classe  
 

 

Fonte: ALCESTE/ Banco de dados CES RN 

 

Ou seja, para eles, conforme relatório de análise da Classe 1, ser bem 

acolhido, ter atendimento respeitoso, ter suas necessidades resolvidas, é sinônimo 

de qualidade.  

 A qualidade é muito mais do que o ato em si, os delegados das 

Conferências estavam discutindo o tema como reflexo do seu pouco 
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empoderamento a respeito da temática, e muito mais como expressão de suas 

insatisfações quanto ao direito do acesso. 

Foram destaque palavras e frases que expressavam a importância do   

Fortalecimento do vínculo entre o profissional de saúde e usuário, também foram 

citadas como diferenciais de qualidade a utilização de tecnologias leves na gestão 

do cuidado, ou seja, as questões relacionais são realmente prioritárias na 

percepção dos usuários, trabalhadores, prestadores e gestores da saúde em 

relação ao cuidado com qualidade. 

4.2.2 Necessidades de saúde: alternativas da atenção para a satisfação dos 

usuários 

Uma segunda classe de análise identificada nos mostra que a maioria 

dos delegados da 8ª CES-RN associava “a qualidade da atenção à saúde” ao 

atendimento da sua necessidade assistencial, ou seja, se seu problema foi 

resolvido havia satisfação por parte do usuário do sistema.  

Expressões textuais, emblemáticas, relacionando à qualidade as 

necessidades de saúde e da necessidade de Atenção para satisfação do usuário. 

Essas abordagens tiveram destaque significativo no corpus gerado pelo 

processamento do ALCESTE referente à classe nominal 2, conforme 

destacaremos abaixo: 

 

“Planejamento e organização dos serviços com base na realidade das 
necessidades das pessoas é um caminho” 
 
“Estrutura de boa qualidade física das unidades” 
 
“Educação continuada para os profissionais de saúde” 
 
“Salvar vidas, de todos os usuários do SUS” 
 
“Busca por universalização do Sistema Único de Saúde” 
 
“Acolhimento do paciente, buscando assistência de forma plena em todas 
as suas necessidades e dificuldades”. 

 

Na figura abaixo se apresenta o processamento da Unidades de 

Contexto Elementar – UCE x Unidade de Contexto Inicial - UCI referente a classe 

nominal 2.  
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Figura 14 - Unidade de Contexto Elementar – UCE da Classe 2 

 
Fonte: ALCESTE/ Banco de dados CES RN 

 
Se considerarmos a análise lexical do conteúdo processado pelo 

ALCESTE, comprovaremos uma percepção míope da QUALIDADE. Isso é reflexo 

da fragilidade na organização do sistema de saúde e da dificuldade de garantia do 

acesso aos serviços de saúde, além disso em função da cultura do clientelismo e 

da falta de educação cidadã, a ideologia liberal os faz sentir-se como 

clientes/consumidores de algo que não é seu por direito, assim percebe-se que 

grande parte dos usuários sentem-se como se estivessem pedindo favor.  

Percebe-se que os envolvidos nos atos de saúde estão constantemente 

preocupados com os benefícios dos serviços prestados, não desenvolvem 

atividades de aferição nem cobram aperfeiçoamento, para uma maior satisfação 

dos que necessitam desses serviços. Algumas frases foram reveladoras, do tipo:  

 

“necessidade de Eficácia e eficiência no modo de gerir o cuidado; 

 

 “importância da qualificação e motivação dos profissionais de saúde; 
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Os aspectos relacionados a qualidade apontados pelos usuários, 

profissionais de saúde, gestores e prestadores de saúde pesquisados, 

demonstram que há uma profunda carência no processo do cuidar, as pessoas 

estão carentes de atenção, de um simples ato humano, as palavras demonstram 

claramente isso.    

Parafraseando Maquerez George (2012, p. 41): Há tantas coisas que 

podem ser feitas para aliviar os pacientes, Muitas vezes quase nada.  

Realmente as pessoas exigem tão pouco para ficarem satisfeitas.  No 

SUS ainda predomina uma cultura de serviços de pobre para pobres.  Isso fica 

evidente ao analisarmos a produção textual dos delegados, no que se refere às 

necessidades apontadas por eles para um atendimento de qualidade.   

4.3 O que dizem os delegados da 8ª CES RN sobre a falta de qualidade nos 

Serviços de Saúde 

Abordaremos agora o segundo grupo de análise, composto pelo Eixo 

dos fatores que identificam a “falta de Qualidade”. Ou seja, as análises que serão 

apresentadas a seguir se referem às respostas da segunda pergunta de subjetiva 

do formulário: Para você o que caracteriza FALTA DE QUALIDADE nos serviços 

de Saúde? (aspectos negativos).  

As respostas a essa pergunta geraram, no relatório de processamento 

do ALCESTE, três classes, ou categorias de análise nominativa, as quais 

descreveremos a seguir.   

4.3.1 A gestão da qualidade no SUS: o descompromisso das três esferas de 

governo 

Foi quase que unânime no corpus textual desta 3ª classe nominativa, 

produzido pelo ALCESTE, em decorrência das respostas dadas pelos delegados 

quando interrogados sobre os fatores que ocasionam a falta de Qualidade, a 

palavra “descompromisso”.  Também foi bastante significativo que a expressão 

‘descrença’ com as três esferas de governo em relação à qualidade no Sistema 

Único de Saúde.  Nos registros dos delegados da conferência, havia nitidamente 

uma expressão de falta de confiança e credibilidade na gestão do SUS.  

No corpus textual processado pelo ALCESTE referente a esta classe 

nominativa fica evidente a percepção por parte da maioria dos delegados de que a 
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qualidade no SUS parece não ser prioritária no âmbito das três esferas de 

governo. A preocupação parece estar muito mais voltada para a quantidade dos 

procedimentos oferecidos. A expressão de maior frequência significativa nesta 

classe nominativa foi “falta de compromisso”, apesar de outras expressões 

também se destacarem, conforme nos mostra o quadro analítico das Unidades de 

Contexto Elementar (u.c.e.) abaixo: 

 
Figura 15 - Análise das u.c.e da classe nominativa 3  
 

 
Fonte: ALCESTE/ Banco de dados CES RN 

 

Os dados expressam a frustração dos delegados em relação à gestão 

da qualidade no SUS, o que reforça a tese de alguns autores de que há fragilidade 

no processo de planejamento, avaliação e monitoramento no SUS. Aspectos 

fundamentais para uma gestão da qualidade. Conforme Dubex et al. (2010, p. 

131): 

 

Em fase da complexidade para institucionalização dos princípios e 
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diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a busca pela implantação de 
programas e serviços de saúde poderá conduzir os técnicos e gestores a 
questionamentos sobre os rumos do conjunto ou de alguns de seus 
componentes. Nesse contexto com vistas a garantia da qualidade das 
intervenções e da melhoria de condições sanitárias do seu público-alvo os 
responsáveis pelo programa poderão solicitar ou mesmo desenvolver uma 

avaliação com capacidade potencial para responder a tais demandas.  
 

 

Ainda é predominante a cultura numérica na avaliação dos serviços. 

Queremos saber quanto produzimos, a forma de oferecer esse serviço tem sido 

negligenciada. A maioria das nossas pesquisas é quantitativa. Como avaliar 

qualidade limitando-se a números? É uma contradição imensa falarmos em 

qualidade e nos determos exclusivamente nos números.  

As expressões lexicais dos delegados no conteúdo textual analisado na 

pesquisa expressam esse sentimento de frustração e falta de credibilidade, na 

percepção deles os fatores a seguir influenciam para falta de qualidade nos 

serviços de saúde:   

 
 “Gestão distante dos serviços” 
 
 “Falta de discussão e avaliação pela equipe da ESF, dos indicadores de 
saúde”   
 
“Má qualificação” 
  
“Falta de estrutura” 
  
“Falta de equipamentos” 
  
“Falta de amor pelo serviço prestado” 
 
“Má remuneração” 

 

A falta de solidariedade entre as três esferas de governo também foi 

abordada como uma fragilidade para o SUS. Outro destaque dado foi à falta de 

uma carreira única para os servidores do SUS, a maioria faz do SUS “bico”, não 

veem o SUS como um emprego e muito menos se sentem motivados para inovar e 

criar novas alternativas que melhorem a qualidade do cuidado em saúde. 

As péssimas condições de trabalho também aparecem como 

expressões significativas da má qualidade. De uma forma geral as falas 

demonstram uma insatisfação com a forma como as três esferas de governo 

conduzem as políticas publicas. É notória, na análise textual, a percepção dos 
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pesquisados a respeito da falta de prioridade, nas três esferas de governo com 

relação às questões da saúde.    

4.3.2 Princípios e características da Atenção Básica: contradições das 

práticas de saúde no mundo real 

A nominação dessa 4ª classe foi oportuna, na análise textual do corpus 

o ALCESTE identifica palavras que expressam o sentimento de frustração em 

relação ao que prega a Política Nacional de Atenção Básica e as práticas do 

cotidiano no território de saúde.  

Avançamos muito nos aspectos legais, teóricos do SUS, e mais 

especificamente no campo da Atenção Primária, porém, avançamos quase nada 

nos aspectos técnicos, práticos- operacionais do ato vivo de cuidar em saúde. O 

paradoxo existe ao percebemos os grandes avanços tecnológicos (Tecnologias 

duras e Leve-duras), a grande disponibilização de informações em rede, ao 

mesmo tempo um forte distanciamento entre as pessoas, entre os atores 

envolvidos no processo do cuidar.  

Merhy (2012, p. 53), expressa bem essa preocupação que ficou tão 

nítida na análise do vocabulário do corpus desse estudo, para este autor:  

 
Existem diferentes implicações no campo da saúde, entre as ações 
humanas, que em ato são capturadas pelas lógicas que comandam as 
organizações dos processos de trabalho mediante o trabalho morto, 
versus aquelas ações que em ato, em virtude da imposição dominante da 
presença do trabalho vivo como seu componente, apontam para uma 
profunda possibilidade descapturante do agir humano das lógicas que 
querem amarrar, que querem conter. 

 

Essas diferenciações são claras no cotidiano do processo de trabalho 

em saúde, o trabalho morto predominante no campo da gestão e a necessidade do 

trabalho vivo no âmbito da Atenção.  O relatório do Alceste mostra no corpus 

processado a confirmação desta hipótese. A universalidade entendida como 

princípio prioritário para garantir o acesso.   

 A falta de resolutividade, a falta de acolhimento, falta de material, 

dentre outros determinantes da má qualidade nos serviços de saúde, representam 

o cenário identificado pelos delegados no âmbito do SUS e na Atenção Básica.  

 
 
 



66 
 

 
Figura 16 - Análise das u.c.e.s da classe nominativa 4  

 

 

Fonte: ALCESTE/ Banco de dados CES RN 

 

A palavra “falta” teve destaque na análise das u.c.e.  significativas, a 

gestão está mais preocupada em apagar incêndio, em pagar fornecedores, em 

manter os serviços funcionando independente da qualidade dos serviços 

prestados, essa é a sensação passada pelos delegados pesquisados, conforme 

expressões em destaque no corpus textual:  

 
 
“Má gestão dos serviços; irresponsabilidade e incompetência dos 
gestores; falta de resolutividade” 
 
“Os prefeitos ainda se acham ‘o dono da bola’, faz desvio de dinheiro, 
pensando que o dinheiro é deles, mas eu acredito que vai melhorar, com 
a LEI”  
 
“Falta de remédios nas farmácias básicas” 
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“Mau atendimento; falta de médicos nas UBS’s” 
 
“Sem resolutividade e atendimento estratificado” 
 
“A falta de ética por parte dos profissionais e a não aplicação dos 
princípios do SUS” 

 

Apesar dos significativos avanços legais no âmbito da Atenção Básica, 

destacando as atuais conquistas da Portaria GM de Nº 2488/2011 e o Decreto 

presidencial Nº 7.508/2011, ainda estamos muito distante do ideal se tornar real.  

Não resta dúvida que o acesso da população aos serviços de saúde cresceu de 

forma significativa, porém devemos ficar atentos para não confundir acesso com a 

quantificação da produção em saúde. A Atenção Básica é descrita como a principal 

porta de entrada preferencial do sistema de saúde. 

 É certo que houve incremento da oferta de ações de promoção e 

proteção da saúde, com a inclusão de atividades que buscam uma abordagem 

integral dos usuários. Foram várias as conquistas legais, porém se formos 

acompanhar o processo de trabalho local, muitos profissionais não querem saber 

dessas mudanças.   

 O escopo de atribuições de atenção prestada nos domicílios pelos 

diversos profissionais da ESF também foi ampliado com a portaria GM Nº 

24.88/20111 e o Decreto nº 7508/2011.  

Outro destaque na AB se refere à complexidade do cuidado médico e de 

enfermagem. Apesar de todos esses avanços ainda perdura a precarização do 

trabalho na AB, visto que as equipes ainda ficam à mercê das políticas partidárias 

locais, não existindo garantia de uma carreira com incentivo a Dedicação 

Exclusiva.  

Ainda está distante de sermos eficientes em retirar do papel e colocar 

em prática os avanços das políticas públicas. 

4.3.3 Principais fragilidades da atenção em saúde: nós críticos na média e 

alta complexidade.  

O SUS apresenta como diferencial da sua estrutura organizativa os três 

níveis hierárquicos de densidade tecnológicos.  Atenção Básica, Média e Alta 

complexidade. Sendo a Atenção básica de cunho generalista e a média e alta 
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complexidade de cunho especializado.  Ao analisar o conteúdo textual do banco de 

dados da 8ª CES RN, não resta dúvida que a Atenção especializada no SUS se 

apresenta como um dos fortes nós críticos para a atenção integral apontados pelos 

delegados. Destarte constitui-se na 5ª classe de análise nominal.  

São destaques as expressões que se referem à dificuldade de garantir o 

acesso e à fragilidade na regulação rede da atenção.   

O trajeto percorrido pelo usuário do Sistema Único de Saúde para o 

atendimento na atenção especializada deverá ser feito através da referência 

ordenada pela Atenção Primária a Saúde- APS.  O encaminhamento é inserido no 

Sistema de Regulação (SISREG) e o usuário fica aguardando a confirmação da 

data e de quem será o prestador.  

As outras portas de entrada também possíveis no SUS são: a Rede de 

Urgências e Emergências e a Rede de Atenção Psicossocial.  Mais recentemente, 

com a publicação do Decreto 7.508/2011, criou-se também outra porta de entrada 

através dos Serviços de Porta aberta.  

Nas normas tudo funciona perfeitamente, o problema é garantir o que 

está no papel. Esses nós críticos são apontados pelos delegados nas respostas 

aos questionamentos do formulário do banco de dados da 8ª CES RN 

Destacamos abaixo as expressões de maior significância contidas no 

corpus de análise textual:  

 
“Mau atendimento” 
 
“Falta de profissionais especializados” 
 
“Falta de serviços de urgência e emergência” 
 
“Falta de medicamentos e insumos” 
 
“Demora nas marcações” 
 
“Oferta deficiente de exames de média e alta complexidade”   
 
“Falta de equipamentos específicos para exames” 
 
“Baixos salários” 
 
“Falta de profissionais e de atendimento” 
 
“Falta de exames de média e alta complexidade” 
 
“Má distribuição das verbas”  
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“Falta de especialistas e demora no resultado” 
 
“Falta de médicos nas UPAS” 
 

Essas expressões se traduzem na análise das u.c.e. de maior 

significância apontadas pelo relatório de processamento do corpus textual gerado 

pelo ALCESTE, conforme quadro abaixo: 

 
Figura 17- Análise das u.c.e. da classe nominativa 5  
 

 
 

Fonte: ALCESTE/ Banco de dados CES RN 

 

Neste corpus volta a aparecer a preocupação com a falta de 

institucionalização da cultura de qualidade nos serviços de média e alta 

complexidade. Temos, então, outro agravante. Na média e alta complexidade a 

maioria dos seus serviços estão sendo prestados aos usuários de forma indireta já 

que a maioria dos procedimentos é ofertada aos usuários por prestadores privados 

contratados o que dificulta a institucionalização desses processos. Além disso, 
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como já foi referido antes, as iniciativas apontadas pelo Ministério são 

fragmentadas e focadas em programas temporários, na dependência de seu 

financiamento.     

Percebe-se na própria equipe do Ministério, uma autocrítica ao processo 

como ele vem se dando (UFMA, 2016, p.9): 

 
Certamente podemos afirmar que temos muitos avanços, porém é notório 
que os inúmeros esforços ainda ocorrem de forma fragmentada. Em geral, 
as iniciativas estão restritas aos objetivos específicos e aos processos de 
gestão de alguns programas, mas raramente sendo utilizados para 
redesenhar suas estratégias. 

 

No tocante ao processo avaliativo em saúde o MS argumenta: 

 
Na saúde pública a avaliação tem como principal propósito dar suporte 
aos processos decisórios no âmbito do SUS. A ideia é que processos de 
avaliação subsidiem a identificação de problemas e a reorientação de 
ações e serviços desenvolvidos, possibilitem decidir melhor sobre a 
incorporação de novas práticas sanitárias na rotina dos profissionais e 
mensurem o impacto das ações implementadas pelos serviços e 
programas sobre o estado de saúde da população (BRASIL, 2005, p. 10). 

 

De uma forma geral foi possível identificar a percepção dos delegados a 

respeito dos principais nós críticos no âmbito da média e alta complexidade e dos 

grandes desafios que temos pela frente para institucionalizar uma cultura de 

qualidade nos serviços.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que esse estudo mostrou sua relevância social através 

de sua contribuição no campo na análise, de caráter inédito, da percepção dos 

delegados das conferências (usuários, trabalhadores, gestores e prestadores da 

súde) a respeito da concepção sobre qualidade nos serviços de saúde do 

Brasil/RN. Também destacamos a relevância da temática central das Conferências 

de Saúde de 2015, com o slogan “Saúde pública de qualidade”.  

A experiência vivenciada oportunizou, além de uma importante pesquisa 

com os atores fundamentais que compõem o SUS, a utilização de uma ferramenta 

tecnológica inovadora de análise lexical, o Software de Análise de Dados Textuais 

ALCESTE.  

A oportunidade de analisar, de forma comparativa, as propostas finais 

aprovadas na 8ª CES RN e na 15ª CNS no eixo da Qualidade, foi importante para 

as contribuições que pretendíamos dar ao controle social e ao SUS no RN. Pois, 

são as prioridades aprovadas na 15ª que vão compor a agenda dos próximos 

quatro anos e definirão o campo de atuação do controle social na saúde. 

Destarte, essas prioridades deverão ser monitoradas em todas as 

instâncias de gestão. Vale ressaltar que, por meio das conferências de saúde, a 

população pode promover mudanças e melhorar o Sistema Único de Saúde, a 

começar pela realidade local.  

De uma forma geral obtivemos resultados de muita importância para o 

campo da gestão da qualidade no SUS. Foi possível perceber o caráter 

abrangente e subjetivo das propostas nas conferências. Também ficou clara a 

política de indução ideológica desencadeada pelo Conselho Nacional de Saúde ao 

emitir Documento Orientador para as etapas prévias a 15ª CNS. 

Ficou evidente o efeito cascata gerado pelas propostas sugeridas pelo 

Conselho Nacional de Saúde aos Conselhos Estaduais de Saúde, dentre eles o do 

Rio Grande do Norte, que por sua vez disseminou essas recomendações e 

questionamentos indutores por todos os municípios do estado do RN.  

 Foi possível perceber que assim como aconteceu com o documento 

orientador do CNS, as propostas finais aprovadas tanto na 8ª CES como na 15ª 

CNS são mais relacionadas ao acesso, direitos e princípios organizativos do SUS, 
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do que a aspectos especificamente relacionados à qualidade, como a formulação 

de uma política única de qualidade norteadora do sistema com base no conceito e 

nas dimensões da qualidade, bem como em estratégias para avaliação da 

melhoria contínua dos serviços prestados na Rede de Serviços da Saúde. 

A institucionalização da cultura de avaliação e monitoramento das ações 

realizadas no Sistema de Saúde brasileiro é por demais urgente. Não resta dúvida 

das importantes iniciativas do Ministério da Saúde, no entanto, como se pode 

perceber, as iniciativas são focadas em serviços de densidades tecnológicas 

distintas, o PMAQ direcionado para Atenção Básica e os outros programas mais 

voltados para atenção especializada. Ou seja, os programas não dialogam entre si, 

nem muito menos assumem uma dimensão integral da qualidade no sistema de 

saúde. Há de se convir que, enquanto estes processos forem feitos de forma 

programática, fragmentada dificilmente teremos uma cultura de qualidade 

corporalizada no cotidiano das práticas nos serviços de saúde. O ideal seria o 

lançamento de uma Política Nacional de Qualidade nos Serviços de Saúde, uma 

política de estado e não de governo.  

O estudo nos fez ver a necessidade de desencadearmos um processo 

de cobrança para viabilizar essa Política de Qualidade, atrelada a metas com 

parâmetros híbridos (quantitativos e qualitativos), de desempenho técnico a serem 

atingidos como condição para evolução na carreira profissional no SUS. Seria uma 

política estruturante de trabalho qualificado em saúde, a qual envolveria incentivo 

atrelado a desempenho, investimento em estruturas e processos, além de sistema 

de monitoramento e avaliação permanente, vivo, que associasse valorização do 

servidor com cobrança por desempenho de qualidade.  

Como vimos, apesar do importante investimento em Programas de 

Avaliação de Qualidade, alguns estudos mostram a limitação de seus objetivos 

devido a sua fragmentação dentro do sistema e a falta de diálogo entre os mesmos 

e seus atores. Os estudos apontam um grande desconhecimento por parte dos 

usuários, trabalhadores, gestores e prestadores a respeito da temática da 

qualidade.  

Não resta dúvida que o Ministério da Saúde lançou mão de alguns 

programas e projetos, em áreas específicas, visando avaliar e induzir à melhoria 

da qualidade, também é certo que já aconteceram quinze conferências nacionais 



73 
 

para discutir e propor mudanças no sistema de saúde brasileiro.  

Destarte, o conhecimento a respeito do tema, a transformação de 

programas fragmentados em Políticas públicas, a institucionalização de uma 

cultura de avaliação de qualidade nos serviços, ainda são desafios a serem 

vencidos. 

O compromisso da gestão com a melhoria da qualidade deve ser 

permanentemente reforçado com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

iniciativas mais adequadas aos novos desafios colocados pela realidade, tanto em 

função da complexidade crescente das necessidades de saúde da população, 

devido à transição epidemiológica e demográfica e ao atual contexto sociopolítico, 

quanto em função do aumento das expectativas da população em relação à 

eficiência e qualidade do SUS. 

Por fim, entendemos que a institucionalização de uma cultura de 

Qualidade com avaliação de desempenho, através de uma Política Nacional 

estruturante, só ocorrerá com uma política de gestão participativa com foco na 

dimensão técnica. Enquanto as funções estratégicas da gestão do SUS forem 

definidas pelo caráter político partidário, dificilmente conseguiremos profissionalizar 

a gestão do SUS.   
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