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Apresentação

Com prazer, apresentamos o Curso de Aperfeiçoamento Gestão da Política de DST, 
AIDS e Hepatites Virais no SUS, uma proposta construída ao longo do desen-
volvimento do projeto AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAR A 

GESTÃO DOS PROGRAMAS DE DST/AIDS NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL. Este 
projeto, desenvolvido entre janeiro de 2009 e março de 2011, resultou de uma parceria 
entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do Núcleo de Estudos em 
Saúde Coletiva (NESC) e o Ministério da Saúde (MS) por meio do Departamento Nacional 
de DST, AIDS e Hepatites Virais. 

Caracterizado como projeto de extensão e inovação social, teve como maior desafi o 
apoiar a gestão dos programas de DST/AIDS e Hepatites Virais no estado do Rio Grande 
do Norte, visando ampliar, inserir e articular a gestão às ações de atenção nas redes do 
SUS. Para isso, utilizou como metodologias de trabalho o apoio e a educação permanente, 
as quais se caracterizam por sua natureza inclusiva e participativa, já experimentadas 
em processos de capacitação, gestão, planejamento e avaliação em saúde.

Desenvolver um curso para capacitação de quadros técnicos em função gestora, 
com tecnologia de educação à distância (EAD), foi um dos objetivos do referido projeto. 
O curso que ora apresentamos é um de seus produtos.

Esperamos que a execução deste curso atenda às necessidades de qualifi cação da 
gestão dos programas e das equipes gestoras municipais e estadual. Ao mesmo tempo, 
esperamos que se some às iniciativas de organização do cuidado integral  às pessoas no 
que diz respeito à atenção às DST, AIDS e Hepatites Virais. O desafi o de construção do 
processo de regionalização solidária para estruturação de redes, conforme diretrizes do 
Pacto pela Saúde, é a linha norteadora da proposta pedagógica deste curso. 

Desejamos que a realização do curso seja exitosa para a qualifi cação da gestão e da 
atenção no SUS. O convite para experimentá-lo está lançado e os desafi os de qualifi cação 
da gestão e da atenção aguardam o esforço de nossas ações!

Natal/RN, junho de 2011.

Marise Reis de Freitas 

Coordenadora do Projeto

Professora no Departamento de Infectologia/UFRN

Elizabethe Cristina Fagundes de Souza

Coordenadora do NESC/UFRN/Coord. Adjunta do Projeto

Professora no Departamento de Saúde Coletiva/UFRN
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Apresentação do curso

O Curso de Aperfeiçoamento sobre Gestão da Política de DST, AIDS e Hepatites 
Virais é parte de um projeto mais amplo de apoio à qualifi cação da gestão dos 
programas de DST, AIDS e Hepatites Virais no estado do RN.

O citado projeto tem como objetivos a avaliação dos serviços que desenvolvem 
ações na área de DST, AIDS e Hepatites Virais, o apoio técnico à gestão das políticas 
desenvolvidas no estado e em alguns municípios, e a elaboração da proposta pedagó-
gica deste curso, na perspectiva de também contribuir para a qualifi cação da gestão da 
referida política.

O processo de implementação e consolidação dos princípios e diretrizes do SUS 
pressupõe um conjunto de ações estratégicas em prol da organização das práticas nas 
várias áreas de atenção à saúde. Entre essas ações, destacam-se os processos de educa-
ção permanente visando à qualifi cação da gestão e da atenção para o atendimento das 
necessidades em saúde.

Nesse sentido, o curso que ora apresentamos tem o propósito de apoiar as equipes 
gestoras das políticas para as DST, AIDS e Hepatites Virais objetivando melhorar o desem-
penho das suas responsabilidades. Além disso, pretende-se oportunizar a organização do 
conhecimento já existente, a aquisição de novos conhecimentos teóricos e práticos, e a 
implementação de novas iniciativas estruturantes no processo de trabalho desenvolvido.

Sua proposta pedagógica tem como base o método da problematização, direcionado 
à aquisição do saber vinculado à realidade social, possibilitando um confronto da prática 
vivida com os conteúdos propostos e uma compreensão reelaborada dessa prática. Como 
nos ensinava Paulo Freire1: existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modifi cá-lo. 
O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, 
a exigir deles novo pronunciar.

O caminho a ser seguido pelos alunos em todo o curso está estruturado através de 
sequências de atividades didáticas que vão da compreensão à ação e da ação à com-
preensão, nas quais eles são estimulados a assumirem uma postura ativa e por esforços 
próprios se reconhecerem nos conteúdos apresentados, ampliando e recodifi cando suas 
experiências. Dessa forma, o aluno aprende com a realidade, ao mesmo tempo em que 
se prepara para intervir sobre ela, tornando assim a aprendizagem signifi cativa. 

O curso está estruturado em três unidades de aprendizagem articuladas em módulos, 
perfazendo uma carga horária de 200 horas, que induzem uma permanente relação entre 
teoria/prática e buscam contribuir para reorganização do processo de gestão.

A primeira unidade, “O contexto da política para as DST, AIDS e Hepatites Virais”, 
está organizada em dois módulos: 1° - A problemática das DST, AIDS e Hepatites Virais; 
2° - A política para as DST, AIDS e Hepatites Virais no contexto do SUS. A Unidade 
conta com várias atividades que possibilitam o aprendizado de forma articulada às ex-
periências vividas.

A segunda unidade de aprendizagem, “Redes de Atenção Integral”, está organizada 
em um único módulo direcionado para o desenvolvimento da organização de redes e 

1  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
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estruturação de linhas do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais na perspectiva da 
integralidade da atenção.

E a terceira unidade de aprendizagem, “O processo de gestão da Política DST, 
AIDS e Hepatites Virais”, está organizada em oito módulos: 1° - Análise da situação: 
identifi cando problemas; 2° - Informação e sistema de informação; 3° - Planejamento e 
avaliação; 4° - Trabalho em equipe; 5° - Gestão de confl itos; 6° - Educação para quali-
fi cação do trabalho; 7° -Financiamento das ações; 8° - Aspectos legais e normativos.  O 
conjunto desses módulos discute estratégias e instrumentos de gestão visando subsidiar 
as tomadas de decisão, otimizar o funcionamento da política e promover mudanças que 
contribuam para a (re) organização do serviço e melhoria do quadro epidemiológico das 
DST/AIDS/ Hepatites Virais.

Os autores
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Palavra do professor-autor

1

2

3

4

5

Esta unidade consiste em discutir alguns instrumentos de gestão tendo em vista a 
sua utilização na execução das políticas de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 
Acquired Immunodefi ciency Syndrome (AIDS) e Hepatites Virais. 

Nessa perspectiva, este curso propõe a adoção de um modelo de gestão comparti-
lhada, democrática e participativa, na qual os gestores podem adquirir uma maior capa-
cidade de análise da sua realidade e de si mesmos, bem como uma maior capacidade de 
intervenção sobre essa realidade (CAMPOS, 2000).

É importante que, ao fi nal desta unidade, você compreenda quais as maneiras de 
manejar estratégias e instrumentos de gestão na perspectiva de subsidiar as tomadas de 
decisão, otimizar o funcionamento dos serviços e promover mudanças que contribuam para 
a sua (re)organização e melhoria do quadro epidemiológico das DST/AIDS/Hepatites Virais.

Objetivos da unidade

Identifi car problemas que estejam comprometendo a efi cácia, a efi ci-
ência e a efetividade das ações voltadas para a prevenção e o controle 
das DST, AIDS e Hepatites Virais.

Compreender a informação como elemento estratégico para a gestão e 
utilizar os sistemas de informação sobre DST, AIDS e Hepatites Virais 
para subsidiar as tomadas de decisão.

Aprimorar o desenvolvimento das práticas de planejamento e ava-
liação das atividades de gestão dessa Política, com vistas a criar 
condições de viabilidade e melhoria da qualidade dessas ações.

Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe nas relações de-
senvolvidas pelo setor/órgão responsável pela Política das DST, AIDS 
e Hepatites Virais.

Compreender a negociação como uma estratégia permanente de 
administração dos confl itos, nas gestões que têm como premissa a 
participação.
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Identifi car necessidades de capacitação na prestação de serviços na 
área de DST, AIDS e Hepatites Virais, visando à elaboração de pro-
postas de educação permanente.

Analisar o processo orçamentário e o fi nanciamento do sistema de 
saúde, de forma a desenvolver estratégias e ações voltadas para pro-
mover o gasto efi ciente dos recursos da área.

Conhecer os aspectos legais e normativos que regulam o exercício das 
responsabilidades com a gestão da política.
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Apresentação da unidade

Refl exões iniciais

Para iniciar esta unidade, três perguntas se impõem como necessárias antes de 
comerçarmos a discussão: 

1) O que é fazer gestão em saúde? 

2) Qual é a fi nalidade da gestão? 

3) Qual modelo de gestão é almejado para as políticas integrantes do SUS?

De acordo com Barbosa et al (2009), fazer gestão signifi ca ter foco em resultados, 
considerando objetivos e metas preestabelecidas, ou seja, fazemos gestão em função de 
expectativas de um futuro melhor em relação ao presente.  

Para os citados autores, são tarefas dos dirigentes de saúde enfrentar e superar pro-
blemas que possam acarretar mortes evitáveis, doenças, incapacidades e infelicidades. 
Guimarães et al (2002) entendem que há uma convergência conceitual entre o ato de 
governar e o ato de gerenciar. Segundo esses autores, em ambos os atos estão envolvidas 
questões normativas, administrativas e políticas, conforme se evidencia a seguir.

[...] a capacidade de gestão de uma organização pode ser aferida através da capaci-
dade de formular projetos, políticas, normas legais, das suas capacidades técnicas 
e administrativas (recursos humanos, materiais e fi nanceiros) que representam as 
condições logísticas para a execução e da sua capacidade de articular e de mobilizar 
alianças, parcerias e recursos políticos e estratégicos, no sentido de assegurar as 
condições políticas para a busca dos objetivos perseguidos através das políticas, 
dos planos e dos programas (GUIMARÃES et al, 2002, p. 4).  

Portanto, na perspectiva de construir habilidades para enfrentar e superar obstácu-
los e de criar mecanismos que fortaleçam os contextos democráticos e descentralizados, 
convidamos você a percorrer o caminho que irá levá-lo, inicialmente, a uma das mais 
importantes competências do gestor de saúde: saber identifi car problemas e necessidades. 
Para tanto, se faz essencial saber compreender a informação como um recurso estratégico 
e fundamental. 

Tomar decisões é uma exigência corriqueira da função de um gestor de saúde, to-
davia, é necessário saber tomar decisões em conformidade com o contexto (econômico, 
social, político, cultural e organizacional), como também em conformidade com as pos-
sibilidades dadas pelo fi nanciamento da saúde e o quadro jurídico e normativo vigente.  

A administração pública burocrática, implantada a partir da segunda metade do 
século XIX, e a máquina administrativa, cada vez mais lenta e pesada, encontram difi -
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culdades de acompanhar as transformações ambientais, em especial, em cenários com a 
complexidade do setor saúde. 

Paim (2006) diz que a gestão de saúde pode ser reconhecida como direção ou condu-
ção de processos políticos institucionais relacionados ao sistema de saúde, eminentemente 
confl ituosos ou contraditórios. Esse cenário será utilizado como ponto de partida para 
refl etir sobre a estratégia do trabalho em equipe, as relações entre os distintos atores do 
sistema e as situações de confl itos estabelecidas entre eles, tendo como pano de fundo a 
seguinte questão: A gestão dos serviços de DST, AIDS e das Hepatites Virais lança mão 
de estratégias e/ou instrumentos tendo em vista melhorar a atenção à saúde? Ou ela é 
um fi m em si mesma?

 Sobre o modelo de gestão, é importante ressaltar que a concepção almejada para 
as políticas integrantes do SUS seguindo suas diretrizes aponta para uma mudança na 
racionalidade do modelo vigente, apostando em formas democráticas de gestão. 

Acerca desse assunto, Campos (2000) ressalta que a mudança da racionalidade 
gerencial hegemônica implica em produzir outra dinâmica de funcionamento e outro 
desenho para as organizações, propondo a construção de espaços coletivos para uma 
gestão participativa. Entende esses espaços como arranjos organizacionais que estimulam 
a produção de sujeitos e coletivos organizados, podendo assumir formas diversifi cadas: 
equipes de trabalho, colegiados de gestão, unidade de produção ou outras. Podemos di-
zer que na gestão participativa a democracia é exercitada com a participação de vários 
atores, abrindo espaço para a tomada de decisões coletivas. 

Para Pinheiro e Silva (2008), a ideia de inovação da gestão pública em saúde de-
corre da compreensão de sua estruturação em dois eixos principais: o tipo e conteúdo 
das políticas (novas políticas) e a gestão dessas políticas (novas formas de gestão, novos 
processos decisórios e novas provisões de serviços). Na visão desses autores, a inovação 
consistiria na inclusão de novos atores na formulação e gestão das políticas, de modo 
a reunir um conjunto de práticas que denominamos de gestão compartilhada em saúde. 

Esse tipo de gestão pode ser entendido como uma forma de gestão na qual ocorre a 
construção de práticas solidárias envolvendo diversos atores, mediante a adoção de meca-
nismos participativos e permanentes de decisão nos diferentes âmbitos do sistema de saúde.

Esta Unidade 3 está estruturada em oito módulos, com atividades programadas que 
se complementam e se articulam aos objetivos propostos. Esses módulos estão organi-
zados como se segue: 
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UNIDADE 3

Módulo 1  Análise de situação: identifi cando problemas

Módulo 2  Informação e sistema de informação

Módulo 3  Planejamento e avaliação

Módulo 4  Trabalho em equipe

Módulo 5  Gestão de confl itos

Módulo 6  Educação para qualifi cação do trabalho

Módulo 7  Financiamento das ações

Módulo 8  Aspectos legais e normativos
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Ao percorrer o Módulo 1 desta unidade, você ampliará sua visão sobre o que são 
problemas, como eles aparecem e quais as explicações possíveis para o seu surgimento. 
Essa ampliação de sua perspectiva sobre a noção de problemas permitirá análises em 
maior profundidade, contribuindo para sua intervenção e gestão de situações-problema.

Como já foi informado, o objetivo geral deste módulo consiste na identifi cação de 
problemas que estejam comprometendo a efi cácia, a efi ciência e a efetividade das ações 
voltadas para a prevenção e o controle das DST, AIDS e Hepatites Virais, tendo ainda 
como objetivos específi cos: compreender o signifi cado de problema e os vários tipos 
de problemas; refl etir sobre como identifi car problemas e como estabelecer prioridades 
para intervir sobre eles.

Apresentação
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Introdução
Desde tempos imemoriais, os seres humanos sempre identifi caram problemas que 

impediam o desenvolvimento de suas potencialidades como pessoas e mesmo a sua so-
brevivência. Daí a necessidade de explicar o surgimento desses problemas, buscar suas 
causas para poder prever e controlar as condições que geram a sua ocorrência; em outros 
termos, intervir, ou melhor, proceder à gestão dos problemas.

Neste primeiro módulo desta unidade, consideramos fundamental partir de uma 
refl exão sobre os desafi os que são colocados aos gestores pelos inúmeros problemas 
com os quais se deparam no seu dia a dia. A análise de situações-problema constitui o 
primeiro passo para que os gestores tomem consciência da complexidade de suas funções 
no interior do sistema de saúde.

Defi nição

Mas, afi nal, o que é um problema?

Temos um problema quando sentimos fome e sabemos que é possível saciá-la; 
podemos intervir, obtendo alimentos. Temos um problema quando uma criança morre 
antes de completar um ano de idade e sabemos que ela poderia ter vivido muitos anos 
mais; problema que não teve solução. Ou ainda, quando uma pessoa sofre de uma doença 
que poderia ter sido evitada. Morrer de sífi lis é um problema! Morrer de AIDS também!  

O primeiro desses problemas pode ser resolvido, pois existe cura para a sífi lis; o 
diagnóstico da doença é fácil e barato e o medicamento é facilmente disponível; a ocor-
rência de casos de óbito por essa doença pode ser considerada tecnicamente inadmissível 
e eticamente imoral. 

No entanto, em relação à AIDS, não se pode ainda dar uma solução defi nitiva ao 
problema “morrer de AIDS”, pois, entre outras questões associadas a esse problema, a 
tecnologia para produzir sua cura ainda não existe. Mas é possível prevenir a transmissão 
dessa doença, como também controlá-la, melhorando a qualidade de vida e retardando 
a morte dessas pessoas que agora (con)vivem com o Vírus da imunodefi ciência humana 
(HIV) e a AIDS. Quando temos a responsabilidade da gestão de uma política (como a de 
DST, AIDS e Hepatites Virais) e não estamos sufi cientemente preparados para assumir 
essa função, também estamos diante de um problema.

Não vamos discutir aqui os múltiplos tipos de problemas (lógicos, morais, cien-
tífi cos, políticos, sociais, psicológicos, para citar alguns). Mas todos têm em comum a 
característica de algo que nos incomoda; algo que poderia ser de uma forma, mas se 

1.1 Análise de situação

NESC_U3_IZI_010711.indd   21NESC_U3_IZI_010711.indd   21 14/07/11   11:1514/07/11   11:15



Unidade 3 O processo de gestão da Política DST, AIDS e Hepatites Virais22

concretizou de maneira diversa, que não consideramos adequada às nossas expectativas 
ou aos nossos interesses; algo que impede que nossos projetos idealizados se realizem. 
Mas, também, algo que incita a nossa imaginação criativa.  E os problemas não nascem 
no vazio; eles estão inseridos num contexto histórico, numa cultura, em sociedades que 
se estruturam a partir de algumas condições concretas. 

Portanto, cada sociedade cria as condições para o surgimento dos seus proble-
mas, assim como existem problemas específi cos do seu tempo. Além disso, a cultura 
relativiza o que pode ser considerado um problema.

Para fi car mais claro, podemos dar um exemplo dessa relativização: Numa sociedade 
ocidental infl uenciada pela racionalidade científi ca moderna, indivíduos que falam com 
interlocutores que não são vistos, nem escutados por outras pessoas, ou que assumem 
comportamentos percebidos como estranhos à cultura dominante dessas sociedades são 
considerados portadores de transtornos mentais. 

Esses indivíduos, ao romper com o padrão de normalidade estabelecido pela ciência, 
adotando comportamentos que transgridem a ordem social, são considerados um proble-
ma que merece algum tipo de resposta do sistema de saúde no sentido do restabelecimento 
da normalidade perdida. Por outro lado, em certas comunidades primitivas e mesmo em 
certos grupos sociais das sociedades contemporâneas, nas quais a cultura científi ca não 
é a dominante ou convive com valores religiosos que integram esses indivíduos, essas 
“faculdades mentais” podem ser consideradas “especiais”, sendo mesmo muito valoriza-
das. Dessa forma, esse comportamento “diferente” não constitui um problema para essas 
comunidades ou esses grupos.

No cotidiano dos serviços de saúde, os gestores se confrontam com múltiplos proble-
mas de gravidade e níveis diferentes que, na maioria das vezes, exigem soluções que não 
podem ser dadas ao mesmo tempo. Aqui, nos deparamos com duas questões fundamentais:

 Como identifi car problemas? 

 Como defi nir uma ordem de prioridades para intervir sobre eles?

Os problemas de saúde ou dos sistemas de saúde podem ser identifi cados sob um 
ângulo estritamente técnico, que os “leigos” não conseguem perceber; ou ainda de uma 
perspectiva política que integra o conjunto de percepções sobre quais são os problemas 
existentes, a partir dos distintos segmentos da sociedade.  

Nesse caso, são levadas em consideração as diversas representações de saúde-
doença ou de cuidados e serviços de saúde presentes nos distintos grupos sociais. Como 
em alguns casos essas perspectivas são contraditórias (o que não signifi ca excludentes), 
a identifi cação de problemas geralmente leva em conta a necessidade de consensos em 
torno dos problemas prioritários, que merecem uma maior atenção no momento e uma 
intervenção de curto prazo. Para isso, é necessário examinar os problemas defi nidos à 
luz de critérios técnicos e políticos e, em face da situação (contexto situacional), proceder 
às escolhas, à defi nição dos problemas prioritários.
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Assim, por vários motivos, nem todo problema é solucionável no momento em que 
se avalia determinada situação: inexistência ou falta de disponibilidade da tecnologia 
apropriada, alto custo, baixa adesão dos usuários ou de outros segmentos dos atores 
implicados, entre outros obstáculos a uma ação efi caz, efi ciente e efetiva.  

Por outro lado, existem problemas tecnicamente identifi cados que, independentemente 
da visão dos atores, merecem ser priorizados pelos gestores em função da suagravidade.

Um bom exemplo é o do crescimento exponencial dos casos de uma doença, indican-
do a forte probabilidade da eclosão de uma epidemia, caso não se tome medidas urgentes 
visando o seu controle. Mas existem problemas que, embora mereçam ser examinados 
(todo problema identifi cado merece atenção), podem ter a sua solução postergada para 
uma intervenção de médio ou longo prazo.  

Dessa forma, através de técnicas de seleção e priorização de problemas, é possível 
uma gestão racional, fl exível e democrática, que procure dar soluções da melhor forma 
possível às necessidades da população usuária e dos distintos atores do sistema de saúde.

Nos anos 1970, a crise dos sistemas de saúde dos países desenvolvidos exigiu medi-
das de racionalização de recursos para assegurar o funcionamento desses sistemas com 
o máximo de efeitos positivos a um menor custo possível. 

Nesse contexto, surgiram os estudos de avaliação e foram desenvolvidos indicadores 
para proceder à análise do desempenho e da produtividade das tecnologias, ações, servi-
ços e programas de saúde. Entre os indicadores consagrados na literatura dos estudos de 
avaliação e na prática de planejamento no interior dos serviços de saúde, encontramos 
os de “efi cácia”, “efi ciência” e “efetividade”.

Após a leitura dessas refl exões, desenvolva a atividade de autoavaliação deste mó-
dulo e envie suas conclusões para o seu tutor.

Efi cácia
Diz respeito ao 

alcance dos objetivos 

e metas defi nidos. Um 

medicamento é efi caz se 

ele produz o efeito para o 

qual foi administrado.

Efi ciência
Implica numa análise 

de rendimento de como 

utilizar os recursos 

do sistema de forma 

produtiva. Ou seja, 

associar o máximo de 

efi cácia com o mínimo 

de custos possível. 

No caso da AIDS, o 

uso dos “coquetéis” 

de medicamentos 

antirretrovirais 

demonstrou sua efi cácia 

no prolongamento 

da vida dos pacientes 

afetados por essa doença. 

A quebra das patentes de 

vários dos medicamentos 

presentes no tratamento 

dos portadores de AIDS 

reduziu seu custo, 

tornando-os mais 

efi cientes.

Efetividade

É um indicador mais complexo, que implica na efi cácia de uma interven-
ção num contexto real e não ideal, através do qual se medem as condições de 
“efetivação” das mudanças pretendidas através da intervenção avaliada. Um 
programa piloto para alguns portadores de DST/AIDS, realizado em condições 
ideais, com apoio político, dotação orçamentária adequada às necessidades do 
programa, clientela composta por pacientes que aderiram ao tratamento, pode 
facilmente alcançar os objetivos defi nidos. Quando o programa é expandido à 
população geral de portadores dessas doenças, em contexto real, questões como 
acesso aos medicamentos, aceitabilidade pelos pacientes, facilidades operacio-
nais para a utilização dos serviços em larga escala passam a constituir elementos 
que podem restringir as possibilidades de mudanças efetivadas pelo programa.
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Você, neste módulo, retomou uma discussão sobre problemas iniciada 
no Módulo 1 da primeira unidade deste curso. Inicialmente, você fez uma 
refl exão sobre a análise de situações-problema visando ajudá-lo a compre-
ender que esse constitui o primeiro passo para que os gestores tomem cons-
ciência da complexidade de suas funções no interior do sistema de saúde. 
Nesse sentido, você estudou alguns aportes para ajudá-lo na compreensão 
do que sejam problemas, como identifi cá-los e priorizá-los, considerando 
o comprometimento da efi cácia, efi ciência e efetividade das ações voltadas 
para a prevenção e o controle das DST, AIDS e Hepatites Virais.

Ao fi nal, você realizou duas atividades: a primeira delas foi voltada 
para a identifi cação de problemas prioritários; a segunda procurou criar 
condições para sua interação com outros gestores de políticas de DST, AIDS 
e Hepatites Virais, através de um fórum sobre os problemas de saúde e dos 
serviços de saúde. Esse fórum constituiu um espaço de discussão coletiva 
do curso em que gestores trocaram ideias sobre os problemas existentes nos 
seus territórios e as atitudes tomadas visando soluções.

Autoavaliação
Identifi que os problemas que considera prioritários no âmbito da sua atuação 
– aqueles que são estratégicos e comprometem a efi cácia, efi ciência e efeti-
vidade das ações de prevenção e controle das DST/AIDS/Hepatites Virais na 
sua região/município/estado.

Participe do fórum sobre problemas de saúde e de serviços de saúde com 
outros gestores de políticas de DST, AIDS e Hepatites Virais, trocando ideias 
sobre os problemas identifi cados em cada território, atitudes tomadas pelos 
gestores, difi culdades e soluções encontradas.
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Informação e sistema de informação
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Apresentação

Ao longo do Módulo 2 desta unidade, você aprofundará seus conhecimentos a res-
peito dos sistemas de informação mais utilizados no âmbito das DST, AIDS e Hepatites 
Virais. É importante despertar para necessidade de consultá-los para tomadas de decisão!
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2.1  Aspectos conceituais e fi nalísticos
para a gestão nos sistemas de informação

Buscando manter o ambiente de aprendizagem interativo e prazeroso, vamos refl e-
tir sobre alguns aspectos conceituais e fi nalísticos sobre a informação e os sistemas de 
informação como recursos estratégicos para a gestão, destacando componentes desses 
sistemas no âmbito da Política de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Nas sociedades modernas é cada vez mais importante o papel da informação.  Se 
lançarmos o olhar sobre o nosso cotidiano, vamos identifi car uma infi nidade de situa-
ções em que as informações são utilizadas para orientar a nossa tomada de decisões: o 
saldo na conta bancária, para decidir sobre a compra de algo; as condições da estrada, 
para decidir sobre uma viagem; as condições do tempo, para decidir sobre as roupas que 
devemos levar etc.

Enfi m, as informações constituem um suporte básico para a atividade humana. O nosso 
cotidiano é um processo permanente de produção de informações. No caso das organizações, 
empresas e instituições, conhecer seus problemas, buscar alternativas para solucioná-los, 
cumprir objetivos e atingir metas requerem conhecimentos e, portanto, informação.

É possível exercer a gestão de qualquer unidade do sistema de saúde 
quando não contamos com um sistema de apoio à decisão baseado em 
informações?

Carvalho e Paula Eduardo (1998) dizem que a informação em saúde deve ser en-
tendida como um instrumento de apoio à tomada de decisão para o conhecimento da 
realidade socioeconômica, demográfi ca e epidemiológica, para o planejamento, gestão, 
organização e avaliação nos vários níveis que constituem o sistema de saúde. Reforçando 
esses autores, Branco (2001) destaca que um dos objetivos da informação gerencial é 
habilitar a instituição para alcançar seus objetivos através do uso efi ciente dos recursos 
disponíveis, facilitando o desempenho das funções que cabem aos gestores: planejar, 
organizar, dirigir, controlar e avaliar ações e serviços.

Para os autores citados, é fundamental para a gestão dos serviços de saúde contar 
com informações dos cadastros de pacientes, dos cadastros de estabelecimentos, dos 
relatórios de produção das atividades de saúde, do perfi l de doenças atendidas, da mor-
talidade na população, do número de profi ssionais de saúde, de consultórios, de leitos, 
de medicamentos utilizados, dos gastos efetuados, entre outras.
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Vamos agora refl etir sobre algumas questões, discutindo-as no fórum juntamente 
com outros gestores.

Quais são as informações básicas para o seu nível de gestão? (Informe onde 
trabalha, antes de responder a essa questão).

Elas são utilizadas para a sua tomada de decisão?

Qual a importância da informação para as instâncias políticas, técnicas e ad-
ministrativas das instituições de saúde?

Antes de prosseguirmos com a nossa discussão sobre informação e sistema de in-
formações, vamos procurar diferenciar dois conceitos básicos usualmente confundidos: 
dado e informação.
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a) Dado 

 É qualquer elemento quantitativo ou qualitativo em forma bruta.

 O dado em si não conduz à compreensão de determinado fato ou situação.

 A compreensão do dado é a base para gerar informações.

b) Informação 

É o produto obtido a partir de determinada combinação, análise e/ou interpretação 
de dados.

Possibilita o conhecimento e a avaliação ou o juízo sobre determinada situação.
Consiste num elemento primordial para a ação, mas em si não produz conhecimento.
Não é sinônimo de conhecimento, mas é um agente mediador para a sua produção.
A transformação do dado em informação se dá através de processos de armazena-

mento, processamento e análise, que podem ser realizados manual ou eletronicamente.
Como você pode constatar em vários módulos deste curso, a informação é essencial 

para a interpretação de determinada realidade e para intervir sobre ela. Assim, a partir de 
agora vamos procurar aprender um pouco mais sobre os sistemas de informação em saúde.

2.1.1 Sistema de informação em saúde
Antes de tudo, é preciso destacar que o sistema de informação em saúde constitui 

um instrumento para o processo de tomada de decisões, seja na dimensão técnica, seja 
na dimensão política. Esse tipo de sistema é fundamental para a avaliação permanente 
da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas, for-
necendo elementos para a adequação contínua dessas ações aos objetivos do Sistema 
Único de Saúde – SUS (FERREIRA, 2001).

Citando a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Ferreira (2001, p. 173) defi ne o sistema de informação em saúde como

um conjunto de componentes que atuam de forma integrada, por meio de meca-
nismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária 
e oportuna para implementar processos de decisões no Sistema de Saúde. Seu pro-
pósito é selecionar dados pertinentes e transformá-los em informações para aqueles 
que planejam, fi nanciam, provêem e avaliam os serviços de saúde (OPAS/OMS).

A maioria das informações relacionadas ao setor de saúde é coletada e consolida-
da por sistemas de informações organizados a nível nacional pelo Banco de Dados do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Esses sistemas são alimentados sistematicamente 
pelos municípios e estados brasileiros através de bancos de dados de natureza variada. 
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Entre os diversos sistemas de informação do SUS, destacamos alguns que são úteis para 
gestão da Política de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Sigla Sistema Indicadores Órgãos

SICLOM
Sistema de Controle Logístico de 
Medicamentos

Informações relacionadas à 
assistência e administração

MS/SVS/DP-DST/AIDS e 
Hepatites Virais

SISCEL

Sistema de Controle de Exames 
Laboratoriais da Rede Nacional 
de Contagem de Linfócitos 
CD4+/CD8+ e Carga Viral

Informações relacionadas 
com o perfi l epidemiológico

MS/SVS/DP-DST/AIDS e 
Hepatites Virais

SIM
Sistema de Informações de 
Mortalidade

Informações relacionadas 
com o perfi l epidemiológico

SVS/DASIS

SINAN
Sistema de Informações de 
Agravos de Notifi cação

Informações relacionadas 
com o perfi l epidemiológico

SVS/DASIS

SISGENO
Sistema de Informação para 
Rede de Genotipagem

Informações relacionadas 
com o perfi l epidemiológico

MS/SVS/DP-DST/AIDS e 
Hepatites Virais

PREVINI
Sistema de Monitoramento de 
Insumos de Prevenção

Informações relacionadas à 
assistência e administração

MS/SVS/DP-DST/AIDS e 
Hepatites Virais

SISCTA
Sistema de Informações 
dos Centros de Testagem e 
Aconselhamento

Informações relacionadas 
com o perfi l epidemiológico

MS/SVS/DP-DST/AIDS e 
Hepatites Virais

Quadro 1 – Sistemas de informação no âmbito das DST, AIDS e Hepatites Virais.

Procurando ampliar conhecimentos sobre os referidos sistemas, convidamos você, 
aluno, a se debruçar sobre as características centrais de cada um deles.

2.1.2 Sistema de informações
de agravos de notifi cação (SINAN) 

O SINAN tem por objetivo o registro e processamento dos dados sobre agravos de 
notifi cação em todo o território nacional, fornecendo informações para análise do perfi l 
da morbidade. É alimentado, principalmente, pela notifi cação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notifi cação compulsória 
(Portaria GM/MS Nº 2.472, de 31 de agosto de 2010).

Esse sistema pode ser operacionalizado no nível administrativo mais periférico, 
ou seja, nas unidades de saúde, seguindo a orientação de descentralização do SUS. A 
maioria das notifi cações é digitada nas Secretarias Municipais de Saúde. Se o município 
não dispõe de computadores, os dados são incluídos no sistema das Regionais de Saúde. 

A Ficha Individual de Notifi cação (FIN) é preenchida pelas unidades assistenciais 
para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de notifi cação 
compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal. Esse instrumento deve ser 
encaminhado aos serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica das 
Secretarias Municipais, que devem repassar semanalmente os arquivos em meio magnético 
para as Secretarias Estaduais de Saúde (SES). A comunicação das Secretarias Estaduais de 
Saúde com Secretarias de Vigilância em Saúde deverá ocorrer quinzenalmente, de acordo 
com o cronograma defi nido pela Secretaria de Vigilância no início de cada ano.

MS/SVS - 
DST/AIDS e 

Hepatites virais
Ministério da 

Saúde/ Secretaria de 

Vigilância em Saúde – 

Doenças sexualmente 

transmissíveis/AIDS e 

Hepatites Virais.

SVS/DASIS
Secretaria de Vigilância 

em Saúde/Departamento 

de Análise de Situação 

de Saúde. 
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Exemplo de FIN

Fonte: <http://portal.saude.rj.gov.br/Docs/Hepatites/FIN.PDF>. Acesso em: 24 mar. 2011.
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Caso não ocorra nenhuma suspeita de doença, as unidades de saúde precisam preen-
cher o formulário de notifi cação negativa, que tem os mesmos prazos de entrega. Essa 
é uma estratégia criada para demonstrar que os profi ssionais e o sistema de vigilância 
da área estão alertas para a ocorrência de tais eventos e evitar a subnotifi cação. Caso 
os municípios não alimentem o banco de dados do SINAN por dois meses consecutivos, 
são suspensos os recursos do Piso de Assistência Básica (PAB), conforme Portaria N.º 
1882/GM, de 16/12/1997.

Além da FIN e da Notifi cação Negativa, o Sistema ainda disponibiliza a Ficha In-
dividual de Investigação (FII), que é um roteiro de investigação que possibilita a identi-
fi cação da fonte de infecção, os mecanismos de transmissão da doença e a confi rmação 
ou descarte da suspeita. 

2.1.3 Sistema de informações de mortalidade (SIM)
O sistema oferece aos gestores de saúde, pesquisadores e entidades da sociedade 

informações para a defi nição de prioridades nos programas de prevenção e controle 
de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de 
Saúde. A base de dados nacional gerada é administrada pela SVS em cooperação com 
o DATASUS. 

A operacionalização do Sistema é composta pelo preenchimento e coleta do docu-
mento padrão, a Declaração de Óbito (DO), sendo este o documento de entrada do sistema 
nos estados e municípios. Os dados coletados são fundamentais para a vigilância sanitária 
e análise epidemiológica, além de estatísticas de saúde e demografi a.

2.1.4 Sistema de controle
logístico de medicamentos (SICLOM)

Em 1996, foi sancionada a Lei Federal 9.313 que dispõe sobre a obrigatoriedade 
do SUS de fornecer os medicamentos antirretrovirais para as pessoas vivendo com HIV/
AIDS no Brasil. Tornou-se, então, necessário o gerenciamento logístico dos medicamentos 
antirretrovirais.

Para esse fi m foi criado o SICLOM, sistema que permite ao Departamento DST, AIDS 
e Hepatites Virais que se mantenha atualizado em relação ao fornecimento de medica-
mentos aos pacientes em Terapêutica Antirretroviral de Alta Potência (TARV) nas várias 
regiões do país. As informações são utilizadas para controle dos estoques e da distri-
buição dos antirretrovirais (ARV), assim como para a obtenção de informações clínico-
laboratoriais sobre os portadores de AIDS e o uso dos diferentes esquemas terapêuticos.

O aplicativo possui três funcionalidades principais: cadastramento dos pacientes 
em tratamento, controle da dispensação mensal de medicamentos, controle de estoque 
dos medicamentos antirretrovirais e dos medicamentos para tratamento das infecções 
oportunistas nas farmácias.

Formulário 
de notifi cação 

negativa
Inserimos um modelo 

na parte de anexos deste 

módulo. Você pode 

consultar, caso ache 

necessidade para se 

familiarizar com essas 

informações.
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Somente os usuários que forem iniciar o tratamento com antirretrovirais devem ser 
cadastrados. Todo usuário cadastrado está automaticamente autorizado a receber esses 
medicamentos.

Além dos usuários cadastrados no SICLOM, outras pessoas poderão receber medi-
camentos: aqueles que sofreram exposição ocupacional e sexual, cuja situação da expo-
sição possa representar um risco qualquer de contágio com o vírus da AIDS; mulheres 
gestantes HIV+ que deverão receber medicamentos prescritos para o momento do parto, 
com vistas à prevenção da transmissão vertical aos recém-nascidos. Estes deverão rece-
ber medicamentos por um período determinado, para impedir que venham a apresentar 
sintomas da doença.

Para dispensar medicamento a qualquer categoria de usuário, é obrigatória a apre-
sentação do formulário de solicitação de medicamentos devidamente preenchido e assi-
nado pelo médico. No momento da dispensa, o usuário assina atestando o recebimento 
e o farmacêutico responsável confi rmando a entrega.

Apesar das Solicitações de Medicamentos Antirretrovirais serem preenchidas dire-
tamente pelos médicos que atendem os usuários, as prescrições de medicamentos devem 
seguir, na maioria dos casos, as Regras do Consenso Nacional, ou Recomendações para 
Terapia Antirretroviral, documento que estipula as diretrizes da dispensa de medicamen-
tos, contendo as combinações de medicamentos permitidas pelo Ministério da Saúde 
para cada quadro clínico apresentado. Para tentar garantir esse procedimento e evitar 
o uso de esquemas terapêuticos danosos à saúde dos usuários, o aplicativo informa ao 
dispensador que aquela prescrição não está de acordo com as recomendações do MS e 
impede a sua dispensa.

Para ter maiores informações sobre SICLOM, acesse o site a seguir.

Fonte: <http://www.AIDS.gov.br/pagina/sistema-de-controle-logistico-
de-medicamentos-siclom>.

Acesso em: 24 mar. 2011.

2.1.5 Sistema de controle de exames
laboratoriais da rede nacional de contagem
de linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral (SISCEL)

O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais disponibiliza, por meio da rede 
pública de Saúde, exames de CD4/CD8 e Carga Viral para as pessoas vivendo com HIV e 
AIDS. Os kits para execução desses exames são enviados aos laboratórios que realizam 
esse tipo de exame. 
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Devido ao alto volume de recursos investidos anualmente para a compra dos kits 
e ao grande número de pessoas que atualmente realizam esses exames, foi necessário o 
desenvolvimento de um sistema informatizado para facilitar o controle dos processos 
de cadastramento de usuários e armazenagem do histórico dos exames realizados. Esse 
sistema é útil ao médico para prescrever a melhor terapia.

Assim, em 1997, deu-se início ao desenvolvimento do Sistema de Controle de Exa-
mes Laboratoriais de CD4/CD8 e Carga Viral (SISCEL), no princípio desenvolvido em 
plataforma DOS (Disk Operating System). Em meados de 1998, a versão em plataforma 
Windows passou a ser utilizada. Na sua implantação, as principais funcionalidades do 
SISCEL em plataforma Windows eram: digitação da solicitação de exames, digitação 
dos dados da coleta, digitação do resultado do exame, impressão do resultado do exame 
e impressão da próxima solicitação de exame. No ano 2002, foi implantado e disponi-
bilizado o módulo de faturamento (APAC – Procedimento de Alta Complexidade) que 
possibilita que os laboratórios gerem, em um disquete, todas as informações exigidas 
pelo Ministério da Saúde para o faturamento.

Atualmente, o SISCEL é utilizado em todos os estados do Brasil, contando com 88 
laboratórios que realizam exames de CD4 e 75 laboratórios que realizam exames de Carga 
Viral (Ministério da Saúde, SISCEL. Disponível no site: http://www.AIDS.gov.br/pagina/sis-

tema-de-controle-de-exames-laboratoriais-da-rede-nacional-de-contagem-de-linfocitos-cd4cd8).
Todas as informações são armazenadas no banco de dados central, que fi ca no 

Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, e são acessadas via internet, utilizando 
criptografi a de dados, pelos laboratórios que realizam exames de CD4/CD8 e Carga Viral, 
Coordenações Estaduais e Municipais de DST e AIDS e Hepatites Virais.

2.1.6 Sistema de informação
para rede de genotipagem (SISGENO)

Visando suprir o Projeto de Implantação de uma Rede Nacional para Genotipagem 
do HIV-1 (RENAGENO) em Pacientes com Falha Terapêutica aos Antirretrovirais, foi 
desenvolvido um sistema para o armazenamento de informações geradas a partir dos 
exames realizados. 

Esse sistema tem como principal objetivo o armazenamento dessas informações para 
futuras análises, bem como servir como ferramenta de acompanhamento dos referidos 
exames para Médicos de Referência em Genotipagem e laboratórios credenciados.

2.1.7 Sistema de monitoramento
de insumos de prevenção (PREVINI)

O PREVINI tem como objetivo fornecer aos parceiros e à sociedade como um todo 
informações úteis que possibilitem acompanhar os repasses e o intercâmbio de infor-
mações sobre a distribuição dos insumos estratégicos de prevenção nos três níveis de 
governo. Os “insumos estratégicos de prevenção” são os elementos considerados fun-
damentais para alcançar os objetivos de prevenção. No caso das DST, AIDS e Hepatites 
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Virais, os insumos estratégicos priorizados pelo PREVINI são os preservativos masculino 
e feminino, gel lubrifi cante, kit para redução de danos, material educativo e informativo.

A partir da política de descentralização e de sustentabilidade das ações de prevenção 
das DST, AIDS e Hepatites Virais, formalizada com a Política de Incentivo, fundo a fundo, 
foi elaborada a Política de Distribuição de Preservativos Masculinos. Esta é vinculada 
ao Plano de Necessidades Pactuadas (PNP), que estabelece diretrizes e critérios que nor-
malizam e regulamentam a disponibilidade desse tipo de insumo e indica prioridades 
de distribuição para os segmentos populacionais. O Ministério da Saúde repassa esses 
insumos às unidades federadas sob a forma de grades de distribuição, estabelecidas a 
partir de três critérios básicos: das prioridades do PNP, da capacidade de estocagem e do 
fl uxo e monitoramento das ações.

As ações na área de prevenção às DST, AIDS e Hepatites Virais, entendidas enquanto 
estratégias para o enfrentamento da epidemia, preveem a ampliação do acesso da população 
aos insumos de prevenção.

2.1.8 Sistema de informações dos
centros de testagem e aconselhamento (SI-CTA)

O SI-CTA é um sistema nacional de prontuários de indivíduos atendidos por um 
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em cada município, no qual constam infor-
mações obtidas nas etapas de aconselhamento pré e pós-teste e o diagnóstico laboratorial.

Para pesquisar

Você já teve oportunidade de acessar esses sistemas citados? Procure acessá-los 
através do site <http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-de-informação> e conhecer as in-
formações úteis para sua gestão.
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Neste Módulo 2, você estudou uma breve abordagem sobre informa-
ção em saúde. Viu que a Atividade 1 propôs algumas questões através das 
quais você deverá refl etir sobre o uso que se faz da informação para sua 
gestão. Você retomou a discussão sobre informação em saúde, destacando 
que a mesma constitui um instrumento para o processo de tomada de de-
cisões, tanto na dimensão técnica quanto na política. Em seguida, você viu 
como são organizados os sistemas de informação em nível nacional e os 
sete sistemas de informação no âmbito das DST, AIDS e Hepatites Virais. O 
módulo foi fi nalizado com uma série de questões que abordam, sobretudo, 
os aspectos relacionados aos sistemas de informação utilizados no âmbito 
de atuação do gestor.

Autoavaliação
Concluindo o módulo, vamos refl etir sobre algumas questões a partir da 
realidade de vocês. 

Responda as questões a seguir e encaminhe ao seu tutor.

a) Quais são os sistemas de informações que você utiliza no desenvolvimento 
de suas atividades?

b) Que outros sistemas, além dos relacionados, você conhece e utiliza? Que 
informações eles contêm? 

c) As Organizações Não Governamentais ofertam e demandam informações 
sobre DST, AIDS e Hepatites Virais?

d) Como são socializadas/divulgadas as informações sobre DST, AIDS e Hepatites 
Virais? Quais as precauções que devemos ter nesse processo e por quê?
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Anotações
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Apresentação

Este módulo tem como objetivo aprimorar o desenvolvimento das práticas de pla-
nejamento e avaliação da gestão das políticas de DST, AIDS e Hepatites Virais, com 
vistas à melhoria da qualidade das ações. Assim, convidamos você a percorrer conosco 
os caminhos que nos levam a identifi car os principais problemas da gestão da Política 
de DST, AIDS e Hepatites Virais, parte deles já visualizada no Módulo 1 desta unidade.

O nosso propósito é de criar um ambiente de aprendizagem que lhe permita fami-
liarizar-se com os aspectos conceituais do planejamento; refl etir sobre como este vem 
sendo realizado quando se aplica as ações da Política para as DST, AIDS e Hepatites 
Virais; refl etir sobre os principais problemas que interferem na gestão dessa Política e, 
fi nalmente, identifi car alternativas para a superação ou controle desses problemas.  

O módulo chega ao fi nal com a elaboração de um plano de ação.
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Vamos começar com uma refl exão sobre planejamento.

Estamos de acordo? Então, vamos seguir adiante.

Ferreira (1983), nos primeiros capítulos do livro Planejamento Sim e Não, inicia a 
abordagem do tema a partir de uma noção bem simples e comum do que é planejamento: 
o contrário de improvisar. Para esse autor, “uma ação planejada é uma ação não im-
provisada; uma ação improvisada é uma ação não planejada” (FERREIRA, 1983, p. 15). 

Nessa mesma perspectiva, Paim (2006) afi rma que o gosto pela surpresa, pelo im-
previsto e pelo desafi o de situações novas e inusitadas talvez dê prazer para algumas 
pessoas que afi rmam não planejar suas vidas pessoais ou profi ssionais.  Parece simples, 
não é? O problema consiste em saber por que uma pessoa decide em certas circunstân-
cias improvisar e, em outras, não improvisar. A resposta também parece ser simples: de 
acordo com Ferreira (1983), uma pessoa decide não improvisar quando tem um objetivo 
em vista e está interessado em alcançá-lo. Mas será que as coisas são tão simples assim 
quando falamos de ações coletivas ou das instituições de saúde?

Por sua vez, Paim (2006, p.767) nos dá uma resposta convincente: 

[...] no caso das instituições de saúde, em que a quantidade e a complexidade das 
tarefas a serem realizadas, bem como o volume de recursos e pessoas envolvidas 
na sua realização não podem correr o risco do improviso. [...] 

Você percebe que a necessidade de planejar se torna premente. Portanto, plane-
jamento é um compromisso com a ação. Para Matus (1993), o planejamento é uma 
necessidade do homem e da sociedade. Cada homem é um governante de seus atos e 
através deles constrói e defende sua liberdade. Porém, por ação ou omissão, consciente 
ou inconscientemente, cada homem tenta dar sua contribuição para que o governo do 
sistema em que atua lute por ganhos em liberdade de opções ou se entregue às circuns-
tâncias. Não sabemos se podemos renunciar a essa tentativa de contribuição. Mas com 
certeza ela poderia se benefi ciar do planejamento. 

Encaminhe as conclusões da Atividade 1 para o seu tutor no fórum 
de atividades.

3.1 Planejamento e avaliação
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Você concorda com a afi rmação de Matus? Justifi que a sua resposta em poucas 
linhas e poste no fórum. 

Preencha o quadro a seguir, identifi cando como se dá o processo de planeja-
mento das atividades da Política de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Quem planeja as 
atividades?

Quem demanda 
o planejamento 
das atividades?

Quem são os interessados 
no planejamento das ações?

Como você participa
do processo de planejamento?

Agora que você preencheu o quadro e aceitou o desafi o de refl etir sobre o 
processo de planejamento das ações da Política DST, AIDS e Hepatites Virais, 
discuta as questões a seguir.

a) Que importância tem as ações de planejamento e de avaliação da Política de 
DST, AIDS e Hepatites Virais para as instâncias técnicas, políticas e adminis-
trativas da sua instituição?

b) É necessário mudar? Se necessário, é possível?
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Se você enfrentou difi culdades em preencher o quadro solicitado, talvez a explicação 
esteja no fato de não haver, nas instituições públicas de saúde, a tradição do planejamento 
das ações. É comum encontrarmos gestores que utilizam, ano após ano, séries históricas 
sobre determinada situação de saúde. Todavia, apesar de elas constituírem um indicador 
fundamental, carregam consigo um risco: a possibilidade de reproduzir o mesmo erro 
ao longo dos anos. 

Portanto, além das séries históricas, é importante considerar que o processo de pla-
nejamento envolve o estudo de outros elementos da realidade local. Mas que elementos 
são esses? Vejamos, novamente, o que nos ensina Carlos Matus. Ele afi rma que ao se 
admitir o planejamento como “processo”, quatro momentos fundamentais se destacam: 
explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional.
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1) Momento explicativo – quando se identifi cam e se explicam os proble-
mas presentes numa dada situação e se observam as oportunidades para 
a ação, respondendo às perguntas seguintes: Quais são os problemas? 
Por que eles ocorrem?

2) Momento normativo – quando são defi nidos os objetivos, as metas, as 
atividades e os recursos necessários.  Corresponde ao que deve ser feito. 

3) Momento estratégico – quando se estabelece o desenho e os cursos de 
ação para a superação de obstáculos. Representa o balanço entre o que 
deve ser e o que pode ser feito. 

4) Momento tático-operacional – quando são realizadas as ações, é o 
momento “do fazer”; ações que vão requerer ajustes, adaptações, fl exi-
bilidade, informações, monitoramento e avaliação.

Importante

É preciso compreender que o ordenamento desses momentos não deve ser 
visto como etapas isoladas e lineares (uma levando à outra). Dependendo 
de cada situação, o planejamento pode começar por qualquer um desses 
momentos ou por mais de um simultaneamente.

Vamos aprofundar a compreensão sobre o que é planejamento? Que tal responder algu-
mas questões antes do seu aprendizado para comparar com o que você ainda vai aprender?

Na sua opinião, existe diferença entre planejamento e plano?

O planejamento é uma atividade exclusiva dos planejadores? 
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Existe um único método de planejamento? Por quê?

Qual seria o método indicado para a Política de DST, AIDS e Hepatites Virais?

Vejamos o que dizem os autores Tancredi, Barrios e Ferreira (1998, p. 5).

Citando Merhy (1994), esses autores afi rmam que

o planejamento pode ser utilizado como instrumento de ação governamental para 
a produção de política, como instrumento do processo de gestão das organizações 
e como prática social. Como instrumento administrativo e de política de governo, 
seu prestígio passou por vários períodos de altos e baixos, inclusive no setor saúde. 
Houve momentos em que administradores passaram a renegar as técnicas e trata-
mentos propostos pelos planejadores e, no nível dos governos nacionais, os planos 
foram encarados com ceticismo, quando não com total descrédito. Felizmente, 
muitos erros cometidos ao longo de décadas favoreceram um processo de amadu-
recimento e serviram como lições bem aprendidas. Enfi m, reconhecido, não mais 
como uma panacéia, o planejamento é valorizado como um processo essencial de 
uma gestão moderna e efi ciente.
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3.1.2 O que o planejamento não é

O planejamento não deve ser confundido com plano

O plano é um dos produtos de um amplo processo de análise e acordos, ele docu-
menta e enuncia as conclusões desses acordos, indicando para onde queremos conduzir 
o sistema (objetivos gerais ou estratégicos) e como pretendemos agir para que nossas 
metas sejam alcançadas (estratégias, objetivos específi cos ou de processos). 

Em verdade, o plano deveria ser encarado como peça de vida efêmera – o processo 
de planejamento, em si, é que deve ser permanente – porque rapidamente vai perdendo 
a sua atualidade face ao desenrolar da realidade. O plano deve ser permanentemente 
revisado para se manter atual. Muitas experiências fracassaram ou foram traumáticas 
porque as pessoas aderiram de forma infl exível a um documento. 

A riqueza está no processo em si de analisar o ambiente e os sistemas e chegar a 
defi nir os “o que queremos” e os “como alcançá-lo”. É esse processo que deve ser per-
manente e envolvente dentro da instituição. Contudo, o plano escrito deve existir, até 
porque é preciso documentar os acordos e a direcionalidade do trabalho. Ele deve ser 
preparado em linguagem clara e concisa, de forma que todos que o leiam compreendam 
a visão de futuro e os objetivos perseguidos.

O planejamento não é tarefa dos “planejadores”; ele deve ser feito pelos 
atores envolvidos na ação.

Houve tempo em que os ditos “planejadores” eram agrupados em “unidades”, futuro 
dos sistemas e do curso de administração. Ainda nos lembramos dos casos de planos 
centralizados que, de cima para baixo, ditavam até os detalhes da execução do trabalho. 
Muitos casos são hoje lembrados como caricatura, mas a triste realidade é que vários 
dirigentes locais sofreram nas mãos de planos que não compreendiam sua realidade e 
de planejadores arrogantes, distanciados da prática. 

O planejamento deve ser feito pelos atores envolvidos na ação e a fi gura do 
“planejador”, hoje em dia, deve ser vista como de alguém que atua como facilitador do 
processo. Cada vez mais as organizações se dão conta de que é perfeitamente possível 
apropriar-se dos conceitos e ferramentas do planejamento, bem como das vantagens 
decorrentes do envolvimento das pessoas nesse processo.
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Não existe “a teoria” ou “o método” de planejamento.

Há uma vasta literatura sobre planejamento e também uma vasta terminologia. Uma 
fantasia frequente é que exista “o método” de fazer planejamento. 

Todas as “teorias” e “métodos” não escapam do dilema de Alice: defi nir o futuro 
desejado, isto é, aonde queremos chegar com o nosso sistema e como apontá-lo naque-
la direção. Ou seja, que programas e decisões implementar para preparar a instituição/
sistema a direcionar-se para um determinado rumo e a produzir resultados que a levem 
ao futuro desejado.

Muitos autores fi zeram digressões sobre essa coisa tão simples, porque, obviamente, 
o jogo de forças, interesses e ideologias faz com que não seja sempre fácil defi nir esse 
“norte” e tampouco as formas de chegar lá. O melhor “método” é aquele que melhor 
ajuda numa determinada situação. 

Em suma, é pouco provável que na prática alguém siga ipsis litteris um de-
terminado método. É mais provável que na sequência do trabalho vá incorporando 
diversos instrumentos de trabalho retirados de muitas partes.

Planejar não é fazer uma mera declaração de intenções.

“Alice
– Poderia me dizer, por 

favor, qual é o caminho 

para sair daqui? Gato: 

– Isso depende muito 

do lugar para onde você 

quer ir. Alice: – Não me 

importa muito onde. 

Gato: – Nesse caso, não 

importa por qual cami-

nho você vá.” (TANCRE-

DI; BARRIOS; FERREIRA, 

1998, p. 1).

Drucker (1975) diz que o futuro, para acontecer, não depende de que alguém o 
deseje com intensidade; requer decisões e ações imediatas. O verdadeiro planejamento 
não é uma lista de desejos ou boas intenções. Ele deve enunciar objetivos factíveis e 
alcançáveis, caso contrário perderá a credibilidade.

Planejar exige a ousadia de visualizar um futuro melhor, mas não simplesmente 
“sonhar grande”. 

Exige maturidade para acomodar as restrições impostas pelo contexto ou pelo grau 
de desenvolvimento da organização. Além disso, o planejamento obriga a selecionar 
ações concretas necessárias para alcançar o objetivo desejado.
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3.1.2 O que planejamento deve ser

O planejamento é um instrumento de gestão que promove o desenvolvi-
mento institucional.

O planejamento é uma arma poderosa para apoiar o desenvolvimento e sofi sticação 
administrativa das organizações e dos sistemas. Promover uma cultura institucional em 
que os agentes estão habituados a refl etir sobre a fi nalidade das ações empreendidas é 
uma excelente forma de melhorar a qualidade e efetividade do trabalho. 

Na medida em que o planejamento educa os agentes sociais a analisar de forma 
sistemática as organizações, os sistemas e as variáveis signifi cativas do contexto, as ne-
cessidades e as possibilidades de atendê-las e a pensar estrategicamente, ele exerce forte 
infl uência sobre os compromissos das pessoas com os objetivos institucionais. 

Nas organizações onde os funcionários são introduzidos à missão institucional, aos 
objetivos estratégicos e aos programas de trabalho, observa-se um maior compromisso 
com os resultados concretos do trabalho (por exemplo, com a satisfação dos usuários 
e com a resolução efetiva dos problemas de saúde), ao contrário de organizações onde 
os funcionários somente se preocupam em cumprir as tarefas que lhe são destinadas 
(por exemplo, realizar tantas consultas por jornada de trabalho ou preencher de forma 
correta um formulário). 

Assim sendo, o planejamento é também uma forma de educação para a qualidade.

Planejar é uma atitude permanente da organização e do gestor.

O planejamento não é uma mera ferramenta de trabalho, uma coleção de técnicas 
e fórmulas que podem ser aplicadas a uma determinada situação. Planejar é toda uma 
visão administrativa e envolve um variado número de atores sociais.  

Numa organização – como um hospital ou um centro de saúde –, pode envolver seus 
diretores, chefes de departamento ou setores, profi ssionais prestadores de serviços e, não 
raro, os próprios usuários ou clientes. Na administração municipal, além da equipe diri-
gente da Secretaria de Saúde, pode envolver uma variada composição de atores sociais, 
representando a administração municipal, o governo estadual, o conselho local de saúde, 
outros representantes da sociedade civil, representantes dos prestadores de serviços etc. 

Nessas circunstâncias, é claro que o planejamento é um processo político de bus-
ca dos pontos comuns das distintas visões de futuro e de acordos sobre as estratégias 
para alcançá-los. 
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Muitos dos grandes objetivos do sistema de saúde são igualmente compartilhados 
por representantes de variadas correntes políticas, porém, a forma de atingi-los quase 
sempre varia muito e é o cerne das disputas de poder. Aqueles que detêm o poder num 
determinado momento obviamente têm mais chances de fazer prevalecer sua visão de 
futuro e seus métodos para alcançá-lo, mas, numa sociedade democratizada, auscultarão 
e farão acordos com seus oponentes e com os vários segmentos da sociedade, até como 
forma de reduzir a incidência de resistências ao seu plano de trabalho.

É notório que na administração a implementação de decisões é muito mais ágil e 
efi ciente quando pessoas conhecem suas razões e origens e, em particular, quando tomam 
parte na sua elaboração. Objetivos amplamente discutidos e em que há consenso são mais 
facilmente aceitos e compreendidos por aqueles que, de alguma forma, participarão da 
execução das tarefas necessárias para atingi-los.

A maior riqueza do planejamento está no processo em si de planejar.

Todos os que alguma vez se envolveram em um planejamento sabem que a sua 
riqueza está no processo de análise e discussão que leva ao diagnóstico, à visão de futuro 
desejável e factível e ao estabelecimento dos objetivos e programas de trabalho.

Adotado como prática social, envolvendo uma ampla gama de atores sociais, o 
planejamento participativo exerce um forte poder de aglutinação de pessoas e grupos, 
os quais passam a compreender e conviver com anseios dos outros atores sociais.

A negociação entre grupos torna-se mais fácil e o compromisso de todos com a 
concretização dos ideais fi ca muito ampliada. Dentro de organizações, o planejamento 
participativo tem o poder de criar uma nova cultura de compromissos com a instituição.

Tem-se observado que em todas as organizações e ambientes onde se estabeleceu o 
planejamento participativo como uma prática permanente de participação, desenvolveu-
se uma cultura em que há maior compromisso das pessoas para com a instituição.

Basicamente, planejar consiste em questionar e procurar responder às perguntas 
decorrentes desse questionamento, ou seja, “o quê?”, “por quê?”, “como?”, “quando?”, 
“com quem?”, e “com o quê?” (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998).

Compreendendo isso, estamos aptos para entrar na segunda parte da discussão: 
diferenciar plano, projeto e programa, produtos decorrentes do trabalho do planejamento.
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Segundo Paim (2006), um plano pode ser composto de programas e 
projetos, ao passo que um programa pode envolver um conjunto de projetos 
e ações. Vejamos o que ele nos diz a seguir.

 Plano – diz respeito ao que fazer de uma dada organização. Reúne um 
conjunto de objetivos e ações. Expressa uma política, explicitada ou não.

 Programa – estabelece de forma articulada, os objetivos, as atividades, e 
os recursos de caráter mais permanente. Representa certo detalhamento 
de componentes de um plano ou, na ausência deste, defi ne com precisão 
o que fazer, como, com quem, com que meios e as formas de organização, 
acompanhamento e avaliação.

 Projeto – é o desdobramento mais específi co de um plano ou programa 
(PAIM, 2006).

E agora? Vamos a mais uma atividade?

Explicação do problema

Retome os problemas identifi cados no Módulo 1 desta unidade e selecione três pro-
blemas que obstaculizam a gestão da política no seu nível de gestão (nacional, estadual 
ou municipal). Refl ita sobre os pontos relacionados e preencha os dois quadros seguintes. 
Lembre-se de que um problema bem explicado é um passo importante para a superação 
do mesmo. Nesse sentido, procure:

Enunciar de forma clara o problema, ou seja, o enunciado deve representar 
bem o problema.

Escrever um texto analítico, descrevendo a “situação encontrada”, e encaminhá-
lo para o seu tutor.

Identifi car a quem o problema afeta.

Identifi car se há pessoas ou grupos de interesses na origem ou na manutenção 
do problema.
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Ter clareza sobre as dimensões do problema (número de pessoas afetadas ou 
envolvidas e consequências para a produção do serviço e para a população).

Enunciado
Determinantes (como e por 

que surgiu o problema)
A quem afeta 
(implicações)

Interesses envolvidos

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Dimensões do problema

Enunciado Número de pessoas afetadas ou envolvidas Consequências

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Como você já deve ter percebido, transformar a realidade não é uma tarefa tão 
simples, portanto o planejamento, como um processo contínuo, visa proporcionar uma 
postura ativa dos gestores de uma organização na sua relação com os usuários/cidadãos 
e com o meio em que eles atuam.

Nesse sentido, o constante diálogo com os grupos de interesse que estão envol-
vidos no problema se torna imprescindível.
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Então, vamos continuar o nosso exercício de aprendizagem? Para isso, continuare-
mos com a mesma metodologia anterior: vamos iniciar com uma atividade de sondagem.

O que fazer diante dos problemas identifi cados, selecionados e explicados?

Vamos traçar objetivos, metas, prazos e identifi car os recursos necessários 
para alcançar os resultados?

Os objetivos correspondem aos resultados esperados, àquilo que se pretende al-
cançar, à situação idealizada que se quer atingir no futuro, o que motiva à tomada de 
decisões. Eles devem ser traçados para cada problema ou grupo de problemas explicitados.

Os resultados, por sua vez, constituem o impacto fi nal de uma determinada ação 
sobre a realidade, expressam mudança nos marcadores de saúde. Esses resultados podem 
ou não atender aos nossos objetivos. Se for possível quantifi car cada objetivo teremos, 
então, as metas.

Por exemplo, se nosso objetivo é

[...] reduzir a Mortalidade Infantil nos municípios brasileiros”, nossa meta poderia 
ser expressa de forma mais precisa: “reduzir a Mortalidade Infantil nos municípios 
brasileiros para 10‰ nascidos vivos, até o ano de 2014.[...]

3.2 Objetivos e metas
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O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do MS tem adotado e recomen-
dado aos estados e municípios a utilização da estratégia SMART de defi nição de metas. 
Estas são defi nidas pelas iniciais da palavra “smart”, que em inglês signifi ca inteligente. 
Assim, vejamos no quadro abaixo as características das metas inteligentes ou SMART.

Estratégia SMART de defi nição de metas

S (Specifi c) – Específi cas – Identifi cam eventos ou ações concretas que ocor-
rerão. A meta especifi ca claramente o que deve ser alcançado e o quanto.

M (Mensurable) – Mensuráveis – Quantifi cam os recursos, as atividades ou a 
mudança. A meta é mensurável, numérica ou em percentual.

A (Attainable) – Alcançáveis e apropriadas – Relacionam logicamente o pro-
blema identifi cado com os efeitos e/ou resultados e impactos desejáveis. A 
meta se relaciona com o que o programa propõe realizar.

R (Relevant) – Relevantes e realistas – Dimensionam realisticamente a ade-
quação entre os recursos disponíveis e o plano de implementação. A meta 
é alcançável dada a disponibilidade de recursos e experiência e é ajustada 
à realidade.

T (Time-bound) – Temporais – Especifi cam um prazo no qual a meta será 
alcançada.

Para cada problema selecionado anteriormente na Atividade 4, traçar objetivos (ou 
resultados esperados), metas (de acordo com a estratégia SMART), prazos e identifi car 
os recursos necessários para alcançar os resultados.

Utilizar a matriz a seguir.
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Defi nição dos Objetivos e Metas

Problemas Objetivos Metas Prazo Recursos Humanos Recursos Finan-
ceiros

Recursos Materiais

Esses objetivos e metas são factíveis? Ou seja, os recursos, as tecnologias, os conhecimentos estão disponíveis?
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Estamos falando de factibilidade, da propriedade de contar com condições materiais 
e de conhecimento que permitam a concretização de ações previstas nos objetivos.

Mas, mesmo sendo factíveis, existem algumas condições que podem nos impedir 
de alcançar nossos objetivos: os obstáculos políticos e institucionais. Uma análise do 
contexto situacional da ação pretendida pode nos ajudar a identifi car os atores envol-
vidos, seus interesses, expectativas, posições que ocupam no campo da ação e os jogos 
de poder que estruturam esse campo.

Nesse caso, estamos falando de viabilidade, das condições políticas e institucionais 
que podem favorecer ou impedir a realização das ações propostas. A análise de viabili-
dade é fundamental para identifi car se reunimos força política sufi ciente para alcançar 
nossos objetivos ou se devemos traçar estratégias adequadas para construir as condições 
de viabilidade para tal. As alianças entre grupos com perspectivas diferentes, em torno 
de alguns objetivos comuns, é uma das estratégias mais utilizadas para construir a via-
bilidade desses objetivos.

Vejamos: A equipe técnica do programa de DST, AIDS e Hepatites Virais do mu-
nicípio X defi niu como meta disponibilizar “camisinha” para 90% da sua população 
sexualmente ativa. O município dispunha de todas as condições técnicas e materiais para 
tal: número de camisinhas sufi ciente, pessoal disponível para a distribuição, material de 
divulgação em várias mídias, recursos fi nanceiros para cobrir a reposição do estoque.

Nesse sentido, essa meta era factível e coerente com o objetivo de ampliar as ati-
vidades de prevenção desse grupo de doenças na população de X. Mas nesse município 
existia um grupo signifi cativo da população (40%) que em função de suas crenças religio-
sas se negava a utilizar métodos que consideravam contraceptivos. Então, considerou-se 
necessária a realização de várias reuniões de caráter educativo, procurando convencer 
os membros desse grupo, sobretudo aqueles que exerciam função de liderança, de que 
a “camisinha” poderia se prestar a vários objetivos, não somente à contracepção e que 
o seu uso era importante para prevenir as várias DST, entre elas a AIDS e as hepatites 
virais. Uma vez convencido esse grupo, partiu-se para a distribuição das “camisinhas”. 
O risco do fracasso estava afastado, pois foram construídas as condições de viabilidade 
para alcançar o objetivo e a meta propostos pelo programa.

Bem, agora vamos realizar duas novas atividades em torno desses tipos de análise. 
Vamos tentar responder a algumas questões?

3.3 Análise de factibilidade e viabilidade
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Análise de factibilidade

Selecione três das metas defi nidas anteriormente e identifi que as ações neces-
sárias para garantir o seu alcance.

Metas Ações

A seguir, selecione três das ações acima e analise-as considerando as seguin-
tes dimensões: fi nanceira, técnico-operacional e político-institucional.

 Dimensão fi nanceira – considere a disponibilidade de recursos fi nanceiros, inves-
timentos em recursos físicos, contratação de pessoal, aquisição de bens e serviços.

 Dimensão técnico-operacional – destaque o acúmulo de conhecimento e experiência 
sufi ciente para o gerenciamento e execução das ações.

 Dimensão político-institucional – analise o apoio ou oposição de atores relevantes 
ao desenvolvimento de cada uma das ações descritas.
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Análise de viabilidade

Tendo como referência a sua análise dos pontos relacionados anteriormente, pre-
encha o quadro abaixo para cada uma das ações selecionadas.

Ações Condições favoráveis Condições desfavoráveis

Você acha que é possível utilizar esses passos na elaboração do Plano de 
Ações e Metas (PAM) da Política de DST, AIDS e Hepatites Virais?

Para lhe ajudar, apresentaremos a seguir informações básicas sobre o PAM.
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Em dezembro de 2002, por meio da Portaria Ministerial nº 2.313, foi instituído o 
Incentivo aos Estados, DF e Municípios, no Âmbito do Programa Nacional de HIV/
AIDS e outras DST. 

É uma modalidade de fi nanciamento pelos mecanismos regulares do SUS, com 
repasse automático do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de 
saúde. Essa modalidade de fi nanciamento foi introduzida em virtude da necessidade e 
da importância da formulação e implementação de alternativas de sustentabilidade da 
Política Nacional de DST e AIDS, tendo em conta as características que a epidemia vinha 
assumindo no território nacional, bem como os avanços e o processo de desenvolvimento 
da política nacional de saúde.

Esse mecanismo permite a pactuação de planos e metas entre os gestores do SUS, 
respeitando os diferentes graus de autonomia, capacidade de execução e as responsabi-
lidades nos níveis de governo. Para isso, foi instituído um instrumento de planejamento 
de programação anual, o “Plano de Ações e Metas” (PAM), a ser apresentado pelo gestor 
de saúde municipal e aprovado pelos conselhos municipais de saúde e avaliado conti-
nuamente por um sistema de monitoramento que acompanha o alcance das metas pro-
postas, a execução fi nanceira dos planos, o cumprimento das pactuações para aquisição 
de medicamentos e preservativos e a evolução de indicadores relacionados às ações de 
controle do HIV/AIDS e outras DST.

Atualmente, estão qualifi cados para receber esse incentivo as Secretarias Estaduais 
de Saúde (SESAP) dos 26 estados e as Secretarias de Saúde do DF e de 498 municípios. 
Nestes últimos, habita 62% da população nacional, e é onde também ocorreram 89% 
dos casos de AIDS registrados no país. Do total de recursos repassados anualmente pelo 
Departamento Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais/SVS/MS, cerca de 80,5% são 
destinados às ações das SESAP e das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), 17,5% para 
organizações da sociedade civil e 2% para a disponibilização de uma fórmula infantil, 
alternativa ao leite materno, para as crianças verticalmente expostas ao HIV, fi lhas de 
mães soropositivas.

O PAM é um instrumento de programação que deve refl etir o processo de planeja-
mento para defi nição de prioridades, metas e ações a serem implementadas pelas SESAP 
e SMS, previamente selecionadas para obtenção de recursos fi nanceiros do incentivo. 
Essas metas devem ser de produto ou resultado, factíveis e mensuráveis no período de 
execução do PAM. Portanto, o instrumento deve conter uma análise de situação epide-
miológica, tanto no âmbito nacional quanto na realidade local.

A elaboração do PAM ocorre anualmente e ele deve ser integrado às diretrizes 
nacionais e regionais de combate à epidemia de AIDS, com a participação de diversos 
segmentos da sociedade que discutem as estratégias em relação às áreas da prevenção, 
assistência e fortalecimento institucional. 

As metas devem estar associadas aos compromissos de programas de governo: Plano 
de Saúde, Plano Plurianual (PPA), Termos de Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde 
(TCG), Programação de Ações da Vigilância em Saúde (PAVS) e planos de enfrentamento 

3.4 Plano de Ações e Metas – PAM
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da epidemia para populações específi cas. As populações vulneráveis devem ser priorizadas 
de acordo com a realidade local.  Atualmente as priorizadas são: gays, travestis, profi s-
sionais do sexo, mulheres, usuários de drogas/usuários de drogas injetáveis (UD/UDI).

Para a realização do planejamento, execução e monitoramento do PAM, além da 
atuação dos órgãos responsáveis pela Política de DST, AIDS e Hepatites Virais, o MS re-
comenda a participação das seguintes áreas das SESAP/SMS: Atenção Básica, Vigilância 
Epidemiológica, Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), Saúde da Mulher 
e do Adolescente, Saúde Mental, Laboratório Central (LACEN), Serviço de Assistência 
Especializada (SAE), Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS (CTA), Setor 
de Orçamento e Setor Jurídico.  

É fundamental também a parceria com participação efetiva das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC), fóruns e redes de pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA), além 
do envolvimento de representantes das instâncias colegiadas do SUS, tais como conselhos 
de saúde, Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Conselho de Secretários Municipais de 
Saúde (COSEMS). Podem ainda participar outras instâncias de governo, com prioridade 
para educação, direitos humanos e ação social.

Internet 

Com o objetivo de facilitar a elaboração do PAM, estão disponíveis na internet 
<http://www.AIDS.gov.br/incentivo> um manual, os documentos de referência, e os 
dados epidemiológicos do respectivo território, além da documentação que deverá cons-
tituir o PAM a ser encaminhado para apreciação pelos respectivos níveis governamentais.

É importante ressaltar, como já foi colocado anteriormente, que todo instrumento 
de planejamento e programação deve ser fl exível e passível de ajustes em conformidade 
com a dinâmica das realidades locais.

Nesses termos, o monitoramento das ações do PAM é fundamental para possibilitar 
a identifi cação dos acidentes de percurso, a revisão de suas metas (quando necessário) e 
as necessidades de redimensionar as estratégias a seguir. Por outro lado, é necessário o 
acompanhamento de uma Agenda Mínima a ser contemplada pelo PAM e que resumimos 
no quadro a seguir.
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Eixos Agenda Mínima 

Transmissão vertical

Defi nir ações e metas que aumentem a cobertura:

 da testagem do HIV e da sífi lis no pré-natal na atenção básica; do trata-
mento de sífi lis para as gestantes e parceiros na atenção básica;

 da profi laxia com ARV para gestantes HIV+ no pré-natal e nos serviços 
de referência;

 do teste rápido/diagnóstico do HIV nas maternidades;

 do AZT injetável nas maternidades;

 do uso da cabergolina e da fórmula infantil.

Diagnóstico precoce

 O aumento da cobertura de testagem do HIV e da sífi lis na população 
geral e nas populações vulneráveis (gays, travestis, profi ssionais do sexo, 
mulheres, UD/UDI).

 A ampliação da testagem do HIV e sífi lis na rede de Atenção Básica.

 A realização das ações de mobilização para estímulo ao diagnóstico.

Populações 
vulneráveis e PVHA

 O aumento da cobertura das ações de prevenção voltadas para popu-
lações vulneráveis, priorizando: gays, travestis, profi ssionais do sexo, 
mulheres, UD/UDI.

 Os contextos e situações de vulnerabilidade locais.

 O planejamento de insumos estratégicos.

 As ações de SPE.

 As ações de prevenção positiva.

 A implementação dos planos estratégicos de enfrentamento da epidemia 
(HSH, feminização e RD).

Parcerias com OSC

 O estabelecimento de estratégias para aumentar a cobertura das ações de 
OSC com populações vulneráveis e PVHA.

 O estabelecimento de estratégias para o fortalecimento do trabalho em 
rede e da priorização e abordagem de temas que melhorem a resposta 
(advocacy, inclusão social, defesa de direitos humanos).

 O estabelecimento de estratégias que promovam a agilidade no repasse 
de recursos às OSC.

HIV
Vírus da 

imunodefi ciência 

humana.

ARV
Antirretroviral.

AZT
Zidovudina.

UD/UDI
Usuário de drogas/

usuário de drogas 

injetáveis.

SPE
Saúde e Prevenção nas 

Escolas.

HSH
Homens que fazem sexo 

com homens.

RD
Redução de danos.

OSC
Organização da 

Sociedade Civil.

Advocacy
conjunto de ações 

dirigidas a quem toma 

decisões, em apoio a uma 

causa política específi ca, 

levando em conta a 

conjuntura de aliados, 

adversários e pessoas não 

mobilizadas.
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Qualifi cação dos serviços

 A organização de serviços (ofi cinas QUALIAIDS).

 O aprimoramento e qualifi cação das ações dos CTA.

 As ações à adesão do tratamento.

 A prevenção de eventos adversos (aconselhamento nutricional e exer-
cícios físicos).

 A qualifi cação de recursos humanos para: manejo antirretroviral, preen-
chimento facial, nutrição, assistência a crianças e adolescentes, gestantes, 
teste rápido, IO, DST, aconselhamento, saúde mental, CBVE, entre outros.

 O credenciamento de serviços para preenchimento facial e lipodistrofi a 
(Portaria nº 01/09/SAS/SVS).

 O aumento na disponibilização de preservativos e outros insumos de 
prevenção na rede de atenção básica.

 As ações voltadas à saúde sexual e reprodutiva.

 O aumento do volume de recursos próprios utilizados para aquisição de 
PMMA, preservativos, medicamentos para IO e DST.

Qualifi cação da gestão e 
gerenciamento

 O aprimoramento das ações de vigilância epidemiológica e redução da 
subnotifi cação, sub-registro e atraso de notifi cação de casos.

 A utilização das informações produzidas pelo relacionamento dos sis-
temas de informação (SINAN, SISCEL, SICLOM e SIM) para análise do 
perfi l e das tendências da epidemia e para orientar a tomada de decisão.

 A instituição de processos de educação permanente como ferramenta de 
gestão para profi ssionais de saúde e que contribuam na realização das 
metas e ações do PAM.

 O estabelecimento de mecanismos para priorização de temas em educa-
ção permanente que respondam às necessidades da rede de atenção, das 
populações vulneráveis e PVHA.

 A realização de estudos e pesquisas que possibilitem o melhor conheci-
mento da realidade local e orientem a tomada de decisão.

 A priorização de alimentação dos eixos do sistema de monitoramento 
para retroalimentar o planejamento e a implementação do PAM.

 O aprimoramento dos mecanismos de parcerias com OSC (repasse de 
recursos, de cooperação, de monitoramento e incorporação de práticas 
inovadoras).

 O estabelecimento de mecanismos de promoção do accountability, trans-
parência e estruturação da governança.

Quadro 1 – Agenda Mínima a ser contemplada pelo PAM.

Depois da leitura sobre o PAM, você tem mais uma atividade a realizar.
Cremos que agora está mais fácil para elaborar um plano de ação para a gestão das 

atividades da política. Afi nal, você só tem que consolidar as atividades realizadas. No 
entanto, lembre-se de que para colocar o plano em ação, alguns elementos devem ser 
considerados, em especial a análise de governabilidade do plano.

Como já vimos, a implementação de um plano representa a realização de ações em 
várias dimensões e em toda a sua complexidade. Portanto, a governabilidade implica 
num processo contínuo de negociação com os atores envolvidos, para poder proceder 
aos ajustes necessários, às adaptações, ao acompanhamento e à avaliação do plano.

QUALIAIDS
Sistema para 

autoavaliação da 

qualidade dos serviços do 

SUS que assistem pessoas 

vivendo com HIV/AIDS.

CTA
Centro de Testagem e 

Aconselhamento.

IO
Infecção oportunista.

CBVE
Curso básico 

de vigilância 

epidemiológica.

PMMA
Polimetilmetacrilato.

Accountability
consiste na 

responsabilização 

da burocracia e dos 

representantes políticos 

por seus atos e omissões.
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SÍNTESE – Elaboração do Plano de Ação

Retome as Atividades 5, 6, 7 e 8 e elabore um plano de ação para um proble-
ma selecionado, considerando as informações já sistematizadas nas referidas 
atividades e encaminhe para seu tutor.

Aceite o desafi o e elabore o plano de ação solicitado com a sua equipe 
de trabalho.
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3.5 Avaliação

Uma vez elaborado o plano de ação, passemos à sua implantação e avaliação. Tra-
dicionalmente, essa era vista como uma das etapas do planejamento, invariavelmente a 
última, nem sempre realizada.

No contexto atual, o Ministério da Saúde brasileiro tem apontado para a avalia-
ção na perspectiva de um processo e para a necessidade da institucionalização de uma 
“cultura de avaliação”.

Assim, vamos procurar tecer algumas breves considerações sobre algumas questões 
básicas. Vamos pensar um pouco? 

O que signifi ca avaliação no campo da saúde? 

Porque e para que avaliar?

Quem avalia? 

Como se avalia?  

Qual a importância da avaliação para a gestão?
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Nos anos 1970, alguns autores destacaram as difi culdades do conhecimento cien-
tífi co dominante em responder teoricamente à complexidade de alguns problemas de 
saúde emergentes (como as doenças crônico-degenerativas e as doenças mentais), à falta 
de evidências científi cas sobre a efi cácia das tecnologias e intervenções crescentes e à 
elevação exponencial dos custos com o sistema de saúde.

Nesse sentido, anunciava-se uma crise dos sistemas de saúde e a necessidade de 
desenvolver mecanismos de avaliação que permitissem o estabelecimento de evidências 
sobre a situação de saúde da população e os serviços disponíveis, identifi cando o poder 
de intervenção das tecnologias e práticas para produzir mudanças.

Nesse contexto, a avaliação passa a ser destacada como um instrumento funda-
mental para uma gestão efi ciente de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde. 

 Ela deixa de ser apenas uma avaliação vertical, um julgamento a posteriori daquilo 
que foi executado, e passa a constituir-se como avaliação longitudinal, contínua, que 
acompanha todo o processo de gestão e planejamento. A avaliação torna-se um instru-
mento de decisão clínica, gerencial e sistêmica, não apenas trabalhando com parâmetros 
preestabelecidos, mas também produzindo informações e evidências para os diferentes 
níveis de gestão dos cuidados.

Contandriopoulos (2006) nos lembra que avaliar é, antes de tudo, um julgamento 
de valor atribuído a um sistema, a um programa, a uma tecnologia, a uma intervenção. 
Assim sendo, o próprio ato de avaliar consiste numa intervenção normativa, que mobi-
liza recursos e atores do sistema de saúde em torno do objeto avaliado. Dada à grande 
complexidade do campo da saúde, sua avaliação exige que se leve em conta o conjunto 
de processos específi cos que ocorrem no seu interior e suas inter-relações com o contexto 
mais amplo.

A saúde é um campo de ação em permanente estruturação, no qual diferentes ato-
res (gestores, profi ssionais, usuários, provedores de serviços etc.) percebem o sistema a 
partir de visões diferentes, com interesses diversos. Assim, a avaliação do sistema, de 
seus componentes e das diversas intervenções que ocorrem no seu interior constitui-se 
num instrumento fundamental para que os atores do sistema adotem posições refl etidas 
e tomem decisões informadas na defesa dos seus interesses.

Dessa forma, é preciso avaliar para saber se um medicamento ou uma técnica cirúr-
gica são “bons” ou “efi cazes”, no sentido de produzir os resultados esperados; é preciso 
avaliar para comparar dois tipos de cuidados diferentes que são prestados para atingir 
o mesmo objetivo, para saber das vantagens da utilização de cada um em relação ao 
outro; é preciso avaliar para saber como uma política de saúde está sendo implantada, 
para corrigir problemas de estratégia e potencializar os avanços; é preciso avaliar se 
os usuários de um programa de saúde estão satisfeitos com a qualidade da assistência 
prestada para atender às suas necessidades.

Entre as várias possibilidades para a avaliação no campo da saúde, vamos des-
tacar sua visão como um julgamento baseado na aplicação de critérios e normas 
preestabelecidas (avaliação normativa) e como o resultado de uma pesquisa científi ca 
(estudos avaliativos).

Ambos os casos precisam contar com fontes de informação cientifi camente validadas 
e socialmente legítimas que permitam aos diferentes atores do sistema de saúde julgar a 
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intervenção em foco, um julgamento com vistas a uma ação transformadora, reguladora 
ou de reforço do objeto avaliado.

É evidente a complexidade de avaliar no sistema de saúde, pois mudam os ângulos 
de observação dependendo do nível sistêmico, do olhar de cada ator, de cada contexto 
histórico, entre outras dimensões do processo de avaliação. Essa complexidade se tra-
duz em difi culdades na elaboração e na escolha de métodos adequados para avaliar no 
campo da saúde.

Nesses termos, Donabedian (1980) enfatizou a noção de “qualidade” do cuidado em 
saúde e defi niu a tríade clássica “estrutura-processo-resultados”, enquanto abordagem 
metodológica que busca avaliar diferentes dimensões dos serviços e ações de saúde.

Essas abordagens devem ser complementares, o que permite uma visão global do 
sistema de saúde ou de seus componentes (programas, serviços, intervenções).

 Avaliação de estrutura

 Voltada para os componentes mais ou menos estáveis do sistema, programa ou 
prática de saúde, tais como os recursos, as condições físicas e organizacionais 
e a tecnologia existente e utilizada.

 Avaliação de processo

 Privilegia as atividades realizadas e as relações estabelecidas entre os diferentes 
atores do sistema de saúde.

 Avaliação de resultados

 Centra-se nas mudanças efetivadas a partir de uma intervenção no campo da saúde.

Várias gerações de estudos de avaliação foram desenvolvidas com vistas ao desenvol-
vimento de métodos, técnicas e conceitos aplicados em pesquisas, planejamento e gestão.

No fi nal desta unidade apresentaremos uma bibliografi a que ampliará os seus co-
nhecimentos sobre avaliação no campo da saúde e que estará disponível na biblioteca 
para consulta.

NESC_U3_IZI_010711.indd   71NESC_U3_IZI_010711.indd   71 14/07/11   11:1614/07/11   11:16



Unidade 3 O processo de gestão da Política DST, AIDS e Hepatites Virais72

1) à disponibilidade e distribuição social dos recursos (cobertura, acessi-
bilidade e equidade);

2) ao efeito das ações e práticas de saúde implementadas (efi cácia, efeti-
vidade e impacto);

3) aos custos das ações (efi ciência);

4) à adequação das ações ao conhecimento técnico e científi co vigente 
(qualidade técnico-científi ca);

5) à percepção dos usuários sobre as práticas (satisfação dos usuários, 
aceitabilidade).

Quanto à gestão, gostaríamos de voltar a destacar o papel da “avaliação longitu-
dinal”, contínua, sistemática, no sentido de produzir informações sempre atualizadas 
sobre o sistema de saúde e seus serviços nos diversos níveis de complexidade requeridos.

Isso é fundamental para a redefi nição de prioridades, estratégias de ação e, inclu-
sive, das práticas e cuidados de saúde. Uma cultura de avaliação sistemática permitiria 
avançar para a implantação em larga escala, no dia a dia dos serviços, de um processo 
de “monitoramento” das ações, dos programas e das políticas, através de “salas de si-
tuação” estruturadas em consonância com as necessidades de cada serviço ou dos níveis 
sistêmicos.

Silva e Formigli (1994) também ressaltam o desperdício de inúmeras informações 
produzidas e registradas no cotidiano dos serviços de saúde que não são utilizadas para 
avaliar durante o processo de gestão, o que permitiria redefi nir ou consolidar prioridades, 
estratégias e ações.

Lígia da Silva e Vera Formigli (1994) destacam os principais atributos da avaliação 
que observaram na maioria dos trabalhos publicados nesta área: efetividade, impacto, 
efi cácia, qualidade, efi ciência, acessibilidade, cobertura e satisfação do usuário. Esses 
atributos estão relacionados:
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Monitoramento

Consiste na observação e no registro sistemático das atividades de uma 
política, programa ou serviço, com vistas à produção contínua de informa-
ções. O processo de monitoramento permite uma avaliação longitudinal, 
sistemática, contínua, que são tratadas por vários autores como sinônimos. 
O monitoramento é particularmente útil para a gestão como instrumento de 
atualização contínua do gestor na tomada de decisões.

Situação-problema

Sala de situação

Um processo contínuo de articulação de quatro tipos de atividades:

1) coleta, tabulação e processamento de dados, produzindo planilhas de 

indicadores e gráfi cos;

2) análise e comparação de dados;

3) avaliação de problemas, intervenções e tomada de decisões;

4) divulgação das informações para retroalimentar o sistema de saúde e 

permitir o controle social.

O Ministério da Saúde brasileiro, em processo de cooperação técnica 
com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) apoiou a construção 
de um modelo de “Sala de situação” fundamentado nos Indicadores e Dados 
Básicos (IDB), que a Rede Interagencial de Informações para Saúde (RIPSA) 
introduziu e vem aperfeiçoando no país.
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Num campo complexo como o da gestão das DST, AIDS e Hepatites Virais, submetido 
à ação e aos interesses de inúmeros atores, internos e externos ao campo da saúde, que 
infl uenciam (direta ou indiretamente) no processo de decisões, a avaliação se reveste 
da maior importância para permitir decisões informadas, voltadas para a ação e que, 
segundo Contandriopoulos (2006), deveriam ser baseadas em critérios fundamentados 
num processo de aprendizagem coletiva, interdisciplinar, democrático e produtor de 
sentido para os diversos atores que atuam nesse campo de ação.

Publicado em julho de 2005, o Plano Nacional de Monitoramento e Avaliação, 
introduziu um “modelo lógico” da avaliação que incluía algumas matrizes de indica-
dores e sua relação com o sistema de monitoramento do programa, o MONITORAIDS. É 
importante ressaltar que no âmbito desse Plano a concepção de programa implica em 
“qualquer ação organizada em saúde destinada a controlar ou erradicar um agravo” 
e que o Plano Nacional DST/AIDS inclui nessa perspectiva “intervenções que regulem 
não só o controle e a erradicação, como também a regulação de situações potencial-
mente danosas no futuro”.

Nesses termos, o processo de monitoramento e avaliação e (M&A) exige a defi -
nição de metas, padrões e critérios que permitam o estabelecimento de comparações e 
seguimento das situações desses agravos quanto à sua cobertura assistencial, qualidade 
e desempenho das intervenções realizadas.

A partir da primeira década do século XXI, além das comparações dos resultados 
(impacto), a avaliação tem procurado avançar no sentido de buscar as possíveis expli-
cações para os êxitos e insucessos das ações e intervenções implementadas.

Apresentamos a seguir o Modelo Lógico adotado pelo Departamento de DST, AIDS e 
Hepatites Virais do MS, que sintetiza os componentes técnico-estruturais e as dimensões 
estratégicas da política.

Além das dimensões e componentes práticos usualmente adotados no controle de 
doenças transmissíveis, incorpora-se nesse modelo a “promoção da qualidade de vida”, 
na perspectiva da cidadania plena, prevista no ideário dos sistemas de seguridade social. 
Ressaltamos que esse modelo lógico é dotado da fl exibilidade necessária para permitir 
múltiplas combinações nos cenários estratégicos possíveis.
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Dimensão 
Estratégica

Vigilância Assistência Prevenção
Componente 

Inovador

Interrupção da 
Transmissão

Manejo de caso

Promoção da 
Qualidade de Vida

Rede de Avaliadores

Sistema de 
Informações

Diagnóstico Clínico/ Laboratorial e 
Assistência Farmacêutica

M&A
Desenvolvimento 

Institucional

Desenvolvimento Institucional e Capacitação de Recursos Humanos

Figura 1 – Modelo lógico do PN DST/AIDS

M&A
Monitoramento e 

Avaliação

PN
Plano Nacional.

QualiAIDS
Esse sistema está 

disponível no site: www.

AIDS.gov.br/qualiAIDS.

Visando aprimorar a produção do cuidado à AIDS no país, o Ministério da Saúde 
criou um mecanismo de autoavaliação nacional da qualidade dos serviços, através de 
um sistema on line denominado QualiAIDS.

Esse sistema é estruturado sob a forma de um questionário de múltipla escolha, 
autoaplicável pelos serviços, com itens que avaliam a organização do serviço, e é acom-
panhado por um conjunto de recomendações de boas práticas e instruções.

Ao fi nal das respostas, o programa emite um relatório que classifi ca os indicadores 
da qualidade da assistência em três níveis: 2 (bom), 1 (médio) e 0 (ruim). A expectativa 
é que seja uma ferramenta de avaliação que contribua para o monitoramento da assis-
tência ambulatorial e auxilie os gestores e equipes na avaliação do processo de trabalho 
das unidades no nível local, apontando os pontos frágeis do serviço e alternativas para 
solucioná-los.
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Neste módulo, você teve como objetivo geral o aprimoramento das 
práticas de planejamento e avaliação da gestão das políticas de DST, AIDS 
e Hepatites Virais. Para tanto, foi iniciado com a retomada de problemas 
da gestão da Política de DST, AIDS e Hepatites Virais, já visualizados no 
Módulo 1 desta mesma unidade, refl etindo sobre como se dá o processo 
de planejamento das atividades dessa Política. Em seguida, você entendeu 
os aspectos conceituais sobre o planejamento, com destaque especial 
para processo de planejamento estratégico situacional e seus momentos, 
assim como exercitou uma prática sobre o mesmo. Você notou que neste 
exercício você buscou esclarecer as etapas do planejamento associando o 
referencial teórico a uma experiência concreta. Essas informações visaram 
estimular a sua utilização na elaboração do Plano de Ações e Metas (PAM) 
da Política de DST, AIDS e Hepatites Virais. Concluída a primeira parte, você 
elaborou um plano de ação para um determinado problema, incorporando 
os conhecimentos adquiridos. Dando continuidade, você viu o tema da 
avaliação com uma abordagem conceitual, através de um exercício fi nal 
que induziu à utilização dos resultados do QUALIAIDS.

Autoavaliação
Imagine a seguinte situação:

Você é o gestor do programa DST/AIDS/HEPATITES de determinado município e, ao 
visitar um dos SAE, é abordado pela equipe que acabou de responder ao QUALIAIDS e 
identifi cou que ali os usuários esperam em média 6 meses por uma consulta de retorno, 
o que gera vários problemas, tais como: grande número de consultas extras, insatisfação 
e baixa adesão ao tratamento antirretroviral. 

A equipe argumenta que é necessária a contratação de mais médicos para resolver 
tal situação. Entretanto, a relação entre o número de profi ssionais e usuários atendidos 
é próxima da recomendada!

Você analisa as respostas do QUALIAIDS daquela equipe e percebe que, além disso, 
o processo de trabalho na unidade é desarticulado, muito centrado na consulta médica 
e sem protocolos defi nidos.
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Enquanto gestor, você sabe que a possibilidade de contratação de pessoal é invi-
ável, considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece limites para gasto 
com pessoal.

a) Com base nas recomendações do QUALIAIDS, haveria possibilidades de reor-
ganização do processo de trabalho na unidade, com o intuito de solucionar o 
problema e melhorar a qualidade da assistência? Aponte essas possibilidades.

b) Como o QUALIAIDS poderia auxiliá-los na reorganização da assistência?
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Apresentação

O conceito de trabalho em saúde é de origem relativamente recente na literatura de 
saúde coletiva no Brasil. Na década de 1970, os estudos que tratavam do processo 
de trabalho na área da saúde concentravam-se basicamente nas discussões sobre 

a prática médica. Na década de 1980, essa realidade começa a mudar e, procurando 
transcender os particularismos de cada uma das profi ssões, o conceito trabalho em saúde 
passa a ser usado de forma mais abrangente, descrevendo toda a forma de funções e 
atividades que se realiza nos estabelecimentos de saúde.

Nas três últimas décadas, as linhas teóricas da administração moderna ressaltam a 
importância do trabalho em equipe para enfrentar a fragmentação taylorista que com-
promete a qualidade dos processos produtivos. No setor saúde, a proposta do trabalho 
em equipe vem sendo discutida como estratégia para a melhoria da qualidade do serviço 
e como um dispositivo para efetivação da integralidade das ações. 

Nessa perspectiva, este módulo irá discutir sobre o trabalho em saúde, procurando 
conhecer suas características e especifi cidades tendo em vista refl etir sobre os trabalhos em 
equipe nas instituições de saúde e, em especial, nos serviços de DST, AIDS e Hepatites Virais.
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Agora, iniciaremos este módulo com algumas questões para que você estabeleça 
uma comparação entre o que você conhece e o que você ao fi nal deste módulo passará 
a conhecer.

Existe diferença entre o trabalho em saúde e o trabalho numa fábrica?

Quais são as especifi cidades do trabalho em saúde?

Todo trabalho em saúde é realizado em equipe?

Registre, no fórum aberto pelo seu tutor, as suas respostas para que 
possamos voltar a elas em momento oportuno.

Agora, vamos procurar compreender um pouco mais sobre essas questões que você 
respondeu, através de algumas leituras. Portanto, uma breve refl exão sobre o processo 
de trabalho em saúde se faz necessária.

4.1  Trabalho em equipe
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Em primeiro lugar, constata-se que trabalho não deve ser concebido como uma ação, 
mas como um processo que envolve um antes, um durante e um depois. Uma construção 
de algo e seu resultado.

 Nesse sentido, quando nos reportamos a falar sobre trabalho, fazemos a referência 
a processo de trabalho. Este pode ser desenvolvido de forma individual ou coletiva.

No esquema teórico desenhado por Marx (1989), os elementos constituintes de 
qualquer processo de trabalho são:

 O objeto – aspecto específi co sobre o qual incide a atividade do trabalho. 
Pode ser uma coisa objetivada ou algo subjetivo (signifi ca O que?).

Os instrumentos – são os meios de trabalho. São materiais, técnicas e saberes 
que fundamentam e informam a ação (signifi ca o Como?).

 A fi nalidade – signifi ca a interiorização produtiva da necessidade que 
justifi ca o trabalho. Trata do caráter social do trabalho (Para quê?).

O trabalho é um processo de transformação que ocorre porque o homem tem necessi-
dades que precisam ser atendidas ou satisfeitas. Em outras palavras, podemos ainda dizer 
que processo de trabalho é o modo como o homem produz e reproduz a sua existência.

O processo de trabalho em saúde apresenta características comuns a outros processos 
de trabalho, assim como também características específi cas.

Quais seriam as características comuns?

 É coletivo, ou seja, é desenvolvido por vários profi ssionais.

 Apresenta uma divisão técnica que se expressa de forma vertical e horizontal.

 É fragmentado e hierarquizado.

A forma horizontal é a divisão entre vários processos de trabalho (serviços assis-
tenciais, serviços administrativos, serviços de apoio) e a forma vertical ocorre dentro do 
mesmo processo de trabalho, pressupondo a existência de uma hierarquização nas ações. 

4.2  Trabalho em saúde
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Por exemplo, na enfermagem, o processo de trabalho é desenvolvido pelo enfermeiro, 
técnicos e auxiliares de enfermagem.

Para Gonçalves (1979), a incorporação crescente de novas tecnologias e a comple-
xidade dos meios de trabalho deram origem histórica ao parcelamento de atividade e 
consequentemente à diversifi cação dos seus agentes, gerando, inclusive, novas categorias 
profi ssionais.

Observa-se que a divisão do trabalho na saúde reforça a fragmentação das ações, 
apesar de ser um trabalho relacional que acontece mediante a interação entre o traba-
lhador e o usuário.

E quais seriam as características específi cas?

A grande diversidade de processos que compõem o trabalho em saúde seria apenas 
uma propriedade funcional da produção de tais serviços, um desafi o a ser enfren-
tado em sua gerência, se não implicasse simultaneamente em submeter o usuário, 
com sua personalidade viva, aos ritmos diversos de dezenas engrenagens parciais 
que, ao interagirem com seu corpo, produzem o efeito útil esperado dos serviços 
(NOGUEIRA, 1999, p. 87).

O texto de Nogueira é sufi cientemente explicativo em relação a uma das especi-
fi cidades do trabalho em saúde. De fato, o usuário sofre a lógica da fragmentariedade 
dos serviços de saúde quando sofre a intervenção de vários especialistas sem, contudo, 
conhecer a fi nalidade de cada intervenção a qual é submetido.

E o que dizer sobre a tecnologia do processo de trabalho em saúde?

Merhry (2005; 2006; 2007) destaca que o processo de trabalho em saúde se compõe 
de três tipos de tecnologias: duras, leves-duras e leves.

Para o referido autor, as tecnologias duras estão inscritas nas máquinas, nos equipa-
mentos e na burocracia. As leves-duras incorporam o conhecimento e técnica e as leves 
é a tecnologia das relações, ou seja, envolve as relações estabelecidas entre os agentes 
participantes do processo de trabalho (profi ssionais/usuários/gestores).

O autor reafi rma os ensinamentos de Marx ressaltando que toda atividade produtiva 
envolve trabalho morto e trabalho vivo, entendendo o trabalho vivo como a expressão 
que dá signifi cado ao trabalho em ato, no exato momento de sua atividade produtiva. 
Já o trabalho morto é tido como um trabalho pregresso, já realizado, ou seja, contido 
nas máquinas, nos equipamentos etc.

Tecnologias
Tecnologia é o conjunto 

de conhecimentos que se 

aplica a um determinado 

ramo de atividade.
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O trabalhador na saúde é responsável pela predominância do tipo de trabalho 
(vivo ou morto) no seu processo de trabalho. Na verdade, ele possui um relativo au-
togoverno sobre seu processo de trabalho, isto é, comanda o modo como acontece a 
produção desse processo, se de forma relacional, fragmentada ou burocrática.

O espaço onde ocorre o processo de trabalho é o lugar da micropolítica, na qual o 
protagonismo dos sujeitos é exercido. As decisões sobre o modo de trabalhar envolvem 
fatores de ordem contextual, de ordem coletiva e também de ordem subjetiva. Assim, 
não se pode desconsiderar os aspectos subjetivos.

E o que entendemos por aspectos subjetivos?

É um modo próprio e específi co de ser e atuar no mundo e em relação ao outro. 
Todos nós temos nossos aspectos subjetivos que interferem no nosso cotidiano. Trabalhar 
em equipe pressupõe um modo de fazer que implica em posturas coletivas e articuladas, 
dependentes de decisões individuais (subjetivas) e coletivas.

Como já vimos, para Merhry (2005), o trabalho em saúde não pode ser capturado 
pela lógica do trabalho morto expresso nos equipamentos e nos saberes tecnológicos 
estruturados. Por quê?

Pelo fato do seu objeto não ser plenamente estruturado e suas tecnologias de ação 
mais estratégicas se confi gurarem em processos de intervenção em ato, operando como 
tecnologias de relações, de encontros de subjetividades, para além dos saberes tecnoló-
gicos estruturados, comportando assim, um grau de liberdade signifi cativo na escolha 
do modo de fazer essa produção.

Outro aspecto importante é que o modelo de gestão participativa é pautado no tra-
balho em equipe, possibilitando a construção e a decisão coletiva, considerando dessa 
forma os trabalhadores como sujeitos protagonistas e corresponsáveis pela produção de 
si e do trabalho que realizam.

Procure agora refl etir sobre as questões seguintes junto com seus companheiros de 
instituição e depois registre no fórum as respostas encontradas coletivamente.

No setor/órgão em que você está inserido existe trabalho em equipe? Justifi que.

Detalhe a composição da sua equipe, as responsabilidades/compromissos de 
cada um.

NESC_U3_IZI_010711.indd   86NESC_U3_IZI_010711.indd   86 14/07/11   11:1614/07/11   11:16



3

4

Unidade 3 O processo de gestão da Política DST, AIDS e Hepatites Virais 87

Descreva a forma como o trabalho é desenvolvido. De forma fragmentada ou 
articulada?

Existem difi culdades para o desenvolvimento do trabalho em equipe? Quais?
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Para Peduzzi (2001), o trabalho em equipe é um trabalho multiprofi ssional que se 
confi gura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções e a interação dos agentes 
de diferentes áreas profi ssionais. Por meio da comunicação simbólica da linguagem, 
ocorrem a articulação e a cooperação.

Nesse entendimento, a comunicação é intrínseca ao trabalho em equipe. Para sua 
efetivação é fundamental o diálogo permanente que possibilite decisões coletivas, cons-
trução de consensos, planejamento e avaliação conjuntos. Um agir comunicativo sempre 
presente.

Habermas (1994) compreende o agir comunicativo como aquele que busca o enten-
dimento e reconhecimento mútuos, tendo como fi nalidade o interagir. O seu resultado 
sempre é construído de forma participativa.

Piancastelli et al (2000) nos diz que o trabalho em equipe é o trabalho realizado 
por um conjunto ou grupo de pessoas com habilidades complementares, comprometidas 
umas com as outras pela missão comum, objetivos comuns (obtidos pela negociação entre 
os atores envolvidos) e um plano de trabalho bem defi nido. Nessa concepção, podemos 
observar o destaque dado à necessidade da existência de um projeto comum que sinaliza 
um eixo o qual provoca a integração.

Neste módulo, você refl etiu sobre a importância do trabalho em equipe 
nos serviços de saúde, partindo de questões problematizadoras sobre o 
próprio trabalho. Afi nal, o que é trabalho em saúde? Ele tem especifi cidades 
que o diferencia do trabalho em geral? Quais são elas? Essas são algumas 
das perguntas que permearam o módulo e que têm o propósito de fazer você 
pensar sobre o que fazer para aprimorar o trabalho em equipe nos serviços 
de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Autoavaliação
Para aprofundar nossas refl exões, leia o texto de Marina Peduzzi e Maria Helena 

Trench Ciampone Trabalho Em Equipe e Processo Grupal, que se encontra na biblioteca 
do curso no ambiente virtual.
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Após a leitura do texto, responda às seguintes questões:
Qual a importância do trabalho em equipe no setor/órgão do Programa DST/
AIDS e Hepatites Virais?

O que é preciso fazer para potencializar o trabalho em equipe relacionado à 
implantação das políticas de DST/AIDS e Hepatites Virais?

Quem seriam os responsáveis para viabilizar essas propostas?

Qual a relação entre o trabalho em equipe e a instituição de uma gestão par-
ticipativa?

Faça registro de suas respostas, discuta como os seus companheiros de equipe 
e envie o resultado dessa atividade para seu tutor.
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Apresentação

Já sabemos que na gestão do sistema de saúde estão envolvidos atores com interesses 
diversos e divergentes e que nem sempre o trabalho em saúde é realizado em equipe, o 
que signifi ca dizer que frequentemente atuamos no campo de interações confl ituosas.

É nesse contexto que este módulo aborda uma das funções mais relevantes para 
o funcionamento da gestão contemporânea do sistema público de saúde: a gestão 
de confl itos. Promover a refl exão sobre as possibilidades de se introduzir a prática da 
negociação na gestão das políticas de DST, AIDS e Hepatites Virais é o objetivo deste  
módulo que está organizado em três partes:

Organização do Módulo 5

1) Confl ito: elemento inerente ao mundo das organizações.

2) Resolução de confl itos.

3) A negociação como instrumento de administração de confl itos no contexto das 
gestões participativas. 
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Dando início ao módulo, procuraremos esclarecer o signifi cado que pretendemos 
dar à palavra confl ito; afi nal, desde os primórdios da humanidade, constata-se a exis-
tência de confl itos na vida dos seres humanos. Nesse sentido, defi ne-se confl ito como 
“uma forma de interação entre os indivíduos, grupos, organizações e coletividade que 
implica em choques para o acesso e a distribuição de recursos escassos” (BOBBIO apud 
BRAGA, 1998, p. 90).

É necessário destacar que reconhecer o confl ito como uma particularidade das inte-
rações no campo da gestão signifi ca dizer que ele não deve ser considerado como algo a 
ser reprimido ou eliminado. O confl ito é um elemento integrante da vida da organização.

Nessa perspectiva, é oportuno que os gestores reconheçam que o confl ito, como 
decorrente de crises, pode provocar mudanças positivas e melhorias no processo produ-
tivo. Isso signifi ca dizer que a crise deve ser compreendida como uma oportunidade. O 
desafi o consiste em maximizar os efeitos construtivos e minimizar os efeitos destrutivos.

Para isso, se faz necessário que os gestores reconheçam a existência de confl itos 
organizados e não organizados.

Mas qual a diferença entre esses tipos de confl ito?

De acordo com Braga (1998), eles podem ser:

Os confl itos, muitas vezes, são desencadeados quando há percepção da incompati-
bilidade dos objetivos e interesses entre as partes envolvidas em determinado processo. 
Para atingir seus objetivos ou interesses, as partes utilizam uma série de táticas diferentes 
que variam desde a resistência passiva até o bloqueio ativo do trabalho da outra parte.

Confl itos organizados: traduzem as insatisfações em objetivos reivindicá-
veis e negociáveis.

Confl itos não organizados: não resultam, necessariamente, em reivindi-
cação. Manifestam-se em forma de alta rotatividade, absenteísmo, indisci-
plina e outras formas que muitas vezes são tratadas como desmotivação, 
desinteresse e descompromisso.

5.1  Confl ito: situação
inerente ao mundo das organizações
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Identifi que 3 situações de confl ito, ocorridas nos últimos quatro anos,  que 
tenham envolvido os atores que se relacionam com as políticas de DST, AIDS 
e Hepatites Virais no seu âmbito de atuação.

Preencha o quadro abaixo identifi cando: o motivo do confl ito, os atores en-
volvidos, os diferentes interesses em jogo e as soluções encontradas.

Motivo do confl ito Atores envolvidos Interesses em jogo Soluções encontradas

NESC_U3_IZI_010711.indd   96NESC_U3_IZI_010711.indd   96 14/07/11   11:1614/07/11   11:16



Unidade 3 O processo de gestão da Política DST, AIDS e Hepatites Virais 97

Esse exercício irá permitir uma visualização dos conflitos vivenciados na 
atuação como gestor, assim como permitirá uma análise sintética das suas causas, dos 
envolvidos e encaminhamentos tomados para as soluções, facilitando a compreensão 
dos acontecimentos.
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Para refl etir

O que sabemos sobre a resolução de confl itos? Será que ao chegar-
mos a uma resolução de determinado confl ito estaremos chegando a sua 
solução? Será que o grupo tem a mesma percepção sobre o tema? Vamos 
conversar sobre isso no fórum?

Participe do fórum Compreendendo o que é resolução de confl itos.

Chiavenato (1997) ressalta que a resolução de determinado confl ito signifi ca apenas 
que, de alguma forma, foi encerrado “o episódio do confl ito” e que, “dependendo do com-
portamento das partes no confl ito e do tipo de resolução encontrada, fi cam percepções 
e sentimentos residuais chamados seqüelas do confl ito” (CHIAVENATO, 1997, p. 485).

Ainda de acordo com o citado autor, tais sequelas produzem percepções e sentimen-
tos que as partes (pessoas, grupos ou organizações) experimentarão quando um próximo 
episódio do confl ito se instalar.

Portanto, é lícito dizer que o confl ito é algo inerente às instituições; no máximo, 
cabe à gestão aprender como administrá-lo, potencializando os seus efeitos construtivos, 
como já foi dito antes.

Para refl etir

Mas, ao afi rmamos a existência de resultados construtivos, estamos 
dizendo que também podemos obter resultados destrutivos?

Exatamente isso. O confl ito pode proporcionar efeitos potencialmente positivos, 
como também trazer consequências negativas, destrutivas e indesejáveis.

5.2  Resolução de confl itos
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O quadro a seguir apresenta uma síntese dos efeitos ocasionados, as consequências 
positivas ou negativas. Nesse sentido, podemos dizer, seguindo Chiavenato (1997), que 
os resultados são potencialmente construtivos ou destrutivos.

Resultados potencialmente construtivos Resultados potencialmente destrutivos

 O conflito desperta sentimentos e 
estimula energia, curiosidade e interesses.

 Fortalece sentimentos de identidade, 
tornando o grupo mais coeso.

 Desperta a atenção para problemas 
(geralmente o conflito é um meio de 
chamar a atenção para os problemas 
existentes).

 O confl ito testa a balança do poder.

 Provoca sentimentos de frustração, hostilidade e 
ansiedade a partir do momento que as partes envolvidas 
veem seus esforços bloqueados pelas outras.

 Cria pressão para que as pessoas se conformem com 
os objetivos do grupo.

 Provoca dispersão de energia quando o confl ito torna-
se mais importante do que o próprio trabalho.

 Produz ações de bloqueio e de recusa a cooperar.

Fonte: Adaptado de Chiavenato (1997).

Para que um indivíduo possa superar confl itos, faz-se necessário saber lidar com 
eles, o que implica saber gerenciá-los. Contudo, isso nem sempre acontece. 

Vejamos, ainda de acordo com Chiavenato (1997), algumas formas pelas quais os 
confl itos costumam ser resolvidos nas instituições:

1) A resolução do ganhar/perder: Uma parte ganha e a outra perde.

2) A resolução perder/perder: Cada parte desiste de alguns de seus objeti-
vos. Ambas perdem.

3) A resolução ganhar/ganhar: As partes conseguem encontrar soluções 
bem-sucedidas para os seus problemas. Ambas atingem os seus objetivos, 
ou seja, ambas vencem.

Para alcançar uma solução efi ciente e efi caz que atenda a todas as partes envolvidas 
(resolução ganhar/ganhar) em uma situação confl ituosa, é necessário que os gerentes e ges-
tores possuam um certo feeling (tato, sensibilidade), embora isso por si só não seja sufi ciente.

Nesses casos, se faz imprescindível o uso de algumas estratégias de gestão de con-
fl itos. Vejamos algumas dessas estratégias, segundo Fernandes Neto (2005).
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 Quando se está administrando um confl ito, é de suma importância que, 
antes de se tomar qualquer decisão, se investiguem os fatos ocorridos, 
o histórico das pessoas envolvidas, o tempo em que elas trabalham na 
empresa, suas condutas e desempenho etc.

 Considerar os valores da organização.

 Levar em consideração pressões não usuais de trabalho.

 Identifi car se os envolvidos trabalham em um grupo ou em uma equipe.

 Identifi car os tipos de comportamento de cada um dos envolvidos. 
Segundo Gillen (2001), os tipos de comportamento são quatro:

1) Passivo – é o indivíduo que procura evitar o confl ito, mesmo que sofra 
com isso; via de regra, apresenta voz hesitante, atitude defensiva, contato 
visual mínimo e geralmente é uma pessoa quieta.

2) Agressivo – é o indivíduo que aspira fervorosamente vencer, mesmo 
à custa de outras pessoas. Tende a ser individualista, uma vez que está 
mais interessado nos próprios desejos do que nos dos outros. Em seu 
comportamento apresenta voz alta e máximo contato.

3) Passivo/agressivo – é o indivíduo que apresenta um comportamento 
misto. São as pessoas que desejam se fi rmar, contudo, não possuem 
estrutura para tanto. Em seu comportamento apresenta muita irritação, 
postura fechada e é uma pessoa lacônica.

4) Assertivo – é o indivíduo que aspira a defender seus direitos, bem como 
aceita que as outras pessoas também os tenham. Em seu comportamento 
apresenta tom de voz moderado. As pessoas desse tipo de comportamento 
são neutras, possuem uma postura de prudência e segurança.
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5.3  A negociação como
instrumento de administração de confl itos

Nos serviços públicos de saúde, a complexidade e a dinâmica do confl ito induzem 
à necessidade de criação de sistemas de gestão de confl itos capazes de dar conta de 
questões relativas especifi camente a cada local de trabalho, como também de questões 
mais gerais. Nesse sentido, diversas instituições de saúde têm adotado o sistema de ne-
gociação permanente.

Sistema de negociação permanente? O que isso implica?

Implica, necessariamente, no reconhecimento, por parte da gestão, da existência 
de outra parte ou outras partes como elementos importantes no desenvolvimento dos 
serviços de saúde. Implica também no reconhecimento de que a gestão do processo 
produtivo deve ser compreendida como a composição das partes e não pela imposição 
de uma parte a outra.

Nesse sentido, a negociação é apresentada como um instrumento de ação para 
intervir no campo de resolução de confl itos de interesse. A prática da negociação per-
manente impõe a necessidade de um contexto democrático que possibilite a participação 
dos atores no processo de negociação.

De acordo com Campos (2000), a democracia institucional depende da instituição 
de sistemas de cogestão, da construção de espaços coletivos no quais sejam possíveis 
tomadas de decisões coletivas.

O que é cogestão?

Cogestão pode ser defi nida de diversas maneiras. Dentre elas podemos destacar:

É um tipo de gestão que acontece incorporando a democracia como princípio.

É um modo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo.

É uma maneira de gerenciar que permite a tomada de decisões coletivas com negociações e pactuações.

Em resumo, cogestão é uma forma de gestão que pressupõe a participação de vários 
atores, gerando um sentido mais forte de corresponsabilidade e solidariedade. Campos 
(2000) defende a constituição de espaços coletivos como arranjos organizacionais que 
estimulam a produção de sujeitos e coletivos organizados, podendo assumir formas di-
versifi cadas: equipes de trabalho, colegiados de gestão, unidade de produção ou outras.
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O documento base da Política Nacional de Humanização (2006) destaca que a gestão 
participativa é um modelo pautado no trabalho em equipe e na construção coletiva, no 
qual os indivíduos são sujeitos protagonistas dos coletivos e sujeitos corresponsáveis 
pela produção de si e do mundo em que vivem.

Nessa perspectiva, ressaltamos que a arte de administrar confl itos é inerente a qual-
quer instituição, todavia, ela terá maior ou menor sucesso dependendo da forma de gestão 
estabelecida na instituição: participativa ou autoritária? Centralizada ou descentralizada?

Segundo Braga Junior e Braga (1998), os confl itos decorrentes das expectativas dos 
usuários, dos interesses dos prestadores de serviços e das capacidades de serviços são 
inevitáveis. Ademais, os instrumentos disponíveis na administração pública não são fl e-
xíveis para atuar sobre o confl ito que tende a se agravar, na medida em que os cidadãos 
tornam-se mais conscientes de seus direitos e, portanto, mais exigentes.

Agora, vamos desenvolver mais uma atividade com o objetivo de compreender 
melhor a nossa realidade.

Não foi propósito deste módulo adentrar nos meandros ou aprofundar uma discussão 
sobre as técnicas de negociação, mas sim provocar a refl exão sobre as vantagens dos 
gestores públicos em introduzir a prática de negociar nas instituições públicas.

Reforçando o propósito estabelecido, destacamos duas concepções muito conhecidas 
e discutidas sobre tratamento de confl itos, tendo em vista que elas fazem comparações 
com o modelo de negociação permanente.

1) Burocratismo e a linha de confronto: A característica dessa forma de 
administrar confl itos é a concentração excessiva de poder. Afasta qual-
quer tipo de participação e acredita na imposição da ordem como o único 
meio de solução de confl itos.

2) Clientelismo e favoritismo: Forma sustentada na troca de favores, na 
negociata de cargos e no apadrinhamento político. A administração, 
as entidades de classes e as entidades representantes da sociedade civil 
passam a ser “dirigidas” (mesmo que o dirigente seja invisível) basica-
mente pelas mesmas pessoas. Os confl itos são discutidos e negociados 
sem regras claras e sem mecanismos de controle, tudo com “cheiro e 
forma” de concessão pessoal.

3) Negociação permanente: Esse modelo não transfere responsabilidade, ou 
seja, “as responsabilidades pela consecução das fi nalidades administra-
tivas continuam de exclusiva competência do administrador” (BRAGA 
JUNIOR; BRAGA, 1998, p. 105). O que acontece nesse modelo, segundo 
os autores, é a percepção da existência de um vasto campo de interesses 
comuns que podem ser coadunados. Surge daí a natureza participativo-
propositiva, na qual se reconhece a responsabilidade e a legitimidade 
das partes envolvidas no confl ito.
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Encerrando o módulo, assista à videoaula sobre gestão participativa.
Para concluir a discussão sobre negociação como uma estratégia de gestão de con-

fl itos, leia na biblioteca do curso o texto Negociação permanente: uma estratégia e gestão 
possível nas instituições de saúde?, de Janete Lima de Castro e Jorge Luís de Castro. Em 
seguida, responda às seguintes questões da autoavaliação.

Neste módulo, você estudou conceitos, fez atividades, buscando com-
preender o que signifi ca a gestão de confl itos em um ambiente como o das 
instituições de saúde e refl etir sobre a pertinência da prática de negociação 
do trabalho no âmbito dos programas de DST, AIDS e Hepatites Virais. Em 
um primeiro momento, você compreendeu o confl ito como algo inerente 
ao mundo das organizações contemporâneas e, em um segundo momento, 
procurou discutir sobre a importância da negociação como estratégia insti-
tucional para a administração desses confl itos.

Janete Lima 
de Castro
Professora do 

Departamento de Saúde 

Coletiva da UFRN.

Jorge Luís 
de Castro
Coordenador do 

Departamento de Gestão 

do Trabalho e Educação 

para Saúde da Secretaria 

de Saúde Pública do RN.

Autoavaliação
Parte 1

Considere o texto Negociação permanente: uma estratégia e gestão possível nas 
instituições de saúde?, de Janete Lima de Castro e Jorge Luís de Castro e, em seguida, 
responda as questões a seguir.

Quais as vantagens de se instituir práticas de negociação permanente nas 
instituições de saúde?

É possível que isso ocorra no setor ou instituição do qual você faz parte?
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Parte 2

Retome o quadro elaborado na Atividade 1 deste módulo.

Eleja um dos confl itos apresentados.

Faça um breve relato sobre ele e responda se a solução encontrada pode ser 
caracterizada como um ganhar/ganhar, perder/ganhar ou perder/perder.

Ressalte, também, se os resultados foram construtivos ou destrutivos, confor-
me o referencial discutido neste módulo.

Encaminhe o registro de suas análises para o seu tutor.
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Apresentação

Este Módulo 6, da Unidade de Aprendizagem 3, tem o propósito de colocar na pauta 
da equipe gestora responsável pela implantação das políticas de DST, AIDS e Hepatites 
Virais a necessidade de se repensar as formas como são planejados e implantados os 
programas de capacitação dos profi ssionais que trabalham na área e estimular a adoção 
de políticas de educação permanente na área das DST, AIDS e Hepatites Virais.

Este módulo está estruturado de forma que os temas abordados se reportam ao 
campo da educação para o trabalho, na perspectiva de promover uma refl exão crítica 
sobre os processos de capacitação desenvolvidos, visando à proposição de alternativas 
de intervenção.
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Convido você a começar este módulo de forma diferente, todavia, usando uma 
ferramenta no seu ambiente virtual que você já está bastante familiarizado: o fórum.

A pergunta que elegemos para ser ponto de partida deste módulo é bastante sim-
ples, contudo, de grande importância para as nossas discussões. Ela deve ser postada no 
fórum sobre a situação da qualifi cação dos trabalhadores para o desenvolvimento das 
ações de DST, AIDS e Hepatites Virais, tendo em vista socializar as diferentes situações 
existentes no grupo de alunos.

Os trabalhadores de saúde na atenção básica e na atenção especializada da sua 
área de atuação estão qualifi cados para o desenvolvimento das ações que concretizam 
as políticas de DST/AIDS e Hepatites virais? Justifi que.

6.1 Educação para qualifi cação do trabalho
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Desde a criação do SUS, em 1988, muito vem se discutindo sobre a problemática da 
gestão de pessoas que trabalham na saúde, mas, apesar dos esforços, persistem algumas 
lacunas entre a formulação e a execução efetiva de ações focadas para o campo de prá-
ticas, atualmente denominado de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Existe um amplo consenso sobre a necessidade de superar entraves e limitações dos 
processos do citado campo de práticas, entretanto, na prática, as mudanças necessárias 
não conseguem se efetivar e os problemas se acumulam ao longo dos anos gerando 
difi culdades para gestão e aumentando a insatisfação dos trabalhadores, interferindo 
diretamente nos resultados esperados da produção dos serviços de saúde.

Essa situação vem sendo ocasionada por muitos fatores que confi guram a complexi-
dade da política de gestão do trabalho e da educação na saúde. Dentre eles, destacamos: as 
características estruturais dependentes de outras políticas setoriais; uma legislação impo-
sitiva e a não priorização para tomada de decisões frente à problemática a ser resolvida.

Não vamos tratar neste módulo da temática da gestão do trabalho e da educação 
como um todo, mas destacar o tema da qualifi cação dos profi ssionais e a sua relação 
com a oferta dos serviços de saúde.

Nessa perspectiva, é importante ressaltar logo que a relação entre preparação do 
profi ssional e o resultado do seu trabalho não pode ser compreendida como algo linear 
ou causal, sabe-se que vários fatores, como as condições de trabalho, por exemplo, in-
terferem para o resultado fi nal do trabalho realizado. Esclarecido isso, fi camos à vontade 
para discutir as implicações que os processos de capacitação trazem para o serviço e a 
sua interferência na qualidade do trabalho, sem a preocupação de estarmos, a todo o 
momento, nos reportando aos outros fatores.

6.2 Iniciando a discussão
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6.3 Educação permanente
em saúde: um processo em construção

Os processos de capacitação de recursos humanos têm sido constantemente alvo 
de preocupações dos dirigentes de saúde desde a década de 1970. Todavia, a forma que 
tais preocupações se expressam tem variado como consequência das diversas formas de 
se compreender o termo educação para o trabalho.

Nos anos 2000, o Ministério da Saúde deu início a uma incisiva campanha que 
investiu em aglutinar esforços dos serviços de saúde e das instituições de ensino, tendo 
em vista a efetivação de políticas de educação para o trabalho na perspectiva de resgatar 
o termo Educação Permanente em Saúde.

A política de educação para saúde, preconizada pelo Ministério da Saúde, reafi rma 
os princípios da educação permanente como norteadores para as ações educativas na 
saúde. Enfatiza que as demandas para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
no SUS sejam defi nidas a partir da identifi cação dos problemas cotidianos referentes à 
atenção à saúde e à organização do trabalho.

Também reafi rma a compreensão e tratamento da gestão da educação na saúde 
(formação e desenvolvimento) como uma questão de natureza tecnopolítica, uma vez 
que envolve mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde, nas organizações 
e nas pessoas, e a necessidade de articulação intra e interinstitucional que crie compro-
missos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle 
social, possibilitando o enfrentamento criativo dos problemas e uma maior efetividade 
das ações de saúde e educação.

A responsabilidade pelas ações de educação na saúde está incluída na agenda da 
gestão do SUS (pacto de gestão) como atividade que pode e deve contribuir para o seu 
desenvolvimento, consolidando mudanças nas práticas de saúde em direção ao atendi-
mento dos princípios fundamentais do SUS.

De acordo com documento do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), a educação per-
manente é aprendizagem no trabalho, na qual o aprender e o ensinar se incorporam ao 
cotidiano das organizações e ao trabalho.

Nesse sentido, a educação permanente baseia-se na aprendizagem signifi cativa e na 
possibilidade de transformar as práticas profi ssionais. Assim, Educação Permanente em 
Saúde pode ser compreendida como uma proposta de ação estratégica capaz de contribuir 
para a necessária transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e 
de saúde e para a organização dos serviços.

A educação permanente empreende um trabalho articulado entre o sistema de saúde, 
em suas esferas de gestão, e as instituições formadoras, na identifi cação de problemas 
cotidianos no processo de trabalho na saúde e na construção de soluções.

A perspectiva da educação permanente é trabalhar processos de capacitação articu-
lados entre si e também articulados aos problemas da realidade, ao processo de trabalho 
desenvolvido e às prioridades da área para a qual se destina.

No entanto, é importante lembrar que a efetivação das políticas de educação na 
saúde apresenta múltiplos desafi os, alguns deles podem ser assim apresentados: formu-
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lação de programas educativos desvinculados da prática concreta; inserção casuística 
dos trabalhadores tanto no processo produtivo quanto nos programas de capacitação e 
utilização inadequada de metodologias educativas, tanto tradicionais como inovadoras.

O presente módulo está estruturado na perspectiva de refl etir sobre alguns pontos 
que podem ajudar na superação dos desafi os apontados.

Pesquisando

Antes de passar para o item a seguir, pesquise sobre a Política de Educação Perma-
nente no site do Ministério da Saúde/Secretaria da Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde e anote o que você entende sobre a estruturação dessa Política.
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Você recorda da nossa discussão sobre problemas nos Módulos 1 e 2 desta unidade 
de aprendizagem? Você pode retornar e reler nesses módulos sobre esses assuntos para 
lembrar melhor e fazer uma ligação com o que vamos abordar.

A referida discussão tratava sobre o que é um problema e como ele deve ser expli-
cado para ser melhor compreendido e, consequentemente, para se planejar a proposta de 
intervenção mais adequada para a superação do mesmo. Esse aprendizado que obtivemos 
nos módulos referidos será importante para discussão do módulo atual, uma vez que um 
dos seus objetivos de aprendizagem consiste em saber como se identifi ca as necessidades 
de capacitação baseadas nas insufi ciências ou problemas dos serviços de saúde.

Para compreender melhor o objetivo proposto, vamos realizar um rápido e instigante 
exercício através das Atividades 3, 4 e 5.

Selecione uma proposta de capacitação desenvolvida pelo seu setor de atuação 
e discuta:

a) Quem apresentou essa demanda e a partir de qual problema?

b) Qual a clientela prevista?

c) Quais os resultados espera dos?

Vamos procurar entender melhor a importância dessas questões?

6.4  Aprendendo a identifi car
problemas de capacitação de pessoal
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Nos serviços de saúde, os processos educativos visam o desenvolvimento dos tra-
balhadores, tendo como fi nalidade a melhoria dos serviços prestados à população. Eles 
se concretizam em uma série de atividades genericamente denominada de capacitação, 
treinamento, curso, ofi cina, seminário etc. Todavia, essas atividades são constantemente 
apontadas como não sendo efi cazes na consecução de sua fi nalidade. Uma das razões 
pode ser a identifi cação incorreta da necessidade da ação de capacitação ou a escolha 
equivocada dos participantes dos processos de capacitação.

Considerando o exposto, vamos discutir sobre o problema que você se referiu no 
item a, da Atividade 3 deste módulo.

Recorte o problema referido e exercite os passos a seguir que o ajudarão a 
analisá-lo.

a) Descreva de forma clara e objetiva o problema, considerando os ensina-
mentos do Módulo 2.

b) Analise seus determinantes e suas consequências.

c) Identifi que a quem o problema afeta.

d) Refl ita sobre as dimensões do problema (número de pessoas afetadas ou 
envolvidas; consequências em termos de produção de serviços; estimativas 
de desperdício ou prejuízos).

Dando continuidade à atividade, responda às questões a seguir, refl etindo 
sobre a potencialidade do processo educativo para a resolução do problema.

a) A capacitação é fator determinante para equacionar o problema (nó crí-
tico)?

b) A clientela da capacitação foi corretamente identifi cada, ou seja, é aquela 
efetivamente envolvida com o problema?

c) Quanto aos resultados esperados: Foram defi nidas as mudanças de com-
portamento ou atitudes desejadas? Quais seriam os efeitos na modifi cação 
do problema referido?

NESC_U3_IZI_010711.indd   115NESC_U3_IZI_010711.indd   115 14/07/11   11:1614/07/11   11:16



Unidade 3 O processo de gestão da Política DST, AIDS e Hepatites Virais116

Com essa atividade e a partir das discussões contidas até aqui, faz-se necessário 
reiterar que a existência, ou não, de pessoas capacitadas nos serviços de saúde, sem 
dúvida alguma, infl ui na qualidade do trabalho realizado, todavia, esse não é o único 
fator. Portanto, ele não pode ser tomado isoladamente como medida de qualifi cação dos 
serviços prestados à população. Ou seja, podem ser necessárias outras medidas de ordem 
organizacional para criar as condições para o bom resultado do processo de capacitação.

Em outras palavras, é importante que ao se planejar processos de capacitação tendo 
em vista a resolução de determinado problema, tenha-se muito clara a potencialidade 
desses processos para a superação da situação em questão.

Para melhor fundamentar esta discussão, orientamos a leitura do texto Processo 
Educativo nos Serviços de Saúde, postado na biblioteca virtual do curso.
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6.5  Discutindo sobre como
selecionar os participantes dos cursos

No item b da Atividade 3, você identifi cou a clientela prevista para o curso ou 
treinamento, enfi m, para o processo de capacitação selecionado por você.

Devemos lembrar que a escolha dos participantes para qualquer processo de ca-
pacitação é um passo de fundamental importância para o alcance dos seus resultados.

A prática da inserção casuística de profi ssionais com interesses diversos, desarticu-
lados dos reais problemas para os quais o processo de capacitação deva estar direcionado 
é muito comum nas instituições de saúde.

Ora, se o objetivo de qualquer processo de capacitação destinado à força de trabalho 
já inserida nos serviços de saúde é qualifi car os profi ssionais para que eles possam melho-
rar ou reformular suas práticas, contribuir para a resolução dos problemas encontrados 
e aprimorar os serviços prestados à população, parece ser contraditória a presença de 
profi ssionais em cursos que não estão ligados à sua prática na instituição.

Estamos de acordo sobre o exposto? Pense sobre como isso acontece 
no seu âmbito de trabalho.

A escolha dos participantes/alunos para um processo de capacitação 
deve levar em conta o papel de cada um para a resolução do problema 
identifi cado.

Os resultados equivalem aos objetivos do processo de capacitação, que 
certamente deverão estar articulados com a resolução de um dado problema 
encontrado nos serviços de saúde.
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6.6 Defi nição do método pedagógico

Outro elemento de grande importância nos processos de capacitação, que visa 
mudanças e resoluções de problemas, é a escolha do método pedagógico. Um processo 
educativo para promover um impacto real na prática pressupõe adotar um método que 
considere a realidade concreta. Mas o que signifi ca isso?

Todo processo educativo, explicitamente ou implicitamente, possui pressupostos 
teóricos e metodológicos que incorporam concepções pedagógicas. Essas concepções 
recebem diversas denominações, de uma forma geral se confi guram em abordagens 
pedagógicas críticas e não críticas. 

As abordagens pedagógicas críticas concebem a educação como um ato social e 
político e não como um ato neutro; concebem os alunos e professores como sujeitos 
sociais e históricos e a educação articulada à realidade, sempre visando a sua transfor-
mação, por ser voltada para a realidade concreta. 

Paulo Freire foi um dos grandes precursores desse tipo de abordagem pedagógi-
ca. Seu pensamento, destacado a seguir, explicita seu posicionamento. “Ensinar não é 
transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua 
construção”. (FREIRE, 2006, p. 25).

Para garantir a articulação do processo de capacitação com a realidade, entendendo 
que esse caminho levará o aluno a um novo conhecimento na perspectiva de mudanças 
no processo de trabalho, a defi nição do método pedagógico adequado é imprescindível.

E o que é método pedagógico?

Método pedagógico é o caminho para alcançar resultados previstos na proposta de 
capacitação. Esse método assume diferentes orientações, conforme as práticas pedagó-
gicas desenvolvidas.

Luckesi (1994), conceituado educador nessa área, destaca que o conceito de método 
deve ser compreendido segundo duas óticas:

1) Teórico-metodológica – que traduz o modo como os conteúdos são abordados, a 
forma de abordagem, se limitada, reducionista e fragmentada ou contextualizada, 
crítica e integralizada.

2) Técnico-metodológica – que representa os meios operacionais que vão ajudar no 
processo ensino–aprendizagem. São os procedimentos metodológicos, as técnicas 
de ensino que podem permitir uma maior ou menor interatividade ou uma maior ou 
menor participação.
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Para refl etir

 A escolha do método pedagógico condiciona o saber e o fazer. Como 
você enxerga essa afi rmação?

 O método pedagógico deste curso a distância do qual você está partici-
pando tem como base as abordagens críticas ou não críticas? Por quê?

 Considerando a importância do método pedagógico a ser utilizado 
nos processos de capacitação, você acha necessário que os gerentes 
de serviços, políticas ou programas de DST, AIDS e Hepatites Virais 
saibam sugerir ou induzir a escolha do método mais adequado para 
os processos de capacitação demandados por eles?

Para ampliar o nosso aprendizado sobre métodos e fatores pedagógicos, vamos ler 
dois textos que estão postados na biblioteca do curso: Alguns Fatores Pedagógicos e Do 
Processo de Aprender e de Ensinar. 

Essas leituras são fundamentais para o nosso aprendizado, não deixe 
de fazê-las, você é o responsável pelo seu aprendizado.

Importante lembrar

As abordagens pedagógicas críticas que utilizam metodologias ativas 
têm mais possibilidades de conduzir mudanças no processo de trabalho.

Para que uma aprendizagem ocorra de forma signifi cativa, exige que 
seja vista relacionada às experiências anteriores e as vivências pessoais dos 
aprendizes, permitindo assim, a formulação de problemas que incentivem o 
aprender mais, o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos, 
objetos, acontecimentos, noções e conceitos.

Dessa maneira, ocorrem maiores possibilidades para modifi cações de 
comportamentos e a utilização do que é apreendido em diferentes situações.
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Agora que você chegou até aqui, certamente passando por diversas difi culdades, 
preencha os quadros a seguir e responda às questões postadas, relacionando-as aos as-
pectos abordados até agora neste módulo.

Ao fi nal, envie os registros para o seu tutor.

Selecione 2 processos de capacitação realizados pelo setor/coordenação ou depar-
tamento de DST/AIDS e Hepatites Virais no último ano. Não deve ser o mesmo que você 
vinha trabalhando até agora. Preencha a tabela a seguir para que possa posteriormente 
fazer uma análise sobre as capacitações listadas.

Processo de capacitação CH Participantes Metodologia utilizada

Agora, responda às seguintes questões:

Essas capacitações foram planejadas a partir de problemas identifi cados no 
processo de trabalho?

Qual a abordagem pedagógica predominante nesses processos de capacitação?

Quais foram os resultados desses processos de capacitação?
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Alguns elementos essenciais que devem ser considerados em qualquer processo 
educativo foram discutidos no percurso que fi zemos até agora. 

Todavia, antes de concluir o Módulo Educação para Qualifi cação do Trabalho, 
faz-se fundamental uma última questão. Em geral, os processos de capacitações ocorrem 
de forma desarticulada, esse fato gera duplicidade, fragmentação e distanciamento dos 
problemas e dos resultados esperados, portanto a pergunta que se coloca é: 

Os elementos discutidos até aqui são por si só sufi cientes para superar 
uma situação de desarticulação?

Parece que não. Nesse sentido, algumas estratégias que fazem parte da Política de 
Educação Permanente do Ministério da Saúde já estão sendo viabilizadas em diversos 
estados brasileiros, como você deve ter identifi cado na pesquisa que realizou no site do 
Ministério da Saúde, conforme orientamos no início do módulo.

Portanto, na perspectiva de concluir o módulo, retome o trajeto que você percorreu 
e responda às questões da Atividade 5 e envie para o seu tutor.

1) Existe alguma instância no seu estado, região ou município que articule a Política 
de Educação Permanente? Se sim, fale sobre como ocorre essa articulação.

2) Existe algum tipo de articulação dessa instância com área DST/AIDS e Hepatites 
Virais? É necessário melhorar? Como fazer para que isso ocorra?

Neste módulo, você iniciou o estudo a partir da seguinte questão proble-
matizadora: Os trabalhadores de saúde na atenção básica e na atenção espe-
cializada da sua área de atuação estão qualifi cados para o desenvolvimento 
das ações que concretizam as políticas de DST/AIDS e Hepatites Virais? Essa 
questão encerra em si o objetivo do módulo, que é ofertar instrumentos a 
você, gestor dos serviços de DST, AIDS e Hepatites Virais, para que possa 
repensar as formas como são planejados e implantados os programas de 
capacitação dos profi ssionais que trabalham na área e estimular a adoção de 
políticas de educação permanente. Para tanto, você refl etiu sobre a política 
de Educação Permanente em Saúde; discutiu formas para identifi cação de 
problemas de capacitação relacionadas com a insufi ciência dos serviços; 
refl etiu sobre as formas de seleção dos participantes do curso e aprendeu 
sobre métodos pedagógicos utilizados nos processos educativos.
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Autoavaliação
Elabore uma síntese, destacando as ideias centrais discutidas neste módulo.
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Apresentação

Para implantar políticas, programas e atividades de saúde, os gestores precisam 
contar com recursos diversos (instalações físicas, equipamentos, pessoal, entre outros) e 
para isso, sempre colocam em questão os recursos fi nanceiros:

Com quanto dinheiro vou poder contar?
Como vou poder gastar?
Em quê?
Até quando?

O fi nanciamento é fundamental para materializar essas políticas, programas, serviços 
e atividades. Sem recursos fi nanceiros é impossível contratar pessoal, comprar insumos, 
construir unidades de saúde e equipá-las adequadamente.

Neste módulo, vamos refl etir sobre o fi nanciamento das políticas, programas, 
serviços e atividades voltadas para tratar dos problemas relativos às DST, AIDS e 
Hepatites Virais no nível de gestão em que você se situa.
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Esta atividade está organizada em duas etapas. Na primeira etapa, vamos começar 
respondendo a algumas questões:

Parte 1

Como gestor de políticas, serviços e atividades relativos às DST, AIDS e He-
patites Virais, você tem problemas fi nanceiros para desenvolvê-los? Tendo 
problemas, quais são eles?

Como você faz para enfrentar esses problemas?

Você acha que está gerindo bem os recursos fi nanceiros que estão sob a sua 
responsabilidade de gestão?  Por quê?

No seu nível de gestão, você tem autonomia para decidir sobre os gastos que 
são realizados? 

O que lhe falta para conseguir desenvolver uma gestão efi ciente dos recursos 
fi nanceiros? Ou seja, para que os objetivos das políticas, serviços e atividades 
relativos às DST, AIDS e Hepatites Virais sejam alcançados ao máximo com 
o menor custo possível?

Parte 2

Uma vez que você respondeu a essas questões, passe à segunda etapa dessa 
Atividade 1: a leitura do texto de apoio Financiamento e orçamento das polí-
ticas, programas, serviços de DST, AIDS e Hepatites Virais no Brasil, de Sérgio 
D’Ávila. Esse texto será fundamental para responder a Atividade 2 a seguir.

Vamos iniciar o nosso módulo a partir de uma atividade.

7.1 Financiamento das ações
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Texto de Apoio – Financiamento e orçamento das políticas,
programas, serviços de DST, AIDS e Hepatites Virais no Brasil

Sérgio D’Ávila
Responsável pela 

Assessoria de 

Planejamento do 

Departamento de DST, 

AIDS e Hepatites Virais 

do Ministério da Saúde.

Breve Histórico do Financiamento e Orçamento das 
Políticas, Programas e Serviços de DST, AIDS no Brasil

É importante compreender o processo de construção dos mecanismos 
de fi nanciamento para as DST/AIDS no contexto tanto da implantação 
da resposta brasileira, com suas características próprias, como também do 
surgimento e implementação do Sistema Único de Saúde que é, de certa 
forma, fruto das próprias transformações sociopolíticas vividas pelo país 
nas últimas décadas.

Parker (2003) dividiu a história e a resposta social brasileira frente à 
epidemia de AIDS em períodos que vão desde o período inicial de negação da 
gravidade e necessidade de uma resposta de abrangência nacional no início 
da década de 80, passando para uma fase de mobilização e de formação dos 
primeiros programas governamentais estaduais e de organizações comunitárias 
específi cas na atuação de luta contra a AIDS, chegando ao fi m da década de 
1990 com uma maior aproximação entre governo federal e sociedade civil.

Isso propiciou a construção coletiva de uma proposta que forneceu 
os subsídios para o delineamento do que se chama atualmente de “modelo 
brasileiro”. Nesses vinte anos, amparado não só pelo crescente investimento 
de recursos públicos, obteve-se fi nanciamento de recursos internacionais em 
grande volume, contribuindo para a construção e capilarização das ações 
de prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento do HIV/AIDS e outras 
DST em todas as regiões do país.

Parker também destaca que isso foi possibilitado por uma conjuntura 
específi ca. A epidemia surgiu no Brasil no momento de transição política, de 
redemocratização: o fi m da ditadura e o retorno do regime democrático. Os 
ativistas e demais pessoas que foram envolvidas no processo de elaboração 
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dos princípios básicos, éticos e programáticos para uma resposta nacional 
ao HIV/AIDS eram fundamentalmente ligados aos movimentos em prol de 
uma sociedade democrática e da reforma na saúde pública, que culminou 
com a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, a partir da nova Consti-
tuição Federal de 1988.

O SUS possui uma estrutura hierarquizada e interdependente nos níveis 
federal, estadual e municipal. O fi nanciamento desse sistema ocorre por 
meio de fontes públicas, oriundas de diversos tributos e impostos federais 
e de recursos aplicados pelos governos estaduais e municipais originários 
de impostos locais. As ações de saúde, em todos os níveis de complexidade, 
são realizadas por uma rede de serviços públicos e privados conveniada ao 
sistema. Segundo a legislação vigente, a rede privada é complementar a esse 
sistema e tem como principal base de fi nanciamento os gastos individuais 
ou por meio dos planos de saúde. Apesar de também utilizar a rede pública 
de saúde, cerca de 20% da população possui planos privados de saúde.

Nos últimos anos, verifi ca-se mudança gradual da participação dos 
governos estaduais e municipais no fi nanciamento da saúde, como se ob-
serva na tabela a seguir.

Tabela 1 – Percentual de receita da saúde por esfera de governo – Brasil, 2002-2006

ANO UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS

2002 53,11 21,64 25,25

2003 50,69 22,80 25,24

2004 51,14 23,62 25,24

2005 50,64 24,48 24,98

2006 46,70 26,12 27,18

Fonte: SIOPS/MS

Em relação à AIDS, a maior parte dos gastos realizados no Brasil é de 
recursos públicos, tanto do governo federal como dos governos estaduais e 
municipais. A tabela a seguir mostra os valores do orçamento federal, de 1998 a 
2009, destinado ao Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, responsável 
pela condução do programa brasileiro de DST e AIDS. Os valores anuais do 
orçamento atendem às necessidades de gastos previstas, conforme a Tabela 2.

Departamento 
de DST, AIDS e 
Hepatites Virais
O Programa Nacional de 

DST/AIDS existe desde a 

década de 1990, mas foi 

inserido formalmente na 

estrutura do Ministério 

da Saúde a partir do 

Decreto nº 6.860/09, 

atualizado pelo Decreto 

nº 7.1351/10, passando 

a ser denominado como 

Departamento de DST, 

AIDS e Hepatites Virais, 

integrante da Secretaria 

de Vigilância em Saúde.
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Tabela 2  – Orçamento do Departamento de DST,
AIDS e Hepatites Virais no Ministério da Saúde – 1998 a 2009.

Exercício Orçamento(*)

1998 271,21

1999 593,41

2000 713,10

2001 654,50

2002 802,45

2003 689,00

2004 880,28

2005 941,54

2006 1.305,36

2007 1.362,39

2008 1.340,75

2009 1.430,16

Fonte: SIAFI. Não estão incluídos os gastos com internações hospitalares,
consultas ambulatoriais e exames laboratoriais pagos pelo SUS.

Valores correntes em R$ milhões.

Tabela 3 – Gasto anual do Ministério da Saúde com AIDS

Ano
Procedimentos 
laboratoriais

Procedimentos 
ambulatoriais

Internações 
hospitalares

Aquisição 
de ARV

Política de 
incentivo

Outros 
gastos

TOTAL

2000 35.614 2.760 17.914 472.559 0 55.038 583.885

2001 41.997 1.394 19.108 582.633 0 62.108 707.239

2002 46.774 1.951 21.676 489.866 0 173.483 733.750

2003 42.526 3.486 23.730 602.052 49.085 116.393 837.272

2004 41.984 4.596 24.428 522.516 98.409 101.871 793.803

2005 45.170 4.571 24.405 608.038 121.400 144.973 948.557

2006 46.549 5.103 23.845 769.216 123.994 124.870 1.093.577

2007 49.346 6.918 25.746 637.992 146.925 102.260 969.185

Fonte: SIH/SUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS; SIA/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS; SIAFI - 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Em R$ milhões, valores correntes

NOTA: O Incentivo iniciou em 2003 (Portaria nº 2.313/GM).

Os dados da Tabela 3 mostram que, para atender à crescente demanda 
de recursos para o controle das DST e AIDS, foi sendo ampliado o compro-
metimento do orçamento federal, quer seja para o fortalecimento da gestão 
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do Programa Nacional, como também para fi nanciar os gastos laboratoriais, 
ambulatoriais, hospitalares, aquisição de medicamentos e outros insumos 
estratégicos e apoio às ações descentralizadas realizadas pelos governos 
estaduais, municipais e pelas OSC.

Desde a constituição de uma instância federal para a coordenação do 
programa brasileiro, existiu a preocupação de estabelecer mecanismos de 
fi nanciamento das ações em HIV/AIDS e outras DST. Num primeiro momen-
to evidenciou-se a necessidade não só de estruturar o Programa Nacional, 
mas também de implantar e posteriormente ampliar a rede de serviços. Ao 
longo do tempo, a questão da sustentabilidade das ações e a qualifi cação da 
gestão adquirem importância, uma vez que o processo de descentralização 
das políticas de saúde (conforme o processo de implementação do SUS) e 
do programa brasileiro de DST/AIDS foi se consolidando.

Em virtude desse cenário, verifi cou-se ao longo do tempo o estabe-
lecimento de estratégias de fi nanciamento, conjugando recursos públicos 
e recursos internacionais oriundos de acordos de empréstimos. O Banco 
Mundial (BIRD) tornou-se, desde 1994, um dos principais parceiros do Pro-
grama Nacional. Por meio dos acordos de empréstimos realizados desde esse 
período, foi possível implementar projetos fundamentais para a estruturação 
do Programa, contribuindo para sua formação, ampliação e capilarização 
em todos os níveis de gestão e com as organizações da sociedade civil, assim 
como em todas as regiões do país. O quadro a seguir faz um resumo desses 
fi nanciamentos, demonstrando a gradual redução da participação desses 
recursos internacionais no orçamento global do Ministério da Saúde.

Tabela 4 – Quadro resumo dos projetos fi nanciados pelo BIRD.

Projeto BIRD Nacional % ORÇ. Resultados

AIDS I  
94-98

160 (64%) 90 (36 %) 68,5 %
Consolidação do 

Programa Nacional

AIDS II 
99-03

165 (65%) 90 (35 %) 16%
Ampliação da cobertura 

e qualifi cação dos 
serviços

AIDS III
04 -07

100 (50%) 100 (50%) 9%
Sustentabilidade e 
descentralização do 

Programa

AIDS SUS
10 - 14

67 (33,5%) 133 (66,5%) 6%
Estruturação da 

governança nos três 
níveis de governo
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Como se pode observar, o Projeto AIDS I, resultante do primeiro acordo 
de empréstimo, representou um valor de investimento de US$ 250 milhões, 
totalmente gastos até 30 de junho de1998.

Em dezembro do mesmo ano seria assinado um segundo acordo de 
empréstimo, cuja alocação dos recursos deu-se no ano seguinte, o Projeto 
AIDS II, com aporte de recursos no valor de US$ 255 milhões, sendo US$ 
165 milhões de empréstimo e US$ 90 milhões de contrapartida nacional, 
oriundos das três esferas de governo, cujos gastos estavam previstos até 
2003, quando se inicia a negociação de um terceiro acordo de empréstimo.

O Projeto AIDS III é efetivado em 2003, sendo que seu fi nanciamento 
total de US$ 200 milhões é compartilhado de forma igual entre o banco 
e o governo federal. Por fi m, após um período de cerca de três anos sem 
fi nanciamento internacional, o Brasil assina novo acordo de empréstimo, 
denominado AIDS SUS, e que até o fi nal de 2014 gastará US$ 200 mi-
lhões, cabendo ao banco o fi nanciamento de 33% do valor total do projeto. 
Observa-se também na Tabela 4 a redução gradual da participação desses 
recursos no total do orçamento federal, sendo que o último acordo representa 
globalmente cerca de 6% do orçamento anual do atual Departamento de 
DST, AIDS e Hepatites Virais. Principalmente a partir da metade da década 
de 1990, foi aumentado a participação dos estados e municípios no fi nan-
ciamento das ações de DST e AIDS.

 Durante o Projeto AIDS II quase 180 Órgãos Gestores do Programa 
(OGP) vinham recebendo recursos do Projeto e comprometendo percentuais 
de recursos próprios na execução das ações. Esses OGP são as secretarias 
estaduais e municipais de saúde, sendo que os recursos eram repassados 
mediante a formalização de convênios.

No fi nal da década, estava evidente que essa estratégia de fi nancia-
mento era insufi ciente para fazer frente às novas tendências da epidemia, 
uma vez que envolviam quase que exclusivamente as capitais dos estados 
e municípios de grande porte, cobrindo cerca de 70% dos casos de AIDS no 
país, enquanto a epidemia se alastrava com maior velocidade nos municí-
pios pequenos, especialmente naqueles com menos de 50.000 habitantes. 
No período de 1980 a 2001 havia cerca de 3.381 municípios que registraram 
pelo menos um caso de AIDS, de um total de 203.089 casos notifi cados, 
abrangendo 143.408.191 habitantes (Mapa 1).

Essa tendência se confi rmou ao longo da última década, uma vez que 
em 2010, com mais de 613 mil casos notifi cados, o país possuía mais de 4 
mil municípios com pelo menos um caso de AIDS notifi cado.
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Essa situação demonstrou a necessidade de defi nir um novo conjunto 
de municípios que deveriam receber incentivos para fi nanciamento das ações 
em HIV/AIDS e outras DST, a partir de uma outra abordagem epidemiológica 
que levasse em conta não apenas o número de casos de AIDS notifi cados, 
mas também a velocidade de crescimento da epidemia, o conjunto de ser-
viços de saúde e a capacidade gestora das respectivas Secretarias de Saúde.

Para esse fi m, a partir de 2000 foram realizados estudos que procuram 
fornecer subsídios para identifi car as regiões do país que apresentavam rele-
vância epidemiológica (velocidade de crescimento da epidemia), a capacidade 
instalada (tamanho da rede de serviços e o nível de gestão de acordo com a 
Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS vigente) e participação 
nas ações em DST/AIDS (valor médio anual de fi nanciamento realizado pelo 
governo federal a esses locais).

Esse conjunto de estudos forneceu os critérios necessários para que 
fosse apresentada uma relação inicial de mais de 400 municípios prioritários 
para o controle da epidemia. Para atender esses municípios, foi elaborada 
uma proposta de fi nanciamento, considerando a atual organização do siste-
ma, a partir do estabelecido na NOAS 2000/2001, os mecanismos regulares 
de transferência de recursos existentes e os recursos fi nanceiros disponíveis 
no Ministério da Saúde.

Essa proposta foi discutida e aprovada entre os três níveis de gestão em 
2002 e esse fi nanciamento, denominado de Política de Incentivo às Ações no 
Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outras DST, foi instituído pela 
Portaria Ministerial nº 2.313, de 19 de dezembro de 2002. A Política de Incen-
tivo repassa anualmente R$ 111,3 milhões para o fortalecimento das ações nos 
campos da prevenção, diagnóstico, assistência, gestão e parcerias com OSC.

Somados os recursos adicionais atuais, para aquisição de fórmula láctea 
infantil para crianças expostas ao HIV (R$ 6,2 milhões) e para fortalecimento 
das casas de apoio de adultos vivendo com HIV/AIDS (R$ 12 milhões), esse 
incentivo totaliza R$ 129,5 milhões e são repassados para as 27 secretarias 
estaduais, 498 secretarias municipais de saúde (incluindo as capitais) e deze-
nas de projetos executados por OSC. A programação das metas e dos recursos 
é feita em instrumento específi co (PAM) que permite o acompanhamento 
da execução física e fi nanceira através de um sistema de monitoramento 
(SIS-INCENTIVO). De acordo com os dados atuais, considerando esses muni-
cípios qualifi cados no Incentivo, a cobertura populacional é superior a 62%, 
enquanto que a cobertura do total de casos de AIDS notifi cados é superior a 
89%. Isso demonstra que os recursos estão concentrados em menos de 9% 
dos municípios brasileiros, mas que esses concentram mais da metade da 
população e a maioria dos casos de AIDS no país.

Atualmente, com a redefi nição das diretrizes e normas para as ações e 
fi nanciamento da vigilância em saúde, estabelecidas pela Portaria Ministerial 
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nº 3.252, de dezembro de 2009, o Incentivo passa a integrar o Piso Variável da 
Vigilância e Promoção da Saúde (PVVPS) do Bloco de Vigilância em Saúde. 
Dessa forma, de acordo com suas normas ele se mantém como importante 
mecanismo de fi nanciamento, uma vez que mesmo não representando a to-
talidade dos recursos disponibilizados para o enfrentamento do HIV/AIDS e 
outras DST, induz o fortalecimento da resposta local, qualifi cando os processos 
de planejamento, programação, execução e monitoramento das ações.

Após a leitura do texto, você responderá a outras questões.

Como as políticas, serviços e atividades relativos às DST, AIDS e Hepatites 
Virais têm sido fi nanciados no Brasil? Responda de forma sintética.

Quem fi nancia as políticas, serviços e atividades relativos às DST, AIDS e 
Hepatites Virais que você gere? Em outras palavras, de onde vem o dinheiro? 
Do governo federal, estadual, municipal? De outras fontes?

Qual o volume de recursos que você recebeu neste ano para desenvolver es-
sas políticas, serviços e atividades? Quanto foi destinado por cada nível de 
governo (federal, estadual, municipal) para ser gasto no nível de gestão que 
você exerce?

Com quanto você conta neste ano para gastar com cada unidade de despesa?
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Ao terminar de responder às questões da Atividade 2, encaminhe para o seu tutor 
as respostas da Atividade 1 e 2 e passe à Atividade 3.

Agora, vamos discutir sobre os mecanismos de gestão fi nanceira e de imputabi-
lidade, além do perfi l dos gastos com DST, AIDS e Hepatites Virais. Neste último caso, 
vamos procurar estabelecer comparações entre distintos níveis de gestão para facilitar a 
compreensão. Novamente, começaremos por refl etir sobre algumas questões.

Você tem conseguido gastar todos os recursos fi nanceiros que têm sido colo-
cados à sua disposição para o desenvolvimento das políticas, serviços e ativi-
dades relativos às DST, AIDS e Hepatites Virais? Ou você tem sido obrigado a 
devolver parte desses recursos, por não ter conseguido gastá-los?

No caso de ter devolvido recursos, o que lhe impediu de gastá-los?

Você conhece bem a legislação sobre a gestão e a aplicação de recursos fi -
nanceiros na saúde?

Quais fontes de informação você tem usado para tomar decisões sobre o gasto?

No caso das parcerias, como é realizado o repasse de recursos para as OSC e/ou 
ONG? Você tem tido difi culdades com a aplicação e fi scalização desses recursos?

Após responder a essas questões, encaminhe ao seu tutor. Leia os textos 
seguintes relativos ao Pacto de Gestão do SUS e o fi nanciamento das ações e 

serviços de saúde na biblioteca do curso.
Convidamos você a assistir a uma videoaula sobre:

Gestão dos recursos fi nanceiros das políticas,
serviços e atividades relativos às DST, AIDS e Hepatites Virais.

Após assistir à videoaula Gestão dos recursos fi nanceiros das políticas, serviços e 
atividades relativos às DST, AIDS e Hepatites Virais, vamos levantar outras questões 
sobre o processo de elaboração do orçamento, o monitoramento/fi scalização da aplicação 
dos recursos, os agentes de controle público do gasto e os mecanismos de imputabilida-
de existentes, em conjunto com aspectos que você viu neste módulo. Para uma melhor 
compreensão vamos realizar essas atividades dentro da autoavaliação.
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Neste sétimo módulo, você estudou um tema que tem sido considerado 
crítico, alvo de preocupações no âmbito da gestão da Política de DST, AIDS 
e Hepatites Virais. Você foi se aproximando dessa problemática, agregando 
informações para esclarecer pontos fundamentais para a gestão fi nanceira 
da referida Política. O módulo inicia-se com uma problematização que visa 
mapear a situação da gestão fi nanceira da Política de DST, AIDS e Hepati-
tes Virais no seu âmbito de atuação. Logo a seguir, houve a oportunidade 
de um aprofundamento teórico sobre o fi nanciamento e o orçamento das 
políticas, programas e serviços de DST, AIDS e Hepatites Virais no Brasil. 
Dando continuidade, você discutiu sobre os mecanismos de gestão fi nan-
ceira e de imputabilidade e do perfi l dos gastos com DST, AIDS e Hepatites 
Virais; em seguida, viu a fundamentação teórica sobre o fi nanciamento das 
ações e serviços de saúde estabelecida no Pacto de Gestão do SUS. Ainda 
neste módulo, você assistiu a uma videoaula que sintetizou as ideias cen-
trais referentes à gestão dos recursos fi nanceiros das políticas, serviços e 
atividades relativos às DST, AIDS e Hepatites Virais. Finalizando o módulo, 
foram realizadas duas atividades que possibilitaram uma análise da gestão 
dos recursos fi nanceiros, de acordo com a realidade do seu território. A pri-
meira atividade voltou-se para o processo de elaboração do orçamento e o 
monitoramento/fi scalização da aplicação dos recursos; a segunda teve como 
referência o orçamento do Plano de Ações e Metas da sua instituição e suas 
relações com algumas questões que foram discutidas ao longo do módulo.

Autoavaliação
Quem participa da defi nição do orçamento das políticas, serviços e atividades 
relativos às DST, AIDS e Hepatites Virais no seu nível de gestão?

Quem infl uencia na defi nição do volume de recursos, sua aplicação e formas 
de execução fi nanceira?

Esse orçamento é adequado às necessidades de gastos, em conformidade com 
a situação epidemiológica do território onde você é gestor?
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Quem acompanha e fi scaliza a aplicação dos recursos do orçamento que você 
executa?

No caso de serem identifi cadas irregularidades no gasto dos recursos públi-
cos, quem são os responsáveis e quais as sanções a que serão submetidos?

Agora, tendo como referência o Plano de Ação e Metas (PAM) para DST, AIDS 
e Hepatites Virais da sua instituição, observe a parte sobre o orçamento e 
responda às questões a seguir.

a) Quais são as unidades de despesa contempladas no PAM?

b) É possível caracterizar as prioridades de gasto estabelecidas?

c) O perfi l das despesas previstas no orçamento é compatível com o perfi l 
epidemiológico local?

d) Você identifi caria possíveis problemas que esse orçamento poderia causar 
às ações e serviços que se pretende fi nanciar?

Lembre-se de encaminhar suas respostas ao tutor, acompanhadas de sua impressão 
geral sobre este módulo e de como ele contribuiu para sua prática como gestor.

Referências
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Descen-
tralização. Coordenação Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. Diretrizes Opera-
cionais dos Pactos pela vida, em defesa do SUS e de Gestão. Brasília, 2006.

PARKER, R. Construindo os alicerces para a resposta ao HIV/AIDS no Brasil: o desen-
volvimento de políticas sobre o HIV/AIDS, 1982-1996. Divulgação em Saúde para 
Debate, v. 1, n. 27, p. 8-49, 2003.
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Apresentação

O gestor na área de DST/AIDS e Hepatites Virais, como qualquer outro gestor, uti-
liza na sua rotina, leis, portarias, resoluções, instruções normativas e normas técnicas 
específi cas para a realização do seu trabalho. Partindo dessa premissa, o objetivo central 
deste módulo é discutir a legislação e as normas que regulam o exercício das respon-
sabilidades com a gestão da Política das DST/AIDS e Hepatites Virais.
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No Brasil, a epidemia de AIDS surgiu em meio a uma intensa discussão e mobiliza-
ção social em torno da reforma sanitária que culminou na criação do SUS, contexto em 
que a relação saúde e democracia esteve no centro do debate. Na Constituição de 1988, 
afi rma-se a saúde como um direito fundamental da cidadania, de caráter universal e 
igualitário dos serviços de saúde, estes organizados de forma hierarquizada e de gestão 
descentralizada, conforme foi visto no texto. Firmavam-se dessa maneira os princípios 
norteadores do SUS: universalidade, integralidade, participação e descentralização, re-
forçando o poder local, com ênfase na municipalização das ações e serviços de saúde.

Nesse contexto de embates ideológicos, estruturava-se a resposta nacional para o 
controle da epidemia da AIDS que, no decorrer de diversas conjunturas, assumiria con-
fi gurações variadas no que se refere a sua gestão.

Um destaque importante, pontuado por autores como Parker (2001), é dado quando 
se afi rma que:

O modelo de ação brasileira frente à epidemia da AIDS não começou de forma cen-
tralizada. [...]. As ações frente à AIDS tiveram início em comunidades, municípios 
e estados, e foram adotadas aos poucos em Nível Central como uma maneira de 
desenvolver um Programa Nacional (PARKER, 2001, p. 6).

É importante ressaltar aqui que a maioria das políticas públicas inovadoras em relação à 
AIDS foi impulsionada por um forte ativismo de grupos organizados, os quais estimularam a 
criação de leis específi cas sobre a questão. Tais leis, em sua maioria, vieram apenas regular e 
assegurar uma prática previamente existente, de forma a garantir os direitos dessa população.

Como já foi citado em módulos anteriores, desde a notifi cação do primeiro caso 
de AIDS no Brasil, a epidemia tem apresentado sucessivas mudanças em seu perfi l, tais 
mudanças, por sua vez, provocam alterações no gerenciamento da produção de serviços e 
cuidados às pessoas infectadas ou afetadas pelo HIV/AIDS e outras DST (LANDIM, 2008).

Para o adequado gerenciamento da produção dos citados serviços e cuidados, faz-
se necessário que o responsável pela área conheça as portarias, normas e leis que dão 
sustentação à Política Nacional de DST e AIDS. Nesse sentido, destacamos a necessidade 
de se conhecer o site <http://www.AIDS.gov.br> que os levará ao encontro de alguns dis-
positivos legais específi cos, fundamentais para o manejo do tema. 

Texto
MACEDO, Maurício 

Roberto Campelo de.  

Aspectos históricos 

e organizacionais 

do SUS e do 

Departamento 

de DST, AIDS e 

Hepatites Virais. 

Texto do Módulo 2 da 

Unidade 1 deste curso.

Para sua navegação no citado site, sugerimos que você acesse a partir de “política 
de incentivo” e “direitos humanos e legislação”. Contudo, lembramos que o layout das 
páginas de internet é extremamente dinâmico, de modo que os termos citados podem 
ser substituídos por outros. Sempre é bom ter em mente que o passo a passo da busca de 
temas na web sempre segue uma lógica e, em geral, os sites são autoexplicativos.

Vamos ver a seguir as portarias destacadas no site do Ministério da Saúde na página 
sobre a Política Nacional de DST e AIDS.

8.1 AIDS e outras DST

NESC_U3_IZI_010711.indd   143NESC_U3_IZI_010711.indd   143 14/07/11   11:1614/07/11   11:16



Unidade 3 O processo de gestão da Política DST, AIDS e Hepatites Virais144

Portaria nº 542, de 22 de dezembro de 1986 - Os casos confi rmados de AIDS 
e sífi lis congênita deverão ser obrigatoriamente notifi cados às autoridades 
sanitárias com observância das normas legais e regulamentares aprovadas.

Portaria nº 21, de 21 de março de 1995 - Orienta e organiza o acesso e a 
distribuição dos medicamentos para AIDS. 

Portaria nº 486, de 16 de maio de 2000 - Expedição da edição revisada 
e atualizada das orientações e critérios relativos à defi nição nacional de 
casos de AIDS em indivíduos menores de treze anos de idade, para fi ns de 
vigilância epidemiológica.

Portaria nº 1.943, de 18 de outubro de 2001 - Defi ne a relação de doenças 
de notifi cação compulsória para todo território nacional, incluindo entre 
elas a infecção pelo vírus da imunodefi ciência humana (HIV) em gestantes e 
crianças expostas ao risco de transmissão vertical, sífi lis congênita, Síndrome 
da Imunodefi ciência Adquirida (AIDS).

Portaria nº 2.313, de 19 de dezembro de 2002  - Institui incentivo para 
estados, Distrito Federal e municípios no âmbito do Programa Nacional de 
HIV/AIDS e outras DST.

Portaria nº 2.104/GM, de 19 de novembro de 2002 - Institui, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde - SUS, o Projeto Nascer - Maternidades e dá 
outras providências.

Portaria nº 1.015, de 27 de maio de 2004 – Regula o custeio e o acesso 
aos procedimentos de contagem de linfócitos T CD4/CD8 e quantifi cação 
da carga viral do HIV.

Portaria nº 1.679, de 13 de agosto de 2004 - Aprova normas relativas ao 
Sistema de Monitoramento da Política de Incentivo no Âmbito do Programa 
Nacional de DST e AIDS e dá outras providências. 

Portaria nº 325/GM, de 21 de fevereiro de 2008 - Estabelece prioridades, 
objetivos e metas do Pacto pela Vida para 2008, os indicadores de monito-
ramento e avaliação do Pacto pela Saúde e as orientações, prazos e diretrizes 
para a sua pactuação.

Portaria nº 151, de 14 de outubro de 2009 - Agiliza e amplia normas para 
a realização de testes anti-HIV.

Ressaltamos também a publicação Legislação sobre DST e AIDS no Brasil, disponí-
vel no endereço <http://www.AIDS.gov.br/legislação/home1.htm>. Essa obra, editada pela 
Assessoria de Comunicação da Coordenação Nacional de DST/AIDS – CN-DST/AIDS, 
está dividida em três volumes.
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O primeiro volume apresenta os principais instrumentos internacionais de proteção 
aos direitos humanos e outros nacionais, como o Decreto Presidencial no 1.904, de 13.05.96, 
que instituiu o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), e de forma específi ca pre-
vê, em curto prazo, a formulação e implementação de políticas e programas de melhoria de 
acesso, ampliação de serviços e proteção dos direitos humanos das pessoas com HIV/AIDS.

O segundo volume, dividido nos tomos I e II, apresenta as normas federais. O 
terceiro contempla as normas estaduais e municipais. Além de compilar as principais 
leis sobre doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, são também reproduzidas leis 
correlatas, permitindo uma visão global do quadro legislativo.

Apresentamos, a seguir, um quadro síntese dos temas abordados em cada volume.

VOLUME 1 VOLUME 2 VOLUME 3

DIREITOS
HUMANOS

NORMAS FEDERAIS
OUTRAS NORMAS (normas estaduais,

municipais e Distrito Federal)

TOMO I TOMO II

>  Instrumentos
Internacionais
de proteção dos
Direitos Humanos
ratifi cados pelo 
Brasil

>  Declaração 
Universal
dos Direitos 
Humanos

>  Pacto Internacional
dos Direitos Civis
e Políticos

>  Pacto Internacional
dos Direitos
Econômicos,
Sociais e Culturais

>  Convenção 
Americana
de Direitos Humanos

>  Decreto Legislativo
nº 56, de 19/04/95

>  Decreto nº 1.904,
de 13/05/96

CAPÍTULO I 

> Organização
político-administrativa

CAPÍTULO II

>  Assistência à saúde
1. Constituição federal -
da saúde - Art. 196 - 200

2. Sistema Único de
Saúde - normas gerais

3.  Programas - Saúde da Família
e agentes comunitários de saúde

4.  Comissões e atividades
específi cas – DST/AIDS

5.  Condutas terapêuticas, 
prevenção, e distribuição
de medicamentos

6.  Hospitais credenciados
para o tratamento e internação
de pacientes com AIDS

7.  Hospitais-dia para o
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. Centros de referência

9. Vigilância epidemiológica

10.  Vigilância sanitária

10.1. Norma geral

10.2. Controle de infecções 
hospitalares

10.3. Procedimentos para 
testagem sorológica (HIV)

10.4. Medicamentos 

10.5. Preservativos 
masculinos de borracha 

10.6. Leite humano 

10.7. Sangue 

10.8.  Ingresso de viajantes 
no Brasil 

11. Pesquisa 

12.  Seguros e planos de
saúde - regulamentação 

CAPÍTULO III 
Educação 

CAPÍTULO IV
Previdência social & trabalho 
1. Previdência social 
2.   Trabalhadores em geral
3.  Servidor público da União 
4.  Militares

CAPÍTULO V
Assistência social

CAPÍTULO VI 
Benefícios fi scais 

CAPÍTULO VII
Penal & penitenciário 

CAPÍTULO VIII
Normas éticas do
Conselho Federal
De Medicina - CFM 

CAPÍTULO I – Amazonas

CAPÍTULO II – Bahia

CAPÍTULO III – Ceará

CAPÍTULO IV – Distrito Federal 

CAPÍTULO V – Espírito Santo

CAPÍTULO VI – Goiás

CAPÍTULO VII – Maranhão

CAPÍTULO VIII – Mato Grosso

CAPÍTULO IX – Mato Grosso do Sul

CAPÍTULO X – Minas Gerais

CAPÍTULO XI – Paraíba

CAPÍTULO XII – Paraná

CAPÍTULO XIII – Piauí

CAPÍTULO XIV – Rio de Janeiro 

CAPÍTULO XV – Rio Grande do Norte

CAPÍTULO XVI – Rio Grande do Sul

CAPÍTULO XVII – Santa Catarina

CAPÍTULO XVIII – São Paulo  

Quadro 1 – Quadro síntese dos temas abordados em cada volume do livro Legislação sobre
DST e AIDS no Brasil. Fonte: Compilado da obra Legislação sobre DST e AIDS no Brasil.
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No início do século XXI, o Sistema Único de Saúde - SUS procura responder aos 
desafi os impostos pelas hepatites virais. Em 05 de fevereiro de 2002, foi publicada a 
Portaria Ministerial Nº 263, substituída pela de Nº 2.080, de 31 de outubro de 2003, da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), instituindo, no âmbito do SUS, o Programa 
Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais (PNHV). Esse programa foi 
desenvolvido de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias da Saúde 
dos estados, municípios e Distrito Federal. Além disso, têm sido publicadas portarias que 
especifi cam procedimentos, medicamentos e imunobiológicos utilizados na atenção às 
hepatites virais, bem como instrumentos para seus fi nanciamentos.

Os objetivos do PNHV são: desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção, 
diagnóstico, vigilância epidemiológica e sanitária, acompanhamento e tratamento dos 
portadores de hepatites virais; ampliação do acesso, incremento da qualidade e da capaci-
dade instalada dos serviços de saúde em todos os seus níveis de complexidade, bem como 
de centros de referência para o tratamento; organização, regulação, acompanhamento 
e avaliação do conjunto dessas ações de saúde para o efetivo controle das hepatites vi-
rais, a partir de cinco componentes/áreas: gestão, prevenção, vigilância epidemiológica, 
assistência e articulação com a sociedade civil organizada.

As portarias do Ministério da Saúde que disciplinam o manejo de pacientes portado-
res de hepatites virais estão disponíveis no endereço <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/

profi ssional/area.cfm?id_area=1523> e algumas delas encontram-se relacionadas a seguir.

 Portaria Nº 263, de 5 de fevereiro de 2002 - Institui, no âmbito do SUS, 
o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais, 
a ser desenvolvido de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas 
Secretarias de Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios.

 Portaria Nº 860, de 12 de novembro de 2002 - Aprova o Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Hepatite Viral Crônica B - Lamivudina, 
Interferon-alfa, na forma do Anexo desta Portaria.

 Portaria Nº 2080, de 31 de outubro de 2003 - Institui o Programa 
Nacional para Prevenção e Controle das Hepatites Virais, o Comitê 
Técnico de Acompanhamento e Assessoramento do Programa e dá ou-
tras providências.

8.2 Hepatites Virais
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Neste módulo, você conheceu a legislação e as normas que regulam 
o exercício das responsabilidades com a gestão da Política das DST, AIDS 
e Hepatites Virais. Ele se reveste de grande importância, considerando os 
múltiplos aspectos que envolvem a área de DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Como os módulos anteriores, você desenvolveu algumas atividades que 
tiveram como propósito inteirá-lo do tema de uma forma mais próxima da 
sua realidade. A intenção não foi formar especialistas nos aspectos legais da 
supracitada área, mas ofertar caminhos para que você pudesse compreender 
e caminhar pelos aspectos legais como maior tranquilidade.

 Portaria Nº 709, de 27 de dezembro de 2007 - Estabelece que o ins-
trumento Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) magnético passe a 
ser constituído de 2 (duas) formas de entrada de dados de produção, a 
seguir descritas: BPA consolidado e BPA individualizado.

 Portaria Nº 94, de 10 de outubro de 2008 - Disciplina o Comitê Técnico 
Assessor do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das 
Hepatites Virais.

 Portaria Nº 101, de 19 de novembro de 2008 - Constitui o Comitê 
Técnico Assessor do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle 
das Hepatites Virais.

 Portaria Nº 2.981, de 26 de novembro de 2009 – Aprova o Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica.
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ÍTEM PORTARIA DE QUE TRATA?

1
Portaria nº 2.582/GM, de 2 de 
dezembro de 2004.

2
Portaria nº 5, de
21de fevereiro de 2006.

3
Portaria n° 766, de
21 de dezembro de 2004.

4
Lei que obriga a distribuição de toda medicação 
necessária para tratamento da AIDS.

5

Lei que defi ne as diretrizes da Política de 
Prevenção e Atenção Integral à Saúde da Pessoa 
Portadora de Hepatite, em todas as suas formas, 
no âmbito do SUS, e dá outras providências.

6
Portaria nº 34, de
28 de setembro de 2007.

Autoavaliação
Como exercício deste módulo, preencha o quadro a seguir, através da busca 
dos documentos assinalados, cujo conhecimento é de extrema importância 
para o exercício da sua função.

a)  Os itens “1 a 3” e “6 a 10” relacionam sete portarias e uma instrução nor-
mativa, com as respectivas datas.

b) Solicitamos que complete a terceira coluna com a descrição sucinta do assunto 
dos referidos documentos.

c) Já nos itens “4 e 5”, você deve preencher a segunda coluna com o número e 
data das leis, cuja defi nição está descrita na terceira coluna.
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Agora que você concluiu o preenchimento do quadro, envie-o para o seu tutor.

7
Portaria nº 1.824, de
2 de setembro de 2004. 

8
Portaria n° 766, de
21 de dezembro de 2004.

9
Portaria n° 1.625, de
10 de julho de 2007.

10
Instrução Normativa n° 1.626, de 10 
de julho de 2007.

Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Legisla-
ção. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.AIDS.gov.br/pagina/legis-

lacao>. Acesso em: 8 set. 2010.

LANDIM, Edivânia Lúcia Araújo Santos. Descentralização do Programa DST/AIDS 
no Estado da Bahia: desafi os para o município como território de práticas de saúde. 
Dissertação (Mestrado Profi ssional) – Universidade Federal da Bahia, 2008.

MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 33ed. São Paulo: Malheiros Edi-
tores, 2007.

PARKER, Richards. Estado e Sociedades em Redes: descentralização e sustentabilida-
de das ações de prevenção das DST/AIDS. 2001. Mimeo.

VENTURA, M. Legislação sobre DST e AIDS no Brasil. 3. ed. Brasília, DF: Assessoria 
de Comunicação da CN-DST/AIDS; 2006. Disponível em: <http://www.AIDS.gov.br/legis-

lacao/home1.htm>. Acesso em: 24 mar. 2011.

NESC_U3_IZI_010711.indd   149NESC_U3_IZI_010711.indd   149 14/07/11   11:1614/07/11   11:16



Unidade 3 O processo de gestão da Política DST, AIDS e Hepatites Virais150

Anotações

NESC_U3_IZI_010711.indd   150NESC_U3_IZI_010711.indd   150 14/07/11   11:1614/07/11   11:16



CAPA_NESC_U3_Ivana.indd   2CAPA_NESC_U3_Ivana.indd   2 03/08/11   15:1403/08/11   15:14



Realização:

Apoio:

Unidade 3
O processo de gestão da
Política DST, AIDS e Hepatites Virais

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva/UFRN

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO
DA POLÍTICA PARA AS DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS

Unidade 3                   O processo de gestão da Política DST, AIDS e Hepatites Virais
CURSO DE APERFEIÇOAM

ENTO EM
 GESTÃO DA POLÍTICA PARA AS DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS

CAPA_NESC_U3_Ivana.indd   1CAPA_NESC_U3_Ivana.indd   1 03/08/11   15:1403/08/11   15:14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1700.700 1133.800]
>> setpagedevice


