
Unidade 2
Redes de atenção integral

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva/UFRN

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

NESC_U2_IZI_010711.indd   Capa1NESC_U2_IZI_010711.indd   Capa1 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



NESC_U2_IZI_010711.indd   Capa2NESC_U2_IZI_010711.indd   Capa2 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



Unidade 2
Redes de atenção integral

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

NESC_U2_IZI_010711.indd   Capa3NESC_U2_IZI_010711.indd   Capa3 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



NESC_U2_IZI_010711.indd   Capa4NESC_U2_IZI_010711.indd   Capa4 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



2011
Natal – RN

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva/UFRN

Organizadores 
Rosana Lúcia Alves de Vilar, Elizabeth Cristina Fagundes de Souza, Eveline Pípolo Milan, 
Janete Lima de Castro, Marise Reis de Freitas, Maurício Roberto Campelo de Macedo

Unidade 2
Redes de atenção integral

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

NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo1NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo1 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material pode ser utilizada ou reproduzida
sem a autorização expressa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Catalogação da publicação na fonte. Bibliotecária Verônica Pinheiro da Silva.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material pode ser utilizada ou reproduzida
sem a autorização expressa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Governo Federal

Presidente da República
Dilma Vana Rousseff

Vice-Presidente da República
Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro da Saúde
Alexandre Padilha

Reitor
Ângela Maria Paiva Cruz

Vice-Reitora
Maria de Fátima Freire Melo Ximenes

Secretária de Educação a Distância
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Secretária Adjunta de Educação a Distância
Eugênia Maria Dantas

Coordenadora do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFRN – NESC
Elizabeth Cristina Fagundes de Souza

FICHA CRÉDITO

NESC – Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva/UFRN

Organizadores 

Rosana Lúcia Alves de Vilar

Elizabeth Cristina Fagundes de Souza

Eveline Pípolo Milan

Janete Lima de Castro

Marise Reis de Freitas

Maurício Roberto Campelo de Macedo

Autores

Elizabeth Cristina Fagundes de Souza

Eveline Pípolo Milan

Janete Lima  Castro

Maurício Roberto Campelo de Macedo

Rosana Lúcia Alves de Vilar

Autores Colaboradores

André Luciano de Araújo Prudente

Lúcia Calich

Eveline Pípolo Milan

 Georgia Sibele Nogueira da Silva

Maurício Roberto Campelo de Macedo

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)

Coordenador de Produção de Materiais Didáticos

Marcos Aurélio Felipe

Projeto Gráfi co

Ivana Lima

Revisores de Estrutura e Linguagem

Eugenio Tavares Borges

Janio Gustavo Barbosa

Jeremias Alves de Araújo

José Correia Torres Neto

Kaline Sampaio de Araújo

Luciane Almeida Mascarenhas de Andrade

Thalyta Mabel Nobre Barbosa

Revisoras de Língua Portuguesa

Cristinara Ferreira dos Santos

Emanuelle Pereira de Lima Diniz

Janaina Tomaz Capistrano

Revisora das Normas da ABNT

Verônica Pinheiro da Silva

Revisora Técnica

Rosilene Alves de Paiva

Revisoras Tipográfi cas

Adriana Rodrigues Gomes

Ilustradores

Adauto Harley

Anderson Gomes do Nascimento

Carolina Costa de Oliveira

Dickson de Oliveira Tavares

Leonardo dos Santos Feitoza

Roberto Luiz Batista de Lima

Rommel Figueiredo

Diagramadores

Ana Paula Resende

Carolina Aires Mayer

Davi Jose di Giacomo Koshiyama

Elizabeth da Silva Ferreira

Ivana Lima

José Antonio Bezerra Junior

Luciana Melo de Lacerda

Rafael Marques Garcia

FICHA TÉCNICA

Redes de atenção integral / Org. Rosana Lúcia Alves de Vilar et al ... – Natal: EDUFRN, 2011.

     40 p.: il.

ISBN 978-85-7273-793-7

Segunda unidade do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais.

Unidade 2 de autoria de Elizabeth Cristina Fagundes de Souza, Rosana Lúcia Alves Vilar, Eveline Pípolo Milan, 
Janete Lima Castro e Maurício Roberto Campelo de Macedo,  e.

1. Administração-Saúde pública. 2. DST. 3. AIDS. 4. Hepatites virais. I. Souza, Elizabeth Cristina Fagundes 
de – Org.. II. Milan, Eveline Pípolo - Org. III. Castro, Janete Lima de - Org. IV. Freitas, Marise Reis de. V. Macedo, 
Maurício Roberto Campelo de - Org.

                           CDU 005:614
                           R314r

NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo2NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo2 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



Agradecimentos a todos os docentes e técnicos que contribuíram
para as discussões e revisões dos textos produzidos, especialmente a:

Ana Luíza Nepomuceno Silva (Ministério da Saúde)
Iara Marques de Medeiros (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
Carla Glenda Souza da Silva (Secretaria de Saúde Pública do RN) 
Sandra Regina de S. L. Mijiul (Ministério da Saúde)
Sílvia Cristina Viana Silva Lima (Ministério da Saúde)
Thaísa Gois Santos Lima (Secretaria de Saúde Pública do RN)

NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo3NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo3 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo4NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo4 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



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

NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo8NESC_U2_IZI_010711.indd   Miolo8 14/07/11   15:5814/07/11   15:58



Palavra do professor-autor

Elizabeth Cristina
F. Souza
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Ao iniciar a segunda Unidade do curso, convidamos você, aluno, a pensar novamente 
sobre o contexto dos serviços de atenção às DST, AIDS e Hepatites Virais, para que 
possa identifi car o fl uxo do atendimento no seu município, região ou estado e, 

com base em alguns fundamentos teóricos e práticos acerca da integralidade da atenção 
e da gestão do cuidado, intervir sobre o referido contexto.

Como podemos ver, o Módulo buscará apresentar um referencial conceitual de uma 
forma articulada à realidade dos serviços, estimulando ações em prol da organização de redes 
de atenção integral e estruturação de linhas do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais.

Maurício R.
Campelo Macedo
Professor do
Departamento de Saúde Coletiva

Janete L. Castro
Professora do
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Professora do 
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Apresentação da unidade

Nesta unidade de aprendizagem, vamos refl etir sobre várias questões que envolvem 
a produção do cuidado referente às DST, AIDS e Hepatites Virais, observando 
como essa produção se dá em um determinado território e, também, vamos buscar 

identifi car a situação das “redes de atenção” existentes.
Num segundo momento, você vai estudar algumas visões integralizadoras que 

tentam contribuir para a estruturação de linhas do cuidado em DST, AIDS e Hepatites 
Virais no município, região ou estado.

Por fi m, vai desenvolver iniciativas de gestão para estruturação de redes de atenção 
e organização de linhas do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais no município, região 
ou estado, na perspectiva da integralidade da atenção.

Objetivos da unidade

 Identifi car a situação das redes de atenção às DST, AIDS e Hepatites Virais no mu-
nicípio, região ou estado.

 Compreender conceitos básicos que fundamentam a integralidade da atenção e sua 
indissociabilidade da gestão.

 Identifi car as múltiplas dimensões da gestão do cuidado e sua complementaridade 
para a defi nição de estratégias de gestão.

 Elaborar agenda de trabalho para estruturação de linhas do cuidado às DST, AIDS e 
Hepatites Virais no município, região ou estado.
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Estruturação de linhas
do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais1.1
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Unidade 2 Redes de atenção integral 17

Redes de atenção integral e estruturação
de linhas do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais

Vamos iniciar nosso estudo com a seguinte questão para você refl etir:

O sistema de saúde do seu município, região ou estado está organizado para 
produzir cuidado integral às pessoas com DST, AIDS e Hepatites Virais? 

Para responder a essa questão, lhe convidamos a identifi car no seu município, 
região ou estado os aspectos que caracterizem a produção do cuidado relativa às DST, 
AIDS e Hepatites Virais. Para isso, preste bastante atenção na atividade a seguir para 
compreender melhor a questão inicial que colocamos.

Com o intuito de facilitar sua análise, apresentamos a seguir uma série de questões 
a serem respondidas.

Você considera que no seu território existe uma rede de atenção às DST, AIDS 
e Hepatites Virais?
Não ( )      Sim ( )

Justifi que sua resposta.

Caso você tenha justifi cado a não existência de redes de atenção, responda 
às questões a seguir.

a) Liste os serviços de saúde que existem no seu território, agrupando-os por 
tipo de atenção (atenção básica; atenção especializada; apoio diagnóstico; 
atenção às urgências e emergências; atenção hospitalar; atenção domiciliar).

b) O que falta para existir uma rede de atenção às pessoas com DST, AIDS e 
Hepatites Virais no seu território?

c) O que você, como gestor, poderia propor como iniciativas/medidas para 
estruturar uma rede de atenção às pessoas com DST, AIDS e Hepatites Virais 
no seu território?
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Unidade 2 Redes de atenção integral18

Caso você tenha justifi cado a existência de redes de atenção no seu território, 
responda às questões seguintes.

a) Liste os serviços de saúde que existem no seu território, agrupando-os por 
tipo de atenção (atenção básica; atenção especializada; apoio diagnóstico; 
atenção às urgências e emergências; atenção hospitalar; atenção domiciliar).

b) Em seguida, identifi que, em cada tipo de atenção, as ações para as DST, 
AIDS e Hepatites Virais que são desenvolvidas no seu território.

c) A partir da listagem de ações desenvolvidas, identifi que-as conforme se-
jam de promoção da saúde, prevenção, vigilância da saúde, diagnóstico, 
terapêutica e reabilitação.

d) Como se dá a comunicação entre os vários serviços para o desenvolvimento 
dessas ações?

e) Você identifi ca interrupções de fl uxo no atendimento ao usuário que com-
prometam a integralidade do cuidado? Em caso afi rmativo, onde você loca-
liza os principais estrangulamentos que interrompem/difi cultam a produção 
do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais?

f) Além das ações desenvolvidas nos serviços de saúde, há outras iniciativas 
realizadas por outros setores (governamentais e não governamentais)? Em 
caso positivo, registre-os.

Após responder às questões solicitadas, encaminhe seu relato com as respostas ao 
seu tutor deixando claro um diagnóstico sobre a produção do cuidado às DST, AIDS e 
Hepatites Virais no seu município, região ou estado.
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O que é rede de atenção à saúde?1.2
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Unidade 2 Redes de atenção integral 21

Para refl etir...

Na gestão pública, a lógica e o fundamento da rede são a garantia dos direitos 
sociais, e não o lucro. A necessidade de interligar serviços tem como objetivos expandir 
o acesso, melhorar a resolubilidade e conectar as políticas sociais intersetoriais, visando 
assegurar efi cácia, efi ciência e efetividade (SANTOS; ANDRADE, 2009).

Há que se ressaltar que rede não é o simples ajuntamento de serviços, organizações 
ou pessoas – requer a adoção de articulações que deem unicidade ao entrelaçamento de 
ações e processos. Para isso, é imprescindível a garantia de uma institucionalidade, uma 
organicidade e uma governança, para potencializar o funcionamento da rede. 

Mendes (2010) destaca que as redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas 
de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos 
comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 
contínua e integral à determinada população. 

Santos e Andrade (2009) ressaltam que rede de atenção à saúde signifi ca uma forma 
de organização das ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde, 
em todos os níveis de complexidade, de um determinado território, de modo a permitir 
a articulação e a interconexão dos conhecimentos, saberes, tecnologias, profi ssionais 
e organizações ali existentes, para que o cidadão possa acessá-los, de acordo com suas 
necessidades de saúde, de forma racional, harmônica, sistêmica, regulada e conforme 
uma lógica técnico-sanitária. 

Os conceitos apontam que nas redes de atenção à saúde deve haver interação e 
articulação de serviços que se organizam, mediante pactuações, sem perda de autonomia. 

Governança
Refere-se ao modus 

operandi das

políticas governamentais, 

envolvendo a articulação 

e cooperação entre atores 

sociais e políticos, além 

de arranjos institucionais 

que coordenam e 

regulam os mecanismos 

tradicionais de agregação 

e articulação de 

interesses.

Poliárquica
Sem hierarquia entre os 

diferentes componentes; 

todos os componentes 

de atenção à saúde são 

igualmente importantes 

e se relacionam 

horizontalmente

Para responder a essa pergunta, vamos refl etir sobre alguns conceitos e concepções 
que irão ajudá-lo a compreender o que são redes de atenção à saúde e qual o seu papel 
na busca da integralidade da atenção.

É importante reconhecer que no contexto atual vivemos em uma sociedade em 
rede (CASTELLS, 1999), a qual funciona com o uso das tecnologias da informação que 
podem estar presentes nos diversos tipos de organização. 

O que é mesmo uma rede de 
atenção à saúde?
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Nos signifi cados descritos, também emergem os sentidos de integralidade visando superar 
fragmentações e desenhos organizacionais que retratam a hierarquia entre os serviços, reforçan-
do a proposta de uma organização poliárquica, como podemos observar no desenho a seguir.

Figura 1 – Organização poliárquica

Para Mendes (2010), as redes de atenção à saúde constituem-se de três elementos: 
população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.

A população responsável pelas redes de atenção à saúde deve ser conhecida e re-
gistrada em sistemas de informação. 

A estrutura operacional compõe-se de 5 elementos: o centro de comunicação - a 
atenção primária à saúde, a atenção especializada e de alta complexidade, os sistemas 
de apoio, os sistemas logísticos e o sistema de governança da rede.

O centro de comunicação das redes é o nó intercambial em que se coordenam fl uxos 
e contrafl uxos e deve ser constituído pela atenção primária à saúde.  

Os serviços especializados e hospitalares representam os nós das redes que ofertam 
atenção de maiores densidades tecnológicas e, por essa razão, tendem a ser mais con-
centrados espacialmente.

Os sistemas de apoio são setores das redes que prestam serviços comuns a todos os 
pontos de atenção nos campos do apoio diagnóstico, terapêutico, da assistência farma-
cêutica e dos sistemas de informação.

Os sistemas logísticos são as alternativas tecnológicas que garantem a organiza-
ção racional dos fl uxos e contrafl uxos, tais como: cartão de identifi cação dos usuários, 
prontuário, regulação do sistema de acesso e sistema de transporte.

O sistema de governança é o arranjo organizativo que permite a gestão dos com-
ponentes da rede de forma a gerar a cooperação e a interdependência.

Quanto ao modelo de atenção à saúde, compõe-se de sistemas lógicos que organizam 
o funcionamento das redes, articulando as relações entre a população e suas subdivisões 
por riscos, os focos das intervenções em função das situações epidemiológicas e dos 
determinantes sociais da saúde.

Faz-se importante ressaltar que o modelo de atenção que incorpora o conceito 
ampliado de saúde reconhece outros serviços e ações externos ao setor da saúde na 
confi guração dos nós dessas redes, enfatizando seu caráter intersetorial.
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1) Defi nir suas portas de entrada.

2) Ordenar o acesso por ordem cronológica e de risco.

3) Oferecer atendimento adequado às necessidades do usuário.

4) Racionalizar a oferta de serviços e a incorporação tecnológica.

5) Defi nir as linhas do cuidado.

6) Integrar os sistemas de informação.

7) Evitar a repetição desnecessária de exames e procedimentos.

8)  Permitir aos profi ssionais o acesso a prontuários e exames de modo 
informatizado e integrado.

9)  Permitir o monitoramento dos problemas de saúde dos usuários para 
evitar complicações e assegurar a continuidade do cuidado.

10)  Oferecer educação em saúde ao usuário sobre seu estado de saúde, para 
fomentar maior responsabilidade e autonomia com sua própria saúde.

11)  Articular ações de saúde com outras políticas intersetoriais.

Em resumo, podemos dizer que as redes de serviços ou de atenção à saúde, repre-
sentam a interconexão, integração e interação de ações e serviços, no sistema de saúde, 
visando assegurar a integralidade da produção do cuidado e o direito à saúde. 

A seguir, apresentamos um caso que servirá de base para você responder à Atividade 2. 
Preste atenção nos detalhes do texto e correlacione com o que você está estudando no curso.

Segundo Hartz e Contandriopoulos (2004), para o efetivo funcionamento das redes 
de atenção a saúde, estas devem:
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Situação-problema 1
Mariana, 25 anos, empregada doméstica, está no terceiro mês de sua ter-

ceira gestação e foi à Unidade de Saúde da Família mais próxima da sua casa, 
para iniciar o seu pré-natal. Há dois anos, provocou um aborto por gravidez 
indesejada. Tem um fi lho de quatro anos, que tem pneumonias de repetição 
e está em acompanhamento com pediatra. Na época dessa gravidez, ela fez 
pré-natal irregular, com apenas duas consultas, não realizou os exames soli-
citados e não sabe informar sobre a ocorrência de doenças durante sua última 
gestação. O parto foi normal, pois chegou à maternidade em período expulsivo. 

Trabalha oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, e faz hora extra 
aos sábados. Separou-se do pai do seu fi lho logo após o parto, não recebe 
ajuda do mesmo e nem sabe do seu paradeiro. Após a separação, teve alguns 
parceiros sexuais. O atual parceiro tem 20 anos, está desempregado e, por 
vezes, usa crack e maconha. Mariana ingere bebidas alcoólicas nos fi nais 
de semana, fuma cerca de 10 cigarros por dia e já experimentou maconha.

O médico da unidade de saúde a examinou e percebeu que ela estava um 
pouco descorada. Prescreveu-lhe sulfato ferroso, solicitou os exames de rotina, 
orientou sobre a importância das consultas pré-natais, da alimentação e da 
abstinência ao álcool e ao fumo. No entanto, imaginou que Mariana poderia 
ter difi culdades para frequentar o pré-natal, pois reside em uma área que não 
é coberta pela Unidade de Saúde da Família. Pensou em solicitar ajuda à en-
fermeira da sua equipe para uma atenção especial a essa usuária, no entanto, 
sabe que a equipe está sobrecarregada e com muitas difi culdades operacionais. 

Após a consulta, Mariana dirigiu-se à farmácia da unidade, mas foi 
informada que o sulfato ferroso estava faltando: “é possível que chegue no 
início do mês”, comunicou o funcionário. Quanto aos exames, a técnica de 
enfermagem agendou a coleta do hemograma, da classifi cação ABO-Rh e 
do EAS para 15 dias. Os demais exames não foram agendados na unidade: 
a  glicemia e o VDRL, por falta de kit, e as sorologias por serem colhidas no 
Laboratório Central (LACEN). 

No mês seguinte, a enfermeira identifi cou que Mariana não compareceu 
à consulta agendada, mas não pôde fazer busca ativa, pois sua equipe estava 
incompleta e Mariana é de “uma área não coberta”. 

Passados três meses, Mariana compareceu à unidade e foi atendida em 
uma consulta extra com o médico: estava bem, mas ganhou pouco peso. A 
avaliação obstétrica foi normal, embora não tenha conseguido realizar todos 
os exames solicitados. Não compareceu à unidade para colher o hemograma 
e o EAS por falta de tempo. Foi ao LACEN, colheu as sorologias, mas não 
recebeu os resultados. Sua patroa comprou-lhe o sulfato ferroso e pagou 
uma ultrassonografi a.
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O médico a encaminhou para aplicação da vacina antitetânica e so-
licitou à enfermeira que entrasse em contato com o LACEN para localizar 
os resultados das sorologias. A funcionária do LACEN informou que seria 
necessária uma segunda coleta, pois o “sangue havia hemolisado”! 

Mariana foi informada e argumentou que seria difícil comparecer nova-
mente ao LACEN, pois já havia faltado ao trabalho para vir à consulta e que 
seria mais fácil se a própria unidade fi zesse a coleta, naquele dia. A equipe 
reiterou a importância daqueles exames para seu bebê e pediu seu empenho. 
Mesmo assim, Mariana não compareceu ao LACEN e disse “sinto-me bem 
e a ultrassonografi a mostrou que está tudo bem com o bebê”. Não retornou 
mais à unidade de saúde.

Por volta do nono mês, Mariana entrou em trabalho de parto. Buscou 
assistência em várias maternidades, durante a madrugada, todas com “exces-
so de lotação” e, por fi m, conseguiu ser admitida em uma das maternidades, 
dando à luz poucas horas depois (parto normal). 

A equipe que a atendeu observou que seu cartão do pré-natal estava 
incompleto e que não havia registro de exames realizados. Durante o parto, 
foram colhidos VDRL e teste rápido anti-HIV. O bebê nasceu bem, apesar 
do baixo peso. 

Após o parto, a médica de plantão recebeu os resultados dos exames 
solicitados: Anti-HIV REAGENTE e VDRL REAGENTE 1:128. A médica fi cou 
afl ita, pois era a primeira vez que teria que lidar com tal situação. Pensou: 
“será que esse exame é falso-positivo? Como vou dizer à paciente?” Obser-
vou o protocolo do Projeto Nascer (Ministério da Saúde), afi xado na sala 
de parto, e percebeu que não houve tempo de fazer o AZT injetável. Reco-
mendou, então, que a criança não fosse amamentada e prescreveu o AZT 
xarope, a primeira dose da vacina anti-hepatite B e a penicilina cristalina 
para o bebê. Logo em seguida, foi informada pela enfermeira que o AZT 
xarope estava em falta naquela maternidade. 

Depois desse breve passeio sobre as concepções de redes de atenção à saúde, e o 
que você leu no caso da usuária Mariana, refl ita sobre o mesmo e, em seguida, responda 
às perguntas solicitadas.

Que difi culdades você identifi ca, no caso acima, que comprometeram o cui-
dado integral à usuária Mariana?

Que necessidades deixaram de ser atendidas? 
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O que você como gestor poderia propor para dar respostas às difi culdades do 
contexto do caso e necessidades de Mariana?

Envie as respostas para seu tutor, explicitando a sua análise sobre o 
caso estudado e seu posicionamento como gestor.
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Como já discutimos no Módulo 2 da Unidade 1, o SUS  representa uma mudança do 
sistema de saúde brasileiro na medida em que incorpora os princípios da universalidade, 
da equidade e da integralidade. Como princípio para organização do SUS, a integralidade 
resgata a noção de sistema para o setor da saúde. 

A despeito dos múltiplos sentidos que esse conceito pode adquirir, destacaremos 
aqui aqueles usualmente mencionados para defi nir a integralidade, que dizem respeito 
às práticas do cuidado, à organização dos serviços e às políticas intersetoriais.

O sentido da integralidade quanto às práticas do cuidado implica em uma pers-
pectiva complexa da percepção do ser humano como uma totalidade bio-psico-social 
indissociável, que deve ser vista a partir da sua singularidade inserida num contexto 
(familiar, de trabalho, grupal, social). A pessoa não se reduz às suas partes constitutivas 
(o coração, o fígado, os pulmões), nem podemos pensar em separações artifi ciais como 
corpo-mente, biológico-social. O indivíduo se produz e deve ser considerado na sua 
integralidade.

No que se refere à estrutura organizacional do sistema de serviços de saúde, a in-
tegralidade visa reconhecer a condição dos indivíduos como sujeitos sociais, portadores 
de direitos, entre os quais o da garantia de acesso ao conjunto de recursos, técnicas, 
tecnologias e conhecimentos capazes de promover, proteger e recuperar a saúde, assim 
como prevenir as doenças e agravos. 

Caberá ao sistema de saúde assegurar que todos os cidadãos possam se benefi ciar 
das ações e serviços do SUS, desde as mais amplas e inespecífi cas de promoção da saúde 
até as que incorporam densidade tecnológica de maior complexidade.

O terceiro sentido da integralidade reconhece a necessidade de haver iniciativas que 
não são do âmbito do setor da saúde, mas que se referem a políticas públicas e práticas 
comunitárias que podem ter efeitos positivos em condicionantes e determinantes de pro-
blemas de saúde de determinada população. Esse sentido se expressa na intersetorialidade 
prevista no arcabouço conceitual do SUS.

A noção de estruturação de redes de atenção à saúde se articula aos sentidos da 
integralidade referidos na medida em que a produção do cuidado em redes exige a arti-
culação sistêmica e dinâmica de: 

 ações e práticas em pontos específi cos de assistência à saúde (unidades 
de saúde de vários tipos);

 arranjos de gestão do cuidado e comunicação entre serviços, profi ssio-
nais e usuários; 

 pontos inespecífi cos de atenção em outras instituições que desenvolvem 
políticas que infl uem na qualidade e condições de vida das pessoas; 

 redes sociais de apoio na comunidade.
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Uma compreensão mais ampliada de redes de atenção à saúde considera, portanto, 
os três sentidos da integralidade, desde o processo de trabalho em saúde e as práticas 
desenvolvidas em cada tipo de serviço à organização e comunicação desses no sistema 
de saúde (o primeiro e segundo sentidos), bem como o terceiro sentido, ao reconhecer 
que parte dos problemas de saúde não consegue ser resolvida de forma exclusiva pelo 
setor, sendo necessário criar e ampliar articulações intersetoriais e comunitárias para 
fortalecer elos e conexões entre as várias redes que se produzem num determinado ter-
ritório (município, região, estado).

Releia o caso da usuária Mariana e analise-o com base nos sentidos da inte-
gralidade apresentados no texto anterior.

A partir da sua análise, responda: Como a integralidade se efetivou ou deixou 
de ser efetivada? 

Encaminhe ao seu tutor as respostas da Atividade 3.
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Após as refl exões sobre o caso, vamos retomar a análise acerca do que ocorre no 
seu território a partir das refl exões a seguir.

As necessidades, assim como os problemas de saúde (estes já discutidos na Unidade 
I), são fenômenos históricos, bem como as respostas dadas a estes em cada sociedade.

As distintas formas como a vida se expressam e se estruturam nos diversos con-
textos históricos, assim como criam as condições para a identifi cação de determinados 
tipos de necessidades e problemas de saúde. Um bom exemplo é o fato da AIDS só ter se 
constituído como problema de saúde muito recentemente, embora a existência do vírus 
HIV seja muito antiga. Vários fatores concorreram para esse vírus tornar-se patogênico 
à espécie humana em escala epidêmica, chegando a tornar-se uma pandemia.

Epidemia
É a ocorrência em uma 

comunidade ou região 

de casos de natureza 

semelhante, claramente 

excessiva em relação 

ao esperado. O con-

ceito operativo usado 

na epidemiologia é: 

uma alteração, espacial 

e cronologicamente 

delimitada, do estado de 

saúde-doença de uma 

população, caracteri-

zada por uma elevação 

inesperada e descon-

trolada dos coefi cientes 

de determinada doença, 

ultrapassando valores do 

limiar epidêmico prees-

tabelecido para aquela 

circunstância e doença.

Pandemia
É caracterizada por uma 

epidemia com larga 

distribuição geográfi ca, 

atingindo mais de um 

país ou de um continen-

te. Um exemplo típico 

desse evento é a epide-

mia de AIDS que atinge 

todos os continentes.

Muitas vezes na literatura da área médica ou em dados estatísticos você 
vai se deparar com o termo “incidência”. Apenas para você compreender, 
incidência é o número de novos casos de doentes em uma população em 
um determinado intervalo de tempo.

A AIDS, inicialmente identifi cada como doença mortal associada à sexualidade, 
trouxe consigo um conjunto de necessidades (comportamentos, tecnologias, conceitos 
como o de “sexo seguro”, tratamentos, cuidados, entre outros) para os portadores dessa 
doença, além de preconceitos e estigmas. 

Por outro lado, o conjunto de tecnologias e mudanças culturais que surgiu associado 
ao controle da AIDS e às sucessivas respostas que as diversas sociedades deram a esse 
problema de saúde, também infl uenciou as mudanças epidemiológicas da pandemia e 
suas características atuais: interiorização, feminização, envelhecimento, entre outros já 
destacados na Unidade 1.

É preciso reconhecer que uma necessidade de saúde surge da confl uência de vários 
fatores, nem sempre reconhecidos pelos indivíduos e atores sociais. Para aqueles que 
tiveram acesso a uma educação voltada para a saúde, o uso dos preservativos é hoje 
uma necessidade para se proteger das DST, AIDS e algumas formas de Hepatites Virais.  

No entanto, para aqueles que não têm uma cultura sanitária, esses métodos voltados 
para o “sexo seguro” nada signifi cam e até são vistos como um “empecilho ao prazer”, 
não sendo percebidos como uma necessidade.

Alguns autores, ao valorizarem a dimensão do conhecimento técnico, denominaram 
de “necessidades não sentidas” aquelas que são reconhecidas apenas pelos profi ssionais 
da saúde a partir de critérios técnicos, e de “necessidades sentidas” as que são reconhe-
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cidas pela população. Nesse caso, uma necessidade de saúde poderá ser uma produção 
da cultura ou da subjetividade.

As necessidades sentidas podem ser produzidas, artifi cialmente, pela mídia e inte-
resses mercadológicos. Um exemplo é o estímulo ao consumo de produtos farmacêuticos. 
As maravilhas da ação terapêutica (quase mágica) de “medicamentos” são amplamente 
divulgadas, mesmo que, muitas vezes, o uso desses produtos seja desnecessário, inefi caz 
ou mesmo prejudicial à saúde. 

A oferta de certos serviços de diagnóstico de alto custo também pode ser induzida 
como um “objeto de consumo” e passar a ser reconhecida como “necessidade” produ-
zida pelo mercado. Muitas vezes, os usuários chegam a pressionar os médicos para que 
solicitem exames, mesmo quando desnecessários no contexto dos seus casos individuais.

Outra abordagem acerca de necessidades de saúde (CECÍLIO; MATSUMOTO, 2009; 
CECÍLIO, 2001) reconhece essas ofertas em quatro conjuntos. 

O primeiro diz respeito às boas condições de vida, entendendo-se que o modo de 
viver se traduz em diferentes necessidades. 

O segundo conjunto de necessidades refere-se ao acesso às tecnologias que melho-
ram ou prolongam a vida. É importante destacar, nesse caso, que o valor de uso de cada 
tecnologia é determinado pela necessidade sentida de cada pessoa, em cada momento. 

O terceiro refere-se à criação de vínculos (a)efetivos entre o usuário e o profi ssional 
ou equipes de saúde.

E o quarto conjunto é relativo aos graus crescentes de autonomia que cada pessoa 
tem no seu modo de conduzir a vida, o que vai além da informação e da educação. Na 
verdade, como enfatizam os autores, a autonomia implicaria a possibilidade de recons-
trução, pelos sujeitos, dos sentidos de sua vida e essa ressignifi cação teria peso no seu 
modo de viver, incluindo aí a luta pelas suas necessidades.

Conforme essa concepção, as necessidades de saúde têm dimensões variadas e 
complexas, tendo que ser captadas em sua expressão individual e coletiva. Podem ser a 
busca de algum tipo de resposta às más condições de vida, o acesso a alguma tecnologia 
capaz de melhorar ou prolongar a saúde, a procura de um vínculo (a)efetivo com algum 
profi ssional ou para ter maior autonomia no modo de viver. 

Merhy (2006) acrescenta a essa classifi cação mais um outro conjunto de necessida-
des – as necessidades de ser alguém singular com direito à diferença, isto é, ser respeitado 
na singularidade de cada cidadão e em suas necessidades “especiais”, ser incluído.

Os problemas de saúde, por sua vez, também não constituem uma noção unívoca: 
o que poderá ser reconhecido como problema para um grupo social poderá não ser para 
outro grupo. O que nos faz atribuir o signifi cado de problema a algum fenômeno do uni-
verso da saúde? Ou ainda: Um problema de saúde teria o mesmo peso para grupos sociais 
culturalmente diferentes? Sem dúvida que não! Mas, certamente, existem problemas de 
saúde que a maioria considera como prioritários. E isso é fundamental no exercício da 
gestão do cuidado em saúde.

Na busca de dar respostas às necessidades e aos problemas de saúde individuais e 
coletivos da população de um território, os diversos atores do sistema de saúde estabele-
cem várias formas de como melhor gerir os recursos (materiais, fi nanceiros, tecnológicos) 
e combinar os saberes e práticas a serem utilizados. Essas diversas formas de organização 
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do sistema de saúde para ofertar serviços à população podem ser denominadas como 
“modelos de atenção à saúde”. 

Segundo Merhy (2006), o modelo de atenção à saúde se refere ao modo como se 
constrói a gestão dos processos políticos, organizacionais e de trabalho que estejam 
comprometidos com a produção dos atos de cuidar. Em outras palavras, um certo modo 
técnico de produzir o cuidar enquanto ato de saúde, comprometido com um jogo social 
implicado no atendimento das necessidades de saúde.

Para esse autor, pensar modelos de atenção é antes de tudo perceber que eles ex-
pressam relações e pactos entre os diferentes sujeitos que participam da produção do 
cuidado: usuários, trabalhadores e gestores. Por essa razão, expressam processos políticos 
que se realizam enquanto modos técnicos de produzir os atos de cuidar resultantes das 
muitas possibilidades que os projetos em jogo adquirem e das capacidades dos sujeitos 
realizarem seus acordos nos diferentes contextos.

Os modelos de atenção à saúde não são apenas formas abstratas de organização 
ou administração dos serviços, mas correspondem às formas concretas, históricas, de 
como os distintos sujeitos/atores do sistema de saúde se relacionam no seu interior para 
responder às necessidades e problemas com os quais se deparam no seu dia a dia. Essas 
relações são mediadas pelos diferentes projetos, interesses e expectativas de cada grupo 
de atores do sistema, que tomam posições e desenvolvem estratégias diversas visando 
atingir os seus objetivos.

Em cada contexto histórico de uma mesma sociedade podem existir vários mode-
los assistenciais, sendo que um desses predomina sobre os outros. Assim, chamamos de 
“modelo assistencial dominante” aquele que corresponde aos interesses dos grupos de 
atores que controlam a maioria dos recursos e das “regras do jogo” do sistema de saúde. 
No contexto histórico atual ainda prevalecem os interesses econômicos das indústrias 
farmacêuticas e de equipamentos médicos. 

Ao mesmo tempo os valores sociais dominantes reforçam a importância do trata-
mento, sobretudo hospitalar e especializado, em detrimento das ações de promoção da 
saúde e prevenção de doenças, além da crença de que a assistência privada é sempre 
de melhor qualidade que a pública e de que o modelo assistencial dominante tende a 
perceber como problemas apenas as doenças e agravos. 

Consequentemente, o sistema de saúde tende a se estruturar centrado nos hospitais, 
nos médicos (sobretudo nos especialistas), nos medicamentos e nas tecnologias tera-
pêuticas ou diagnósticas de alto custo, valorizando-se os serviços privados, mesmo que 
fi nanciados pelo setor público.

Esse tipo de modelo assistencial privilegia o conhecimento e as práticas especializa-
das, assim como formas de organização dos serviços que dependem em grande medida 
de estruturas assistenciais privadas, que não se comunicam entre si, nem se integram 
como um sistema. 

A fragmentação do pensar e do agir em saúde distancia o indivíduo da sua dimensão 
humana e o identifi ca como uma máquina biológica da qual são examinadas as suas 
partes, fora do seu contexto individual e social (na família, no bairro, no trabalho).  

A doença é mais importante que a pessoa como sujeito da experiência de sofrimento, 
perdendo-se o sentido da sua integralidade individual; a doença é mais importante que 
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a saúde, pois a organização do sistema deixa em segundo plano as ações de promoção 
da saúde e a prevenção de doença.

Retomemos a discussão da Unidade 1 quando vimos que o SUS vem se estabelecen-
do como um projeto de mudança em relação ao sistema de saúde anterior, pretendendo 
romper com o modelo assistencial médico-privatista-hospitalocêntrico dominante. Mu-
dança lenta e progressiva em direção ao acesso universal e equânime à atenção integral. 

Esse direcionamento coloca a integralidade nos seus vários sentidos como o maior 
desafi o para assegurar as mudanças propostas na atenção e na gestão da saúde. Desafi o 
que é uma tarefa complexa, pois a ampliação da oferta de serviços pressupõe qualifi cá-
los em sua comunicação, buscando interação entre eles e outros movimentos e políticas 
sociais que fazem com que as redes de atenção sejam sempre produtoras de saúde num 
dado território.

Convém relembrar que o sistema de saúde é complexo e aberto a múltiplas infl uên-
cias externas, o que requer ações intersetoriais, que implicam num conjunto de políticas 
públicas saudáveis e na produção de diversas redes que se articulam dentro (serviços 
de saúde) e fora do sistema (escolas, organizações comunitárias, religiosas, esportivas, 
ONGs, entre outras). 

Portanto, tanto as ações de promoção quanto os cuidados à saúde extrapolam os 
limites do sistema de saúde e este, para atingir seus objetivos com efi cácia, efi ciência e 
efetividade, precisa desenvolver parcerias e delinear as possibilidades de articulação das 
distintas redes e das linhas do cuidado existentes. 

No plano organizacional, a regionalização é uma diretriz do SUS que implica em 
constituição de redes de atenção à saúde. 

A construção dessas redes regionalizadas visa o fortalecimento dos processos de 
cooperação entre municípios, estado e federação, contribuindo para diminuir iniquida-
des, bem como ampliar a cogestão entre os distintos atores, a partir da pactuação de 
responsabilidades sobre a produção de saúde em uma dada região.

A região de saúde é a unidade sistêmica mínima dotada de autonomia de recursos 
assistenciais e dos mecanismos de coordenação necessários para viabilizar o acesso 
completo de todos os usuários do sistema de saúde ao conjunto desses recursos. 

A construção das regiões de saúde é fundamental para promover a integralidade da 
organização sistêmica com equidade, e isso implica na redistribuição das responsabilida-
des e em investimentos para criar as estruturas que dotarão de autonomia cada uma delas.

Construir e defi nir as responsabilidades de cada serviço e equipe de saúde exige 
defi nir quem é responsável pelo quê e com que condições concretas contam para assu-
mir as responsabilidades para assegurar que não ocorra descontinuidade da produção 
do cuidado aos usuários. 

Dessa maneira, a produção do cuidado integral pode ser organizada a partir 
de linhas que estabeleçam o cuidado progressivo e contínuo nos diversos pontos de 
atenção nas redes.

É preciso destacar que adotar o conceito de “linhas do cuidado” não implica na 
adesão a uma concepção linear da assistência, no sentido de linhas de montagem dos 
serviços de saúde. Trata-se de identifi car os múltiplos percursos possíveis do cuidado 
(como as múltiplas linhas de um “novelo”), que devem ser organizados de forma a prio-
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rizar as sequências mais racionais, mais efetivas, aproximando a gestão e o cuidado. Isso 
signifi ca incluir as possibilidades de fl uxos assistenciais singulares mais adequados às 
necessidades dos indivíduos.

Após a refl exão sobre os conceitos apresentados anteriormente, participe do Fórum 
de Discussão sobre Integralidade da Atenção às DST, AIDS e Hepatites Virais, conforme 
orientação contida no ambiente virtual do curso. 
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Dando continuidade a nossa discussão, abordaremos outros aspectos que se reportam 
à gestão do cuidado em saúde.

Comecemos por uma refl exão:

Qual o objetivo de um usuário quando procura um serviço de saúde? 

a) Resolver um problema de saúde? (Justifi que sua resposta)

b) Buscar uma ação de saúde, seja de promoção da saúde ou recuperação da sua 
saúde, de prevenção de agravo? (Justifi que sua resposta)

c) Para suprir alguma necessidade? (Justifi que sua resposta)
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A gestão do cuidado, bem como a própria produção do cuidado, é complexa e en-
volve vários aspectos relacionados ao trabalho em saúde e à estruturação do sistema de 
saúde. Cecílio (2009) ajuda-nos a compreender tal complexidade a partir da proposta de 
dimensões da gestão do cuidado, que se articulam entre si.

A seguir, você vai ler o texto intitulado A morte de Ivan Ilitch . Ele será a base para 
você responder a Atividade 6. Lembre de relacionar com os textos que você vem lendo 
ao longo desta Unidade e ao longo do curso como um todo. Boa leitura! 

Para fundamentar melhor as respostas à problemática da situação vivenciada no mu-
nicípio de Rosa dos Ventos, convidamos você a ir à biblioteca do curso e ler o texto A Aten-
ção básica e a produção do cuidado integral às pessoas em relação às DST e AIDS que irá 
ajudá-lo a compreender as questões relacionadas ao processo de trabalho na atenção básica, 
à dinâmica de relações entre trabalhadores usuários e gestores diante do desafi o de imple-
mentar ações para DST, AIDS e Hepatites Virais visando a produção do cuidado integral.

A morte de Ivan Ilitch
CECÍLIO. L.C. de O. A mor-

te de Ivan ILitch, de León 

Tolstói: elementos para se 

pensar as mútiplas dimen-

sões da gestão do cuidado. 

Interface: comunicação, 

saúde e educação, v.13, p. 

545-55, 2009.

Não passe adiante sem fazer a leitura do texto indicado e refl etir sobre as 
questões. A não leitura signifi ca deixar de compreender os conceitos essenciais 
que o texto apresenta e comprometer a realização das atividades seguintes.

Dica: Na leitura, você identifi ca que o autor apresenta três dimensões 
da produção do cuidado - profi ssional, organizacional e sistêmica.

Com base nisso, analise o relato de uma reunião da equipe gestora de 
saúde em um município em que ocorreu a morte de uma mulher com reper-
cussões na mídia e que, supostamente, poderia ter sido evitada. 
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O fato ocorrido: A morte de D. Cacilda

No dia 18 de maio de 2010, o secretário de saúde do município de Rosa dos Ventos convo-

cou uma reunião com sua equipe técnica para discutir uma situação que ameaçava virar grande 

escândalo e foi manchete de primeira página de jornal. A reunião objetivou discutir a morte de 

uma senhora, D. Cacilda, vítima de AIDS. 

De acordo com as informações levadas ao Secretário, D. Cacilda recebeu o diagnóstico de 

AIDS num estágio muito avançado da doença, apesar de ter realizado três pré-natais nos últimos 

oito anos. Todos os fi lhos nasceram no hospital da cidade vizinha, Jardim das Flores. Identifi cou-se 

qu e nesse período de oito anos não foi realizado nenhum exame anti-HIV. A equipe de reportagem 

noticiou que D. Cacilda é viúva de Sebastião Arquimedes, caminhoneiro, que morreu há três anos 

de causa ignorada, deixando-a grávida da última fi lha.  

Reunião do Secretário Municipal de Saúde com sua equipe técnica

A seguir, descrevemos o relato da discussão realizada durante a reunião do gestor com a equipe 

técnica na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a respeito da denúncia de um jornal da capital sobre 

a morte de uma mulher de 34 anos, por AIDS, cujo diagnóstico ocorreu em estágio muito avançado. 

Secretário de Saúde: Bem, pessoal, vocês já estão sabendo da repercussão da noticia sobre 
o óbito da D. Cacilda. A família está muito revoltada. O que vocês podem informar sobre o 
caso, qual é a avaliação da equipe?
Coordenador da Atenção Básica: o que todo mundo comenta é que ela já vinha adoentada 
há quase um ano, tendo perdido 8 quilos. Nesse período foi várias vezes à Unidade Básica 
de Saúde (UBS), sendo medicada apenas com sintomáticos. Isso sem falar que dois dos seus 
fi lhos também vivem adoentados e sempre que ela os levava à UBS também eram liberados 
com receita de sintomáticos. Ninguém pensou na hipótese de AIDS, mesmo com a morte sus-
peita do seu esposo. Estão falando que o Conselho Tutelar vai exigir satisfações à Prefeitura 
porque essa história toda resultou em três crianças órfãs, possivelmente infectadas pelo HIV, 
e rejeitadas até mesmo pelos familiares. 

Secretário de Saúde: E como foi a história do óbito do marido?
Diretor da Unidade Básica de Saúde: Ele não parava muito em casa porque era caminhoneiro, 
então ela não tinha muita ideia de como era sua doença, apenas que ele vinha emagrecendo. 
Mas isso ela atribuía à má alimentação. Há três anos, quando estava gestante do último fi lho, 
ela recebeu um telefonema do hospital da capital, informando que ele já chegara muito mal, 
com uma “meningite”. Lá chegando, o encontrou em coma e, no mesmo dia, ele veio a falecer. 
É provável que tenham colhido sorologia para HIV, mas ela não soube ou não quis ir buscar 
o resultado. Depois não entraram mais em contato com ela. 

Coordenador da Atenção Básica: Como você soube disso tudo? 
Diretor da Unidade Básica de Saúde: Depois do acontecido, conversei muito com a irmã da 
D. Cacilda para tentar apurar os fatos. Finalmente, acho que ela (D. Cacilda) suspeitava do 
diagnóstico, mas não queria encarar a realidade. Só que não podemos negar que, nesse caso, 
houve várias falhas do sistema de saúde. 
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Coordenadora do Programa DST, AIDS e Hepatites Virais: E quanto aos pré-natais da D. 
Cacilda? Por que não foi feito o anti-HIV durante esses pré-natais?
Diretor da Unidade Básica de Saúde: Ela morava em sítio, dependia de carro para ir às con-
sultas. E nem sempre conseguia porque o carro estava frequentemente quebrado. Então ela 
faltou muito às consultas, nos três pré-natais. 

Coordenadora do Programa DST, AIDS e Hepatites Virais: Mesmo assim, não é possível 
que em três pré-natais, mesmo não indo a todas as consultas, nunca tenha sido solicitado o 
anti-HIV. E durante os partos? Tem o teste rápido, que pode ser colhido quando a parturiente 
entra em trabalho de parto, e o resultado sai em minutos. Em caso positivo, dá para medicar 
a mãe com AZT intravenoso e assim diminuir o risco de transmissão do vírus para a criança.
Diretor da Unidade Básica de Saúde: Pois então é possível que tenha sido solicitado anti-HIV 
em um ou mais pré-natais, só que acredito que ela não tenha feito o exame devido ao fato do 
seu alto absenteísmo às consultas. Com relação aos partos, todos aconteceram no Hospital de 
Jardim das Flores. Como você sabe, o teste rápido só é feito nos hospitais cadastrados no Pro-
jeto Nascer. São 9 maternidades aqui no estado e não é o caso do Hospital de Jardim das Flores. 

Secretário de Saúde: Acabo de receber um telefonema informando que duas das crianças 
têm o teste anti-HIV positivo. Parece que a avó aceita fi car com a criança sadia, mas não com 
as infectadas. Alega que já cria outros netos e que ela mesma não tem saúde nem condições 
fi nanceiras para cuidar de crianças doentes. 
Coordenador da Atenção Básica: Com ou sem Conselho Tutelar, a verdade é que todos nós já 
imaginávamos que um dia isso poderia ocorrer. Acredito que o número de casos de pessoas 
infectadas pelo HIV na nossa região é bem maior do que imaginamos. Precisamos discutir 
como nós vamos resolver esse problema, de forma urgente. Precisamos realizar o teste anti-
HIV aqui no município ou ainda na cidade de Jardim das Flores.

Coordenadora do Programa DST, AIDS e Hepatites Virais: Precisamos olhar esse problema 
com calma, apesar de toda sua gravidade. O ponto chave não é a realização do anti-HIV no 
nosso município. Quando o anti-HIV é solicitado, o exame é colhido e o soro é remetido ao 
LACEN, na capital. Os resultados sempre chegam em tempo hábil. 
Secretário de Saúde: Então aponte onde está a falha?

Coordenadora do Programa DST, AIDS e Hepatites Virais: O grande problema está no pré-
natal. Trata-se da falta de aconselhamento pré-teste. Quando o teste é solicitado, deve-se 
informar à gestante do que se trata e ela deve ser convencida da importância de se realizar o 
exame e saber do resultado. Geralmente isso não ocorre nos pré-natais. Nossos profi ssionais 
não são qualifi cados para atender a essa demanda. 

Secretário de Saúde: Bem... todo mundo tem razão, mas precisamos sair desse atoleiro. Sei 
que o pessoal do Conselho Municipal de Saúde já marcou uma reunião extraordinária para 
discutir esse assunto. Falaram até em chamar o Ministério Público.
Coordenador da Atenção Básica: Concordo com o senhor, pois não podemos fi car aqui dis-
cutindo sem apontar soluções. Muitos cidadãos, alguns deles jovens, estão se infectando com 
HIV. Pelo que entendi, o ponto chave seria a qualifi cação dos profi ssionais envolvidos nesse 
atendimento. É isso? Todos estão de acordo?
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Coordenadora do Programa DST, AIDS e Hepatites Virais: Não sei, será que é apenas isso? 
Vejamos bem, será que outros fatores organizacionais não contribuíram para tal desfecho? O 
que diz a avaliação das ações do Programa de Controle de DST, AIDS e Hepatites Virais em 
nosso município? Será que não temos que pensar na estruturação de redes de atenção integral 
com linhas do cuidado para as DST, AIDS e Hepatites Virais? 
Secretário de Saúde: Acompanhando o seu raciocínio, eu ainda acrescentaria: somos um 
município dentro de uma região de saúde e de um estado, será que temos que resolver esses 
problemas, de forma solitária e desprezando o fato de que existe ou deveria existir uma rede 
de serviços de saúde, em que cada município e cada serviço de saúde cumprem determinado 
papel? E a Secretaria Estadual de Saúde, também não é responsável por resolver esse problema? 

Coordenadora do Programa DST, AIDS e Hepatites Virais: Tem razão, Senhor Secretário. Eu 
estou aqui pensando em outra questão: de que adianta ter disponibilidade do anti-HIV aqui 
no município, se não temos pessoal para fazer a solicitação a tempo e à hora? Parece-me que 
teremos que ter iniciativas em várias dimensões para tentar resolver esse problema.
Secretário de Saúde: Então, se estamos todos de acordo, peço que para a próxima reunião, 
o senhor Coordenador da Atenção Básica e a senhora coordenadora do Programa DST, AIDS 
e Hepatites Virais tragam informações sobre as necessidades para estruturação de redes de 
atenção e organização de linhas do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais na nossa cidade.
Quanto à morte de D. Cacilda vamos solicitar que seja feito um estudo de evento sentinela pela 

equipe da Unidade de Saúde onde ela fez o pré-natal.

Coordenadora do Programa DST, AIDS e Hepatites Virais: E a situação das crianças? O que 
vamos fazer? O Conselho Tutelar deverá nos procurar. 
Coordenador da Atenção Básica: A minha sugestão é que sejam designados profi ssionais da 
equipe da unidade básica e técnicos do Departamento da Atenção Básica para acompanhar o 
caso e buscar a melhor solução. É importante defi nir como será o acompanhamento clínico 
das crianças e realizar um trabalho educativo com a família e a comunidade para inserção 
social delas.

Coordenadora do Programa DST, AIDS e Hepatites Virais: Claro, essas crianças não podem 
ser excluídas do seu contexto familiar e social.

Secretário de Saúde: Todos os encaminhamentos foram anotados?
Vamos agendar uma próxima reunião para daqui a quinze dias para avaliar o que já foi 

feito. Encerramos a reunião agradecendo a presença de todos vocês.
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Nesta atividade você irá responder questões sobre o texto já lido “A morte de Iran Ilitch”.

Quais são as três dimensões da gestão do cuidado destacadas pelos autores 
Cecílio e Matsumoto?

Quais são os elementos principais que constituem cada uma delas?

Quem são os sujeitos implicados nessas dimensões?

Como se dá a interconectividade entre as três dimensões citadas no texto?

Como você compreende a expressão rede de encontros e a aplicação dela na 
sua prática cotidiana?

Por que o espaço da produção do cuidado é atravessado por diferentes in-
teresses?

Em que dimensão da gestão do cuidado você se situa como gestor? Como 
você se articula com as demais dimensões, no seu cotidiano?
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Hora da revisão

Lembre que neste Módulo você, em um primeiro momento, refl etiu 
sobre a situação das redes de atenção às DST, AIDS e Hepatites Virais no seu 
território, para depois compreender, a partir de uma fundamentação teórica, 
conceitos e concepções sobre redes de atenção à saúde e seu papel na busca 
da integralidade da atenção.

Além disso, você estudou um caso para análise cuja situação-problema 
retratada compromete a integralidade da atenção à saúde, buscando-se esta-
belecer relações com referenciais importantes para o entendimento do caso 
assim como a possibilidade de atuação sobre o mesmo. 

Nesse sentido, você aprendeu sobre: integralidade, necessidades de 
saúde, modelos de atenção à saúde e regionalização dos serviços de saúde. 
Para permitir uma discussão coletiva, abrimos um fórum possibilitando 
uma interação de todos os alunos e tutores para, mais uma vez, esclarecer 
dúvidas, trocar experiências e consolidar conceito.

Em seguida, você estudou o tema sobre a gestão do cuidado em saúde a 
partir das refl exões problematizadoras iniciais possibilitadas pela leitura de 
um texto sobre o assunto. E para uma melhor compreensão das dimensões 
da produção do cuidado, você foi levado a analisar um outro caso sobre 
uma situação-problema que poderia ter sido evitada.

Para fundamentar melhor sua análise acerca da problemática, você foi 
convidado a ler dois textos que trouxeram informações e conceitos essenciais 
ao contexto apresentado.

Para fi nalizar o Módulo, você realizou uma atividade com sua equipe 
de trabalho que exigiu uma refl exão de todos os conteúdos desenvolvidos, 
objetivando uma ação concreta visando à realização de passos em direção à 
estruturação das redes de atenção e construção de linhas do cuidado em DST, 
AIDS e Hepatites Virais

Agora, ao fi nal do Módulo, lembre de realizar a autoavaliação para 
concluir este Módulo.
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Retome as informações produzidas na Unidade 1 do curso e na Atividade 
2 que caracterizam a oferta de ações e serviços de saúde em seu município 
e analise as condições atuais para estruturação de redes de atenção e orga-
nização de linhas do cuidado em DTS, AIDS e Hepatites Virais, a partir das 
seguintes questões:

Responda às questões a seguir com base na análise do caso sobre a morte de D. Cacilda. 
Refl ita e encaminhe suas conclusões para o seu tutor.

a) Liste os problemas identifi cados pelos participantes da reunião ao analisarem 
a situação de D. Cacilda, agrupando-os conforme as três dimensões da gestão 
do cuidado.

b) Você identifi ca, na situação apresentada, outros problemas que não foram 
destacados na reunião? Quais?

c) Em sendo gestor da política de DST, AIDS e Hepatites Virais naquele município, 
que sugestões você proporia ao Secretário para enfrentar a situação e evitar 
desfechos como o ocorrido no caso de D. Cacilda?

d) Em sendo gestor da política de DST, AIDS e Hepatites Virais naquele município, 
que informações você levaria para atender à solicitação do Secretário quanto 
à estruturação de redes de atenção e organização de linhas do cuidado?

a) Na atenção básica do seu município, região ou estado são desenvolvidas ações 
de prevenção e assistência às DST, AIDS e Hepatites Virais? Quais?

b) As ações ofertadas na atenção básica no seu município, região ou estado são 
sufi cientes para assegurar a integralidade da atenção às pessoas com DST, AIDS 
e Hepatites Virais nesses serviços? Por quê?

c) Em caso de você considerar que são insufi cientes, o que poderia ser feito para 
incluir as ações necessárias na atenção básica?

d) No seu município, região ou estado, as ações em DST, AIDS e Hepatites Virais 
desenvolvidas nas unidades básicas de saúde se articulam com iniciativas de 
outros setores, governamentais e não governamentais?
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Após a leitura do texto proposto, responda às quatro questões seguintes: 

Considerando que o cuidado integral necessita de outros tipos de serviços, além 
da atenção básica, convidamos você a fazer a leitura de outro texto na biblio-
teca, intitulado Integralidade na assistência à saúde: a organização das linhas 
do cuidado (FRANCO; MIRANDA, 2003), que faz uma abordagem conceitual e 
operacional da organização das linhas do cuidado no sistema de saúde.

a) Qual a importância da organização das linhas do cuidado em DST/AIDS e Hepatites 
Virais para o funcionamento da rede de atenção no seu município, região ou estado?

b) Reveja a sua resposta na Atividade 5 sobre as informações necessárias para organi-
zação das linhas do cuidado das ações de DST, AIDS e Hepatites Virais no município 
e complemente-a com base na leitura do texto.

c) Na função gestora que você ocupa em seu município, região ou estado, você iden-
tifi ca a relação entre gestão e atenção à saúde de forma articulada ou separada? 
Justifi que sua resposta.

d) Que passos devem ser dados para estruturar as linhas do cuidado em DST/ AIDS e 
Hepatites Virais no seu município, região ou estado?

Autoavaliação
Nesta atividade você irá fazer um exercício de sistematização dos conte-
údos desenvolvidos até aqui, com objetivo de apresentar uma agenda de 
trabalho para estruturação das redes de atenção no seu município com 
vistas à construção de linhas do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais. 
Dica: Você deverá elaborar essa agenda com sua equipe de trabalho.

Neste Módulo da Unidade 2, foram desenvolvidos temas e atividades, 
buscando sistematizar referências conceituais relativas aos objetivos traçados, 
a partir de uma refl exão crítica das manifestações concretas das práticas dos 
serviços de saúde, visando sempre desencadear ações propositivas.
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Lembre-se de que essa atividade deverá ser discutida e elaborada, coletiva-
mente, com sua equipe de trabalho e com apoio do tutor. Ao concluí-la, você 
deverá enviá-la ao tutor. Ela será o trabalho de conclusão desta Unidade de 
Aprendizagem.

A agenda de trabalho deverá incluir os seguintes aspectos:
 Breve diagnóstico da problemática e justifi cativa da agenda de trabalho para o mu-

nicípio, região ou estado.

 Objetivos da agenda de trabalho para o município, região ou estado.

 Descrição de ações a serem desenvolvidas, com defi nição de responsabilidades e 
prazos.

 Análise contextual para viabilização da agenda de trabalho (aliados principais, grau 
de adesão dos envolvidos, difi culdades prováveis e estratégias de superação).
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