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PRECISAMOS DE VOCÊ 
 

Aprende - lê nos olhos, 

lê nos olhos – aprende 

a ler jornais, aprende: 

a verdade pensa 

com tua cabeça. 

 
Faça perguntas sem medo 

não te convenças sozinho 

mas vejas com teus olhos. 

Se não descobriu por si 

na verdade não descobriu. 

 
Confere tudo ponto 

por ponto – afinal 

você faz parte de tudo, 

também vai no barco, 

"aí pagar o pato, vai 

pegar no leme um dia. 

 
Aponte o dedo, pergunta 

que é isso? Como foi 

parar aí? Por que? 

Você faz parte de tudo. 

 
Aprende, não perde nada 

das discussões, do silêncio. 

Esteja sempre aprendendo 

por nós e por você. 

 
Você não será ouvinte 

diante da discussão, 

não será cogumelo 

de sombras e bastidores, 

não será cenário 

para nossa ação. 

BERTOLD BRECHT 



 

 

RESUMO 
 

No Brasil, a elevada taxa de internação hospitalar de idosos por fratura de fêmur vem sendo 

reconhecida como destacado problema de saúde pública. A perspectiva de invalidez e morte 

que o problema pode apresentar num contexto de aumento de custos e subfinanciamento 

crônico do setor saúde, são questões que devem ser estudadas à luz de novas perspectivas. No 

município de Olinda/PE, a taxa de internação por fratura de fêmur também é considerada 

elevada (21,4 para cada 10.000 habitantes), sendo a meta municipal 7,1 para cada 10.000 

habitantes. Defende-se, no presente estudo, que um importante desafio da gestão municipal é 

aperfeiçoar a Rede de Assistência à Saúde - RAS na área de trauma ortopédico, por meio da 

integralização dos diferentes serviços componentes da rede de modo a alcançar os objetivos 

de promover a saúde e prevenir, tratar e reabilitar idosos nesta condição. Nessa perspectiva, 

buscou-se analisar iniciativas inovadoras na experiência de gestão da RAS vinculada ao SUS, 

acionada por idosos residentes em Olinda em casos de fratura de fêmur, tentando aproximar o 

campo de estudo sobre o processo de inovação e o campo de estudo sobre a gestão dos 

serviços de saúde, na tentativa de ampliar e atualizar o debate sobre a importância estratégica 

da inovação organizacional para a área da saúde pública. A abordagem metodológica adotada 

foi o estudo de caso, apoiado em entrevistas com gestores-chave da RAS em questão. 

Observou-se que a RAS de Olinda está em processo de estruturação, mas seu modelo de 

atenção ainda tem fortes características hospitalocêntricas e pouca ênfase em promoção da 

saúde. Iniciativas inovadoras isoladas na gestão da rede foram identificadas, entretanto não foi 

identificada  política  de  inovação  organizacional  que  estimule  os  agentes  inovadores  e  a 

difusão de inovações através da rede. Conclui-se que a adoção de uma política de inovação 

focada na organização da rede de atenção à saúde de Olinda poderia contribuir para o alcance 

da meta proposta para o problema. 

 
 

Palavras-chave: Gestão em saúde. Saúde do idoso. Inovação Organizacional. 



 

 

ABSTRACT 
 

In Brazil, the high rate of hospitalization of elderly with femoral fracture has been recognized 

as a prominent public health problem. The prospect of disability and death indicate that the 

problem may be relevant in the context of rising costs and chronic underfunding of the health 

sector as an issue to be high lightened in the new perspectives. In the city of Olinda, PE, the 

rate of hospitalization for femoral fracture is high (21.4 per 10,000 inhabitants ) taking into 

account that the goal for the target municipality for the injury is 7.1 per 10,000 inhabitants. 

The present study reports that the major challenge to improve this municipal network 

healthcare in the field of orthopedic trauma should be through the association of the various 

components of the network services; that would enable to achieve health promotion by 

preventing, treating and rehabilitating elderly patients from orthopedic trauma. This work also 

evaluated innovative initiatives in the network healthcare linked to SUS (Sistema Único de 

Saúde, Brazil), targeting elderly residents in Olinda, by looking at femoral fracture. The 

authors also introduced in this study the integration of studies on management in health 

services to the new field of studies, innovation processes, to expand the strategic importance 

of organizational innovation in the area of public health. This case study report interviewed 

the key managers of the network healthcare. It was observed that the management network 

healthcare in Olinda is in the process of structuring and model is still very much centered in 

the hospital facilities with little emphasis on health promotion. There are only small isolated 

innovative initiatives in the network management. It has been identified a lack of 

organizational innovation policy to encourage its diffusion across the network. In conclusion, 

results indicate that the adoption of an innovation policy focused on the organization of the 

health care could contribute to the improvement of the target set of problems in Olinda. 

 
 

Keywords: Health management. Health of the elderly. Organizational Innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Recentemente divulgado, o estudo sobre a Carga Global de Doença 2010 (Global 

Burden Disease Study 2010 – GBD) (HORTON, 2012), representou o maior esforço 

sistemático já feito para descrever a distribuição global de 235 causas de morte e 67 fatores de 

risco. O projeto foi lançado em 2007 sob a responsabilidade do consórcio que reuniu a 

Universidade de Harvard, Universidade de Washington, Universidade Johns Hopkins, 

Universidade de Queensland, Imperial College London, Universidade de Tokio e Organização 

Mundial de Saúde envolve a colaboração de 486 cientistas de 302 instituições em 50 países 

para entender o presente e as prioridades futuras de saúde da comunidade global. Este amplo 

estudo identificou que doenças infecciosas e desnutrição atualmente causam menos mortes e 

menos doenças do que há vinte anos, embora a mortalidade materno-infantil, doenças 

preveníveis  e  outras  doenças  comunicáveis  continuem  uma  preocupação  urgente  no 

continente africano. O estudo identificou também que mais adultos jovens e pessoas de meia 

idade estão morrendo e sofrendo devido a doenças e lesões não transmissíveis. Homens e 

mulheres ganharam nos últimos 30 anos um pouco mais de 10 anos de expectativa de vida, 

mas passam mais anos de vida em condição de invalidez. De acordo com o estudo, invalidez 

por doença ou lesão deverá tornar-se uma importante questão para todos os sistemas de saúde. 

Mais pessoas passarão mais anos de suas vidas com problemas de saúde. As mulheres serão 

especialmente afetadas pela invalidez. Mulheres entre 15-65 anos perderão mais anos de vida 

saudável para a invalidez que os homens. A grande questão apontada pelo estudo é que o 

problema da invalidez tem sido quase ignorado como política prioritária durante a era das 

Metas do Milênio. 

O  panorama  epidemiológico  e  demográfico  brasileiro  aponta  convergências  em 

relação ao GBD 2010. O país tem apresentado uma elevação em seus indicadores sociais, com 

destaque para a diminuição da mortalidade infantil e doenças infectocontagiosas, melhorias 

no sistema de seguridade social (saúde, previdência e assistência social), com reflexos no 

aumento na expectativa de vida, como anunciado recentemente pelo IBGE 2011. 

Na transição epidemiológica, no Brasil, há a substituição das doenças transmissíveis 

pelas doenças não transmissíveis e de causa externa, como também, o deslocamento da carga 

de  morbi-mortalidade  dos  mais  jovens  para  os  mais  idosos,  isso  é,  a  morbidade  é 

predominante em relação à mortalidade.  Segundo Schramm et al (2004) foi criado indicador 

Disability Ajusted Life Year (DALY) por MURRAY e Christopher e LOPEZ Alan (1996) o 

The  Global  Burden  of  Disease  (GBD)  para  cálculo  de  tempo  de  vida  vividos  com 
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incapacidades. No Grande Grupo III (causas de óbitos) das causas externas, chama a atenção 

os acidentes que representaram 5,1% dos Years Lived with Disability (YLD) por todas as 

causas com pouca variação inter-regional, mesmo com os problemas de sub-registros de 

óbitos e causas mal definidas. De acordo com o Censo 2010, a expectativa média de vida do 

brasileiro é de pelo menos 73,1 anos. A proporção de idosos no Brasil passou de 6,3% em 

1980 para 7,6% em 1996, estimando-se 14% em 2025 (SCHRAMM, 2004). Desde 2004 até 
 

2009, entre as mulheres, a expectativa média de vida passou de 73,9 anos para 77 anos e entre 

os homens, subiu de 66,3 anos para 69,4 anos (IBGE, 2010).  Em consequência, a população 

de brasileiros idosos, ou seja, indivíduos acima de 60 anos, está em ascensão. Em 2004 esta 

população correspondia a 9,7% do total da população, passando, em 2009 para 11,3% e, 

segundo dados da PNAD 2011, confirmou a tendência de envelhecimento da população 

brasileira em relação a 2009 representa 12,1% da população total. Projeções probabilísticas 

permitem estimar que essa faixa etária, maior que sessenta anos, atinja  mais que o dobro da 

população atual, nos próximos dez anos (IBGE, 2010; PNAD/IBGE, 2011). 

Neste contexto, a fratura de fêmur é um agravo à saúde do idoso que vem chamando a 

atenção, devido a sua alta prevalência observada pelo aumento do número de internações, 

registrado pelo Sistema de Internação Hospitalar (SIH/SUS) (SILVEIRA et al, 2005; 

PINHEIRO et al, 2006). Os tipos mais comuns são a fratura na região proximal do fêmur com 

o quadril, sendo a osteoporose a doença mais associada ao problema, ocorrendo 

preferencialmente no sexo feminino (SILVEIRA et al, 2005; PINHEIRO et al, 2006). 

Os principais problemas decorrentes da fratura de fêmur em idosos são o alto risco de 

óbito  no  primeiro  ano  pós-fratura,  longo  tempo  de  internação,  reabilitação  por  longos 

períodos e a perda significativa da capacidade funcional (invalidez), cuidados domiciliares 

prolongados com participação dos seus familiares ou dos seus cuidadores, necessidade de 

aparelhos que facilitem a locomoção e os altos custos assistenciais. Em países desenvolvidos 

como a Suécia, 40 mil dólares são gastos por paciente, anualmente, para as fraturas de quadril 

(SILVEIRA et al, 2005; MAIA, 2011; MUNIZ et al, 2007). 

Considerando  o  alongamento  tendencial  da  expectativa  de  vida  da  população 

brasileira, é de importância fundamental questionar as condições em que se organiza o serviço 

de atenção à saúde para o enfrentamento do problema, em que se inclui a rede de atenção ao 

idoso fraturado de fêmur (RAS), cujos objetivos são promover a saúde e prevenir, tratar e 

reabilitar idosos nesta condição. Há indícios, entretanto, de que tais objetivos não vêm sendo 

alcançados adequadamente que pode está associado às dificuldades relativas à integralidade 
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entre os diferentes agentes e serviços envolvidos na rede. Tomando-se o caso de Olinda, 

observa-se que a taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura do fêmur está 

muito acima da média nacional, suscitando preocupações ao ponto de ter sido introduzida no 

grupo de indicadores prioritários a serem monitorados pelo Pacto pela Saúde em Olinda. Em 

2011, essa taxa foi de 21,4 para cada 10.000 habitantes (OLINDA, 2011), sabendo-se que a 

meta municipal para 2011 foi de 7,1 para cada 10.000 habitantes (OLINDA, 2009). 

Assim, o aumento da taxa de internação por fratura de fêmur nesta faixa etária, a 

perspectiva de invalidez e morte que o problema pode apresentar, aliados a tendências 

apontadas pelo GBD 2010, no contexto de aumento crescente de custos e subfinanciamento 

crônico do setor saúde, são questões que devem ser estudadas à luz de novas perspectivas. 

A introdução de inovações no setor produtivo bem como seus termos conceituais está 

cada vez mais presente no contexto atual do sistema econômico mundial, como componente 

agregador de valor associado ao conhecimento. As mudanças no campo das Tecnologias da 

Informação  e  Comunicação  –  TIC(s)  ampliaram  o  debate  a  cerca  da  inovação  para  os 

governos e para as organizações privadas e mais recentemente as organizações do setor 

público. Portanto, o debate acerca da necessidade de inovação na gestão faz parte da agenda 

contemporânea   do   setor   saúde   em   vários   países.   Nesta   perspectiva,   a   inovação   é 

compreendida como uma função fundamental que requer competências para administrar 

processos de mudança da melhor forma possível. Especificamente no setor da saúde possui 

uma intrínseca relação com a geração e aprimoramento do conhecimento (GREENHALGH et 

al, 2004). 

De acordo com a Organização Pan Americana da Saúde - OPAS, inovar na gestão da 

saúde pública significa introduzir mudanças que resultem num melhoramento concreto e 

mensurável para a sociedade. Esse melhoramento pode envolver diferentes áreas da gestão, 

como o desempenho, a qualidade, a eficiência e a satisfação dos usuários (MENDES, 2010). 

Mesmo com a predominância de enfoque econômico nas abordagens sobre inovação, 

neste estudo, busca-se analisar iniciativas inovadoras na experiência de gestão da RAS 

vinculada ao SUS, acionada por idosos residentes em Olinda em casos de fratura de fêmur, 

tentando aproximar o campo de estudo sobre o processo de inovação e o campo de estudo 

sobre a gestão dos serviços de saúde, na tentativa de ampliar e atualizar o debate sobre a 

importância estratégica da inovação organizacional para a área da saúde pública. 

Porém, o conceito de inovação organizacional ainda é objeto de estudo em construção 

no setor saúde, com mais ênfase aos serviços de saúde privados como mostra. Estudos de caso 
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apresentado pela Agência de Estratégias do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido foram 

realizados relacionando  os conceitos sobre inovação com o respectivo sistema de saúde. 

Quatro componentes foram definidos, nesse estudo dos serviços de saúde do Reino Unido 

(NHS), como importantes para o processo da introdução de inovação nas organizações de 

saúde: Descoberta, adoção, difusão e rotinização. Como também foram adotadas a difusão e a 

incorporação como princípios para a inovação nas organizações e serviços de saúde 

(WILIAMS et al, 2011). 

Enfatizando fatores como os de questão cultural e contextual e os aspectos mais 

subjetivos  no  conceito  de  inovação  organizacional,  o  setor  da  saúde  se  constitui  na 

organização  do  trabalho,  de  atividades  realizadas  por  pessoas.  (CAMPOS  e 

ALBUQUERQUE, 1998). O Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan 

Americana da Saúde (OPAS) também inicia processo de construção conceitual da inovação 

organizacional mais voltado para os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), sob a 

influência das iniciativas do NHS e, cria o Laboratório de Inovação (LI). Estudos de casos 

múltiplos  realizados  pelo  LI  em  quatro  municípios  que  foram  destacados  por  serem 

municípios que possuem boas gestões de referências. Para conhecer as suas inovações e, 

como  conclusão  desse  trabalho  do  LI,  identificou-se  que  é  o  gestor,  o  principal  agente 

inovador no SUS. 

A atual transição demográfica e epidemiológica reforça a importância da construção 

das Redes de Assistência à Saúde (RAS) para melhorar a qualidade dos serviços de saúde. 

Conhecer como se organiza a gestão da RAS e os seus problemas à luz da inovação 

organizacional pressupõe a existência articulada dos seus componentes definindo um modelo 

de atenção que possa garantir a continuidade da atenção em todos os níveis do sistema através 

das práticas e rotinas para atender com resolubilidade às necessidades da população e 

preparada para estes novos desafios. Sem esgotamento do assunto, este estudo buscou 

aproximar a discussão da existência de uma RAS com o princípio da integralidade do SUS, no 

qual,  presume-se  que  o  aumento  da  oferta  de  novos  serviços,  apenas,  não  garante  os 

resultados concretos na melhoria da saúde e da qualidade de vida da população. È necessário 

que haja a continuidade da atenção em todos os componentes da RAS. 

A multidimensionalidade que envolve o tema desta dissertação, além de priorizar 

princípios doutrinários que garantam o desenvolvimento humano e social para a conquista da 

cidadania, aproxima o debate sobre a dinâmica da inovação (ainda fortemente vinculada aos 
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esquemas teóricos da economia e da produção de riqueza do capitalismo), ao campo da saúde 

e da gestão do Sistema Único de Saúde e da rede de atenção à saúde de Olinda em particular. 

Assim, este estudo busca analisar a Rede de Atenção à Saúde de Olinda, Pernambuco, 

voltada ao atendimento de idosos em casos de fratura de fêmur, considerando o princípio de 

integralidade como referência para a introdução de inovações na gestão do SUS, tendo em 

vista a promoção da saúde e prevenção, tratamento e reabilitação de idosos nesta condição. 

Para atingir este objetivo geral da dissertação, identificaram-se os seguintes objetivos 

específicos: Compreender o conceito de inovação organizacional no escopo da gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS); Caracterizar o perfil dos idosos hospitalizados na Rede de 

Assistência à Saúde (RAS) do SUS de Olinda, devido à fratura de fêmur; Descrever a Rede de 

Assistência à Saúde (RAS) em funcionamento, para casos de fratura de fêmur de idosos 

residentes em Olinda e Analisar o modelo de atenção em casos de fratura de fêmur em idosos 

residentes em Olinda e a percepção dos gestores envolvidos. 

Defende-se, no presente estudo, que um importante desafio da gestão municipal no 

enfrentamento do problema é aperfeiçoar a Rede de Assistência à Saúde (RAS) na área de 

trauma ortopédico, por meio da integralização dos diferentes serviços componentes da rede de 

modo a alcançar os objetivos de promover a saúde e prevenir, tratar e reabilitar idosos nesta 

condição. A presente dissertação dedica-se a verificar este problema, por meio de estudo de 

caso da Rede de Assistência à Saúde (RAS) tal como implantada no município de Olinda, 

Pernambuco, considerando a inovação organizacional como fator para o alcance de soluções 

que assegurem o aperfeiçoamento da rede apresentando primeiramente, considerações sobre o 

conceito de inovação e o Sistema Único de Saúde (SUS) que aproxima o debate da inovação 

organizacional das especificidades do Sistema Único de Saúde (SUS), no capítulo 2, seguida 

da proposta metodológica com a amostra de idosos acometidos com fatura de fêmur do 

município  de  Olinda,  que  foram  atendidos  no  Hospital  Regional  Miguel  Arraes,  como 

também a abordagem sobre fraturas de fêmur e as incidências/prevalência no capítulo 3. Nos 

capítulos 4 e 5 são apresentados os resultados e discussões das quatro categorias de análise e a 

conclusão.   Espera-se,   ainda   que   os   resultados   dessa   pesquisa   possam   subsidiar   o 

planejamento das ações a serem desenvolvidas nos serviços de saúde e na avaliação das 

formas e estratégias aproximando o conceito de inovação organizacional às políticas de saúde 

já implantadas, para que o sistema público de saúde adquira maior efetividade e a população 

idosa obtenha mais qualidade no acesso aos serviços de saúde de que necessita. 
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2 A INOVAÇÃO E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

Criado pela Constituição de 1998, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi elaborado com 

apoio de instituições de pesquisa e ensino na área da saúde, e nelas difundido desde sua 

implementação. Ressalta-se a sua importância em ter derivada de intensos debates teóricos 

travados  no  ambiente acadêmico  e que se transformaram  em  políticas  públicas.  Debates 

acerca de um sistema de saúde público e universal que se expandiram dos meios acadêmicos e 

profissionais, desde os anos setenta, através de seus núcleos de saúde coletiva foram 

fortemente apoiados por grandes mobilizações sociais que desejavam a democratização do 

país e a concretização de políticas públicas de saúde de acesso universal à população 

(NORONHA,  2008).  Os  três  princípios  norteadores  do  SUS  Universalidade,  Equidade  e 

Integralidade foram orientados pelo direito fundamental à vida, à justiça social e à garantia 

desses direitos através da identificação de determinantes sociais das doenças e da 

implementação de uma rede de serviços e ações de saúde estruturada. Constituído como 

sistema, o SUS possui um complexo de serviços e atividades que são desempenhadas, pelo 

setor público e privado, visando à promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde da 

população que, permita avançar para o bem-estar da sociedade. 

Um dos principais componentes do SUS é a sua Rede de Assistência à Saúde – RAS 

que foi pensada e conceituada para ser configurada por serviços, profissionais e atividades e 

ações todos integrados através de fluxos articulados em diferentes níveis de complexidade que 

se consolidam por meio de pactos interfederativos com modelo de assistência à saúde de 

forma  hierárquica  e  regionalizada.  O  SUS  é  também  compreendido  como  um  dos 

componentes do Complexo Industrial da Saúde (GADELHA, 2006) considerado o principal 

agente finalístico do sistema que interage com os componentes do setor produtivo de bens e 

serviços (indústria, comércio, empresas) com os agentes regulatórios (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA e outros), com os agentes do conhecimento científico 

(Instituições de pesquisas, Universidades, redes de pesquisadores e outras) e com os 

formuladores das políticas de saúde. 

O universo complexo que caracteriza a atenção à saúde e o complexo industrial da 

saúde remete a contínua busca por inovações que assegurem o adequado alcance dos objetivos 

dos diferentes agentes que dele fazem parte. Assim, acompanhando a compreensão contida no 

Manual de Oslo (OCDE, 1997), entende-se que o processo de inovação está relacionado ao 

desenvolvimento de novos e melhoria de produtos existentes, assim como a processos 

produtivos e a procedimentos utilizados por uma organização para a implementação de suas 
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atividades e ações. Em que pese às controvérsias existentes, pode-se dizer ainda que as 

diferentes teorias e correntes de pensamentos têm em comum a compreensão de que inovação 

está sempre relacionada à relevância e benefícios que trará à sociedade ou aos indivíduos. 

A busca por melhorias e novos produtos e processos produtivos e organizacionais 

envolve, contudo, uma variedade de agentes e organizações com competências distintas e 

complementares que atuam em conjunto, à medida que cresce a complexidade de 

conhecimentos necessários ao  seu desenvolvimento e difusão  Fernandes e Lima, (2006). 

Nessa perspectiva, foi proposto o conceito de Sistema de Inovação em Saúde, como relatam 

Albuquerque e Cassiolato (2000), reconhecendo-se que o processo de inovação depende não 

só da existência de organizações e pessoal qualificado, mas da interação entre eles. Desta 

interação deriva o aumento da capacidade produtiva dos equipamentos, dos insumos e dos 

produtos para a saúde, no contexto de uma economia de mercado, mesmo na presença de um 

sistema público de atenção à saúde. No complexo da saúde, ressalta-se ainda a ação dos 

órgãos regulatórios, cujas exigências condicionam as pesquisas acadêmicas, as empresas e as 

características e propriedades dos produtos. 

Quando  se  fala  em  inovação  no  Sistema  Único  de  Saúde,  deve-se  compreender 

também a assistência à saúde que, por sua vez, envolve um complexo em serviços, 

funcionando em rede, composto por gestores e profissionais, onde ainda, especificamente no 

SUS, há instâncias de deliberação de propostas das políticas de saúde através de conselhos e 

conferências. Porém, mesmo com a proliferação de inovações no campo dos produtos para a 

assistência à saúde e das novas ferramentas para a gestão no SUS, o sistema continua 

fragmentado, sem integralidade nas ações e serviços e na prática cotidiana do trabalho em 

equipe, e com limitadas pesquisas no campo conceitual da inovação organizacional relativa às 

redes de serviços de assistência à saúde. Procurando contribuir para preencher essa lacuna, 

volta-se  a  atenção  neste  capítulo  para  a  experiência  de  estudos  neste  campo  em  outros 

sistemas de saúde, como também a verificação das especificidades da inovação na gestão do 

Sistema Único de Saúde. 

 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE INOVAÇÃO 
 

A importância da inovação na Teoria do Desenvolvimento Econômico vem sendo 

reconhecida na literatura desde o século XIX, particularmente a partir dos trabalhos de Karl 

Marx sobre o problema da tendência inercial de queda da taxa de lucro e a introdução de 

inovações como forma de superação desta tendência (FERNANDES, 2011). Leitor cuidadoso 
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de Marx, Joseph Schumpeter adota a ideia de destruição criativa daquele em sua conhecida 

obra “Capitalismo, Socialismo e Democracia” (1942), a qual se tornou referência fundamental 

no debate contemporâneo, tornando-o um dos mais influentes autores sobre a temática na 

atualidade (Freeman, 2009). Estimulado pelas contribuições da chamada Escola Histórica de 

Economia que floresceu na Alemanha em meados do século XIX, Schumpeter procurou 

explicar a dinâmica social e econômica desde a revolução industrial numa perspectiva 

tecnológica destacando a introdução de inovações na economia como fator preponderante 

para a competitividade das firmas, e o empresário ‘empreendedor’ ou inovador como o agente 

capaz de criar novos ou modificar produtos e processos produtivos, na busca por taxas de 

lucro acima da média. 

Ainda, para Schumpeter (1961; 1982) a inovação, seja ela para produzir novos 

produtos, seja para novos processos ou até para novos mercados, é o principal elemento de 

dinamismo do sistema capitalista que tem na busca pelo lucro acima da média sua principal 

motivação, a qual leva à transformação de um estado de estagnação em crescimento 

econômico. Melhorar algo que já existe ou criar oportunidades para solucionar problemas 

existentes pode, em variado grau, gerar inovações que produzem valor às partes envolvidas, 

seja valor de uso ou valor de troca. 

No sentido como foi proposto por Schumpeter, Erkeman e Zerkowski (1984), 

analisando a dinâmica econômica e seus ciclos, definem: 

 
 

Inovação é um termo que pode ser entendido alternativamente como: a) 

estabelecimento de nova função de produção para dar conta de novos produtos; b) 

combinação de fatores de maneira nova; c) efetivação de novas combinações. 

(EKERMAN, R; ZERKOWSKI, R. M, 1984 p.214) 
 
 

Num esforço de síntese, consolida-se com o Manual de Oslo para definição de 

inovação: 

 
 

Introdução de um bem ou serviço tecnologicamente novo ou substancialmente 

modificado ou ao uso de um processo tecnologicamente novo ou substancialmente 

modificado. Manual de Oslo, (OCDE, 1997)
1
. 

 

Para Shikida e Bacha (1998), a introdução da inovação no mercado para dinamizar a 

economia está estreitamente relacionada ao capitalista inovador. Esses agentes inovadores 
 

 
1 

O Manual de Oslo (Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica) é 

a principal fonte internacional de diretrizes para coleta e uso de dados sobre atividades científicas e tecnológicas 

inovadoras da indústria. 
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teriam  por  característica  propiciar  o  desenvolvimento  de  inovações  e  introduzi-las  na 

economia e na sociedade, em função de sua busca constante pela elevação da taxa de lucro e 

de sua fatia de mercado, impulsionando o crescimento econômico agregado, em que pese a 

destruição de valores que a contínua introdução de inovações possa implicar (SHIKIDA e 

BACHA, 1998). 

Para Gonçalves e Moricochi (1994), inovação significa "fazer as coisas diferentemente 

no reino da vida econômica", através da introdução de um novo bem não conhecido pelos 

consumidores ou então melhorar a sua qualidade, introduzir um novo método em ambiente de 

produção, ocupar novos mercados, descobrir novos componentes de matéria prima ou 

recolocação da posição de uma organização no mercado até que seja saturado o processo 

inovador dessas empresas. Essa análise está fortemente relacionada à existência de ciclos 

econômicos e da chamada destruição criativa do modelo schumpeteriano que é caracterizado 

pela construção de novos mercados propiciados pelo desenvolvimento de novas tecnologias 

como forma de superação das crises capitalistas. (GONÇALVES e MORICOCHI, 1994). 

Segundo Conde e Araújo-Jorge (2003), a partir da década de 1990, o modelo teórico 

interativo identificando que o processo de inovação se dava dentro das empresas, entre as 

empresas e entre estas e outras organizações, num processo interativo com participação dos 

componentes do sistema de ciência e tecnologia. (CONDE e ARAÚJO-JORGE, 2003). Os 

autores concordam com Freeman (2004) que para haver inovação é necessária uma rede de 

relações dentro de um sistema composto por vários atores, tais como empresas públicas e 

privadas, governo e universidades, formando um Sistema Nacional de Inovação (SNI). Além 

da possibilidade de afirmar que a inovação acontece num ambiente de interações e fluxos de 

conhecimento que compõem um sistema interativo, coletivo e cumulativo, sujeito a rotinas e 

convenções sociais. Portanto, o conceito de inovação passa a se configurar como um processo 

que é realizado por vários agentes, com distintas competências, condicionado por rotinas e 

convenções sociais. O Sistema Nacional de Inovação (SNI) é, portanto, um arranjo 

institucional com articulação de atores e fluxos de informação que impulsionam o progresso 

tecnológico em economias capitalistas complexas e que apresentam variações consideráveis 

entre os diferentes setores de atividade econômica. (FREEMAN, 2004). 

Albuquerque e Cassiolato (2000) classificam os sistemas nacionais de inovação 

segundo seu grau de desenvolvimento: a) sistemas de inovação “maduros” (EUA, Japão, 

Alemanha, Suécia e Holanda); b) sistemas de inovação de países “catching up” que se 

aproximam dos países líderes (Coréia, Taiwan e Cingapura); c) sistemas de inovação “não 
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maduro”, subdivididos em três grupos: c.1) sistemas de inovação que possuem sistemas de 

Ciência e Tecnologia constituídos (Brasil, México, Índia, África do Sul), mas são pouco 

eficazes; c.2) sistemas de inovação dos países do Leste Europeu com transição do socialismo 

para a economia de mercado (Rússia, Polônia, Hungria, Bulgária); c.3) sistemas de inovação 

dos países do Sudeste Asiático com crescimento recente (Tailândia, Malásia, Indonésia, 

Filipinas); d) Países com sistema de inovação “inexistente” (Turquia, África subsaariana, 

Afeganistão) (ALBUQUERQUE e CASSIOLATO, 2000 p. 14, 15). 

Os componentes de um sistema de inovação em saúde fazem parte de um complexo 

produtivo e industrial e compreendem: assistência à saúde e a saúde pública (serviços e 

ações), redes de formação profissional, indústria farmacêutica e de biotecnologia, indústria de 

equipamentos médico-hospitalares e de diagnósticos, as instituições reguladoras e serviços de 

suporte à atenção à saúde com vistas ao bem-estar da população. Esse complexo objetiva, em 

especial, melhorar a configuração e estrutura do setor de prestação e oferta de serviços em 

saúde, promovendo inovação de produtos, processos e práticas organizacionais de modo a 

elevar o bem estar da população, de um lado, e as taxas de lucro das firmas envolvidas, de 

outro lado. 

Os estudos de Fernandes e Lima (2006) sobre os clusters de serviços no polo médico 

de Recife analisaram as dinâmicas das atividades desse setor e suas especificidades, sugerindo 

que “além de exigir a interação entre os variados e complexos conhecimentos e competências, 

as atividades inovadoras se processam em rede”. Nesse caso foi enfatizada a aglomeração dos 

membros e a relação proximidade-inovação, dando destaque à importância da inovação em 

rede como condição para a redução de assimetria entre as organizações que compõem o polo 

médico. (FERNANDES e LIMA, 2006). 

Entre os principais fatores que influenciam os arranjos de desenvolvimento local está a 

difusão da inovação, considerada um facilitador nas relações entre as organizações presentes 

numa dada aglomeração. A difusão é estimulada através das organizações territorialmente 

aglomeradas, quando: 
 

Localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, institucionais e 

culturais, bem como de economias de escala (...) que formam seu potencial de 

desenvolvimento. (OLIVEIRA, 2006 p. 57). 

 
A ideia central está nesse caso, na incorporação de inovações ao sistema econômico 

facilitado pelas relações de proximidade experimentadas pelas organizações que fazem parte 

da aglomeração. Esse processo se estabelece em redes, com firmas que se aglomeram, em um 

território  geográfico,  propiciando  a  formação  de  um  sistema  de  inovação  local.  A 
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proximidade estimularia a troca de conhecimento, a criação e a inovação. Em um mercado 

cada vez mais competitivo, esse meio inovador propicia a divisão de trabalho e a 

especialização que acentuam o desenvolvimento de competências necessárias para a produção 

de novas ou melhoria de mercadorias, o que suscitou contribuições de diversos estudiosos 

sobre a “dimensão sistêmica e territorial do processo de inovação e do entendimento deste 

como função endógena do desenvolvimento econômico” (FERNANDES e LIMA, 2006 p. 

20). 
 

Ainda para esses autores, elementos centrais no processo de inovação, dentro desse 

preceito coletivo e cumulativo são o aprendizado e a interação, os quais são estimulados em 

condições de proximidade geográfica. Entretanto, a difusão do conhecimento e as possíveis 

trocas entre os sujeitos podem ser dificultadas por fatores de inibição, a depender dos valores 

e rotinas que prevalecem sobre o território, no sentido de desestimular processos de inovação, 

como no caso de economias locais especializadas em setores protegidos da concorrência 

internacional, setores tradicionalmente intensivos em mão de obra pouco qualificada, setores 

em que a divisão de trabalho é limitada ou no caso de carência de “mecanismos de 

coordenação minimamente eficazes” (FERNANDES e LIMA, 2006).  Apontados num estudo 

sobre o aglomerado de saúde do Recife focado na inovação tecnológica, tais fatores de 

inibição podem ser também observados no contexto da inovação organizacional, objeto da 

presente  dissertação.  Volta-se  a  atenção,  portanto,  para  a  distinção  entre  estas  duas 

perspectivas do processo de inovação. 

 
 

2.2 A DISTINÇÃO ENTRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 

ORGANIZACIONAL 

As políticas de inovação visam ao desenvolvimento tecnológico para competitividade 

das empresas, crescimento econômico e desenvolvimento das nações. A formulação de 

políticas de inovação, no processo de globalização da economia, é aferida e avaliada pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), através do Manual de 

Oslo, o qual propunha uma padronização metodológica para comparabilidade das estatísticas 

de inovação entre os países. Entre os principais indicadores estão investimentos em Pesquisa 

& Desenvolvimento (P&D) em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), número e níveis de 

escolaridade dos empregados em P&D, processos de transferência de tecnologias, criação, 

difusão e aplicação do conhecimento, sendo que estes últimos são apresentados como 

exercendo papel importante no novo manual, The OECD Innovation Strategy (OECD, 2010). 
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A UNESCO (2005) faz distinção entre os quatro tipos de inovação: 1)Inovação de 

produtos - Introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado (técnicas, 

componentes e materiais, software, criação de características que facilitem sua utilização e 

função; 2)Inovação de processos – Melhoria significativa, na técnica ou na forma de produzir 

ou uma nova forma; 3)Inovação em Marketing - Implementação de novo método criando 

mudanças significativas na apresentação do produto 4)Inovação Organizacional – Criação de 

novo método de organização nas práticas em ambiente interno e externo. 

O objetivo da inovação tem forte imperativo de natureza econômica. A inovação serve 

para criar novos, substituir ou melhorar produtos, como também para manter, ampliar ou abrir 

novos mercados. O processo de inovação pode ser favorecido por fatores internos da empresa, 

do mercado, da área educacional ou das instituições de pesquisa. As inovações podem ser de 

dois  tipos:  inovações  tecnológicas  de  produtos  e  processos  (TPP)  e  inovações  não 

tecnológicas ou organizacionais (BRASIL, 2004). 

O conceito de inovação tecnológica tem grande importância para o desenvolvimento 

econômico embora, pode-se dizer que também vise ao bem-estar da sociedade.  Contudo, na 

concepção da economia neoschumpeteriana, para que algo novo seja definido como uma 

inovação  há  necessidade  de  que  seja  introduzido  no  mercado,  difundido  e  aplicado  no 

processo social e em processos produtivos. Assim, numa perspectiva sistêmica, inovação é 

processo realizado por vários agentes, com distintas competências, de forma coletiva e 

interativa, podendo melhorar produtos ou processos já existentes ou criar novos visando à 

competitividade  das   firmas,   no   mercado.   Como   já  mencionado,  trata-se  de  arranjo 

institucional com articulação entre componentes interligados por fluxos de informação e 

conhecimento que impulsionam o progresso tecnológico, particularmente em economias 

capitalistas complexas, com variações entre os diferentes setores. 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 1997), as inovações tecnológicas de produtos são 

de dois tipos: novos (inovação radical) e aprimorados (inovação incremental) e as inovações 

tecnológicas de processos constituem-se pela adoção de métodos novos ou significativamente 

aprimorados. Pode-se distinguir ainda, segundo o Manual de Oslo, inovações de produtos e 

processos da inovação organizacional que será assim definida quando houver uma “mudança 

mensurável nos resultados” da introdução de: estruturas organizacionais significativamente 

alteradas, na implantação de gerenciamento avançado e na implantação de orientações 

estratégicas novas ou substancialmente alteradas (BRASIL, 2004; OCDE, 1997). 
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Inovações  organizacionais  ou  gerenciais  são  não  tecnológicas,  compreendendo 

técnicas, estruturas e orientações estratégicas avançadas. Pode-se afirmar, no entanto, que esta 

definição evolui na medida em que o capitalismo exige novas configurações em seu processo 

de expansão, combinando habilidades para melhorar ou criar novos produtos e processos, que 

visam à competitividade das firmas. Como as inovações variam em sua forma e podem 

ocorrer em diversos tipos de empresas ou indústrias, os impactos da mudança que causam 

precisam ser avaliados e compreendidos, em bases internacionalmente comparáveis. Nestes 

termos cabem duas considerações importantes. Primeiro, que as inovações tendem a 

concentrar-se em alguns setores da economia, em particular nos mais dinâmicos, de modo que 

seu processo de difusão é desigual; segundo, que as firmas com maior probabilidade de inovar 

procurarão manter a dianteira do progresso técnico, introduzindo inovações de forma contínua 

a fim de não se tornarem vítimas desse processo inovativo (GONÇALVES e 

MORICOCHI,1994). 

Inovação como mudança organizacional ou gerencial também é abordada pelo Manual 

de Oslo com vistas à padronização de métricas capazes de aferir a extensão dos impactos 

econômicos que gera, a exemplo das inovações tecnológicas ditas no Manual de Oslo (OCDE, 

1997). 
 

De uma forma geral a inovação possui três atributos que podem ser: 1) A ideia, ou o 

processo ou o novo produto; 2) A aplicação na prática e 3) Os benefícios que são gerados. A 

inovação poderá acontecer de duas formas: incremental e radical. A primeira amplia a 

qualidade dos seus impactos e é considerada evolutiva devido à melhora que acontece nos 

instrumentos e nos processos da inovação. A segunda é radical porque a velha prática é 

substituída por uma nova prática e até mesmo por novos agentes para agregar valor para os 

usuários. (BRASIL, 2010). 

 

 
 

2.3 A INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 
 

O processo de inovação é também empregado na área da administração pública, 

segundo Klering & Andrade (2006), a sua utilização neste setor implica na ampliação das 

características desse fenômeno e deve ser acrescentada por estratégias próprias. O esforço 

para uma abordagem própria dentro das teorias da administração envolve discussões sobre 

gerencialismo e sobre as organizações públicas compreendidas com outras perspectivas além 

das tecnológicas, tais como culturais, humanas, estruturais e políticas. 
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As perspectivas de inovação no setor público estão pautadas dentro dos “padrões 

gerenciais utilizados pelo setor privado”, ou seja, com forte influência dos conceitos 

neoclássicos de administração, voltadas para a melhoria e eficiência sem que se faça uma 

análise de contexto. O setor público está voltado para conduzir ações para os cidadãos, as 

quais se legitimam quando as políticas se ampliam e fortalecem as bases do controle social 

(no sentido de participação das decisões). Segundo, Klering e Andrade (2006), os métodos do 

setor  privado não  podem  simplesmente ser transportados  para o  setor  público.  Portanto, 

quando se fala em inovação no setor privado, pautado pela eficiência e competitividade, está 

se falando em princípios de “mercado”. E quando o assunto é inovação no setor público, está 

se falando em democratização, com ampliação de participação, nos processos decisórios e nas 

ações públicas, bem como ampliação da administração pública, com o governo no centro das 

realizações (KLERING e ANDRADE, 2006). 

Nestes termos, dada a importância do setor público, e do setor da saúde dentro dele, 

foi criado o Manual de Frascatti
2  

pela OCDE, em 1997, para medir os esforços de 

investimento em pesquisa e desenvolvimento dos países, incluindo o setor que administra os 

assuntos públicos ou produtores de serviços de governo, incluindo a investigação em P&D 

sobre os serviços de saúde. (OCDE, 1997). 

Sendo assim, Klering e Andrade (2006) identificam duas dimensões da inovação no 

setor público: institucional e organizacional. A primeira incorpora novos valores sociais, sem 

visar ao mercado, enquanto a segunda amplia a atuação do setor público na sociedade através 

de inovações na sua estrutura e funcionamento. A ideia de ampliação sugere novas formas e 

novos processos de controle e avaliação. Experiências de práticas inovadoras no setor público 

brasileiro foram observadas e analisadas pelos autores e os principais aspectos observados, 

foram: a ampliação da cidadania e participação nas agendas públicas definidas como práticas 

inovadoras; a inclusão de novos atores no planejamento das ações para melhorar a efetividade 

e   criar   novos   paradigmas   modificando   as   velhas   estruturas   rígidas,   centralizadas   e 

burocráticas das organizações (KLERING e ANDRADE, 2006). 

Andrade (2001) analisa e organiza em pontos (quadro 1) as dimensões do processo de 

inovação das organizações públicas a partir das chamadas “tensões do processo de inovação 

organizacional”, que podem ser assim resumidas: a) corresponder à eficiência interna da 

organização com os valores externos, relacionando à “mudança no conteúdo e na natureza dos 

 
2  

Manual de Frascatti, ou “Metodologia proposta para a definição da investigação e desenvolvimento 

experimental”, compreende a Proposta de Práticas Exemplares para Inquéritos sobre Investigação e 

Desenvolvimento Experimental. 
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serviços oferecidos direcionados à cidadania”; b) relacionar a complexidade das rotinas com 

ações  integrativas;  c)  manter  os  espaços  criativos,  mesmo  com  a  necessidade  de  maior 

controle e ordenação, relacionados a “novas formas de planejamento e participação de novos 

atores”; e d) legitimar a inovação na apresentação dos resultados, focados na “inclusão social 

e no exercício da cidadania” (KLERING e ANDRADE, 2006). 

 
 

Quadro 1 – As dimensões do processo de inovação das organizações públicas. 
 

Dimensões da inovação Processo de inovação no setor público 

Ligação entre demanda externa e a eficiência 

interna 

Mudança no conteúdo e na natureza dos 

serviços direcionados à cidadania 

 
 
Lidar com a complexidade e transpor rotinas 

Integração de novos atores e espaços na 

mobilização de recursos e a proposição de 

ações interorganizacionais 

 
Balancear controle e criatividade 

Novas formas de planejamento e 

participação de novos atores 

 
Balancear resultados e legitimar a inovação 

Foco na inclusão social e no exercício da 

cidadania 

Fonte: Adaptado por Andrade (2001). 
 
 

Para Klering e Andrade (2006), identificar tipos de inovação que estejam ocorrendo na 

organização pública implica mapear os atributos de iniciativas ou práticas, sob os principais 

aspectos:  estratégicos  e  de  controle,  de  infraestrutura,  culturais  e  políticos.  Os  autores 

propõem um conjunto de atributos que geram transformações no respectivo meio social para 

poder avaliar a qualidade, validade e importância. Foram destacados para esse trabalho os 

seguintes atributos: a) novas práticas de gestão; b) novas habilidades com os recursos e com 

as oportunidades; c) relação com a sociedade civil; d) intersetorialidade e) parceria 

intergovernamental e entre os entes federativos; f) ampliação dos beneficiários nos serviços 

ofertados; g) melhoria do diálogo entre governo e população; h) incentivo à inclusão das 

minorias sociais e de novas tecnologias; i) melhoria da capacidade de planejamento e de 

formulação  de  estratégias  para  aperfeiçoar  as  ações  de  governo;  j)  implantar  enfoque 

sistêmico das ações para perspectivas de ações mais dinâmicas e integradas. (Klering e 

Andrade, 2006). 
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2.4 A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ORGANIZACIONAL NO SETOR DE SAÚDE 
 

As primeiras discussões sobre inovação em saúde se desenvolveram num contexto de 

rápida expansão do mercado dos produtos e insumos para o setor. Kenneth Arrow (1963), 

pioneiro no debate sobre as especificidades da inovação no campo da saúde, destacou o 

significado econômico e a complexidade própria neste campo quando traz à luz suas 

especificidades em relação aos outros setores da economia. Em época de expansão de 

mercados nos países capitalistas no pós-guerra, principalmente nos EUA, e do estado de bem 

estar social em alguns países da Europa, Arrow (1963) argumenta, de um lado, que a doença é 

um fenômeno imprevisível e a natureza da demanda pelo produto “tratamento terapêutico”, do 

ponto de vista de mercado, se caracteriza pela incerteza dos resultados que serão alcançados. 

Não está assegurada a recuperação da saúde ao final do tratamento. De outro lado, o autor 

reconhece  que  o  progresso  técnico  no  setor  (equipamentos  médico-hospitalares, 

medicamentos etc.) impacta significativamente o custo do serviço de atenção à saúde, 

considerando-se que é o bem estar do indivíduo o valor de uso que está subjacente a todos os 

segmentos compreendidos no setor, sejam os segmentos industriais, sejam os de serviço. 

Estas características levam Arrow (1963) a compreender o seguro de saúde como alternativa 

para  viabilizar o  funcionamento  do  sistema  de  saúde,  o  que terminou  prevalecendo  nos 

Estados Unidos da América. Naquele país, as pesquisas e o desenvolvimento da ciência 

médica podiam prosseguir propiciados pelo crescimento da demanda pelos resultados destes 

esforços de P&D, sendo esta demanda, por sua vez, assegurada pela cobertura do seguro 

saúde, o que estimulou a expansão da prática profissional e do tratamento em hospitais 

privados.  Segundo Arrow (1963), a demanda assegurada pelos seguros de saúde desencadeia, 

assim, estímulos aos agentes econômicos para investirem no desenvolvimento de novos 

produtos e processos, apesar das incertezas inerentes ao setor. 

O funcionamento dos mercados e do papel que desempenham os preços na alocação 

de recursos é portanto, específico no setor saúde, por acarretar incertezas e “suportabilidade 

do risco”. Para Campos e Albuquerque (1998), Arrow (1963) sugere que há “adaptações da 

incerteza em relação tanto à incidência da doença como à eficácia de seu tratamento” e isso 

significa que os métodos ou padrões que medem a necessidade do “consumo” dos serviços e 

produtos de saúde diferem daqueles relativos ao consumo de qualquer outro produto ou 

serviço. Além do que, há forte assimetria de informação na escolha desses ou daquele tipo de 

procedimento “ofertado” pelo serviço de saúde porque além de requerer informação técnica 
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específica, a decisão também depende da capacidade aquisitiva do “consumidor”. Segundo, 
 

Campos e Albuquerque (1998): 
 

Por tal razão, ao contrário de outros consumos que podem ser adiados, neste caso, o 

consumidor fará qualquer esforço heroico e, certamente, não hesitará em consumir 

todas as alternativas colocadas (CAMPOS e ALBUQUERQUE, 1998 p. 8). 
 
 

Não por acaso, não foi essa a solução encontrada pelos países europeus onde os efeitos 

destrutivos de duas guerras mundiais propiciaram o desenvolvimento de estados de bem-estar 

social como o Reino Unido. Neste último, o sistema público de atenção à saúde foi a 

alternativa escolhida no pós-guerra, inspirando diversos outros países, entre os quais Canadá e 

França. Assim, nestes países o avanço nas pesquisas científicas e inovações, no setor da saúde 

associam-se mais ao bem-estar da sociedade, com forte papel do Estado, responsável assim 

pela expansão dos serviços de saúde e por certa ênfase num modelo mais preventivo. 

Inspirado pelo modelo britânico, o Sistema Nacional de Inovação em Saúde (SNIS) 

brasileiro possui, segundo Pereira et al (2004), natureza social equivalente ao SUS com 

políticas públicas bem articuladas com os setores produtivos e com a comunidade científica. 

O SNIS possui características de um subsistema ou de um sistema setorial de inovação, 

envolvendo vários setores de atividade e diferentes atores e instituições que se articulam para 

produzir e difundir novas tecnologias aplicadas à saúde, bem estar e a melhoria da qualidade 

de vida da população. Assim, além da interação entre os componentes do sistema de inovação, 

no caso do setor saúde é fundamental que iniciativas científicas e tecnológicas venham 

beneficiar as necessidades do “mosaico epidemiológico” em virtude da desigualdade das 

distribuições dos riscos e agravos das diversas doenças, nas diversas regiões, nos diversos 

grupos da população, com as suas diversas e desiguais condições de vida, com o estímulo de 

políticas públicas, de modo que, como sugere Albuquerque (2004), ocorra a “construção 

combinada de um sistema de inovação e de um sistema de bem-estar social”. 

A inovação relacionada a um sistema de saúde de natureza pública não é orientada 

exclusivamente pela busca do lucro e possui demanda imprevisível e irregular, mas, em 

contrapartida, é um setor forte da economia. O valor social de um sistema de inovação em 

saúde inclui os benefícios que a mesma possa causar para a sociedade. Essa  relação de 

sistema de inovação em saúde com o bem-estar da população inclui a inovação voltada para 

as organizações ou serviços. 

Nesta direção, Omachonu (2010) afirma que nos serviços de saúde a inovação se dá 

através da introdução de novas formas de trabalho e/ou de novas tecnologias que venham ter 

aplicação, dentro de uma organização, de ideias, processos, produtos ou de procedimentos que 
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beneficiem o indivíduo, o grupo ou a sociedade. Por esse prisma, a inovação para o alcance do 

bem-estar da população está relacionada aos modelos de gestão que devem ser voltados para a 

eficiência e a eficácia.  (OMACHONU, 2010). 

O Brasil institucionaliza um sistema de saúde público, reformando antigo modelo, em 

meio a um contexto de participação social na busca de democratização através de nova 

Constituição para a melhoria das condições de vida da população brasileira, enquanto que 

vários países possuem modelos que não são, em sua maioria, de atendimento universal na 

atenção à saúde, e opções menos equitativas, no que diz respeito ao financiamento. Na década 

de 1990, tem início a implantação do Sistema Único de Saúde, com princípios constitucionais 

de universalização no acesso, integralidade nas ações e de equidade no atendimento que se 

constitui per si uma inovação organizacional de grandes proporções por realizar uma ruptura 

de paradigma no antigo modelo centrado no médico e na assistência hospitalar. A participação 

social institucionalizada para os processos decisórios é a sua principal inovação distanciando- 

se de países com sistemas privados que possuem organismos de saúde orientados para o lucro. 

O SUS possui característica muito particular, voltada para o bem-estar da população. Para 

Victora et al (2011) o controle social foi a “pedra fundamental do SUS desde a sua origem”. 

Ademais, em vista das proporções que assume, esta implantação deve ser compreendida como 

processo em andamento, realizado em sucessivas iniciativas, entre as quais se destacam as 

Estratégias de Saúde da Família, cujo caráter preventivo distingue o SUS de sistemas focados 

na assistência hospitalar. 

O SUS se materializa como uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Foi 

formado pela reunião de um conjunto de ações e serviços de instituições de todas as esferas de 

governo e complementadas pela participação do setor privado. De concepção democrática, a 

gestão desse sistema se constitui através de conselhos deliberativos compostos de 

representações da sociedade civil e do setor da saúde, de forma paritária (gestores, 

profissionais, usuários e setor privado) para dar à população acesso universal de forma 

equitativa  e  integralizada.  Foi  assim  que  uma  nova  concepção  de  saúde  surgiu  em  um 

processo de mobilização social pela democracia, no contexto da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1986. Esse sistema foi consagrado constitucionalmente com rede de serviços e 

de ações descentralizados que se articulam de forma hierarquizada e regionalizada, tendo 

como modelo de atenção, políticas voltadas estrategicamente para a promoção da saúde com 

intersetorialidade,  reorganizando  as  atividades  de  atenção,  nas  linhas  de  cuidado,  de 
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prevenção dos agravos, da assistência e reabilitação nas unidades de saúde e da 

regulamentação aos prestadores de ações e serviços do setor privado. 

Como as condições de saúde da população dependem de seus determinantes sociais e 

com o conceito de que saúde não é a ausência de doenças, mas sim o direito à vida ao lado 

dos pressupostos de cidadania, surgiu, portanto, após a Constituição Cidadã de 1988, a Lei 

Orgânica 8.080 de 1990, contendo em seu corpo, no artigo 3º, a seguinte afirmação: “os níveis 

de saúde da população expressam a organização social e econômica do país” (BRASIL, 

1990).  Entretanto, os conceitos e princípios do SUS estão expressos na própria Constituição 

Brasileira de 1988, no capítulo da seguridade social, no artigo 194 assim definido: 

“Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social”. (BRASIL, 1988) 

Noronha (2008) destaca os princípios do SUS – universalidade, equidade e 

integralidade – e enfatiza que garantir a unicidade desse sistema é de grande importância e 

que o seu cumprimento legal se dá com a participação da comunidade para garantir que o 

acesso seja universal e que se dê em todos os níveis da assistência, assim como estabelecido 

na  Lei  Orgânica,  sem  privilégio  de  qualquer  natureza  ou  preconceitos  para  garantir  a 

igualdade na assistência à saúde. Todas as ações e serviços, em todos os níveis de 

complexidade do sistema, devem ser organizados como um conjunto articulado e contínuo. O 

autor destaca ainda que o SUS possui uma das concepções mais inovadoras entre os modelos 

de gestão existentes por garantir a participação democrática nos seus processos decisórios. 

Noronha (2008) argumenta também que o modelo de gestão do SUS permite uma atuação 

política, além de técnica, aos seus dirigentes e gestores: 

 
 

O âmbito político se expressa no relacionamento constante dos gestores do SUS com 

outros atores sociais, nos diferentes espaços de negociação e decisão existentes. O 

próprio desempenho das funções do Poder Executivo, em um sistema político 

republicano e democrático como o Brasil, e os objetivos a serem perseguidos na área 

da saúde exigem a interação do gestor com os demais órgãos de representação e 

atuação do governo e da sociedade civil organizada. (NORONHA et al, 2008 p. 

445). 
 
 

O SUS, desde o seu nascedouro, formula suas políticas articulado com os movimentos 

sociais e se consolida como uma das experiências de conteúdo e de pesquisa acadêmica que se 

torna ação prática. Mas, por outro lado, Victora et al (2011) enfatizam algumas questões que 

são notadamente mais difíceis de serem alcançadas, tais como: a) a mudança nos padrões 
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acadêmicos e de processos de trabalho nos cursos da área da saúde para acompanharem esse 

novo modelo; b) as distorções causadas pela parceria público-privada que permanece com as 

suas contradições; c) o escasso financiamento para o setor público e d) a dependência de 

importações de produtos e de compra de serviços especializados aos grupos privados. Estes 

são aspectos que ainda permanecem como desafios importantes para melhorar a qualidade e 

continuidade da atenção à saúde aos quais se somam iniciativas que possibilitem integração 

entre o serviço de saúde com outros setores da sociedade, de modo a contemplar naquele as 

mudanças que se processam nos determinantes sociais e no ambiente social urbano. 

(VICTORA et al 2011). 

Por esse prisma, o SUS reconhece que a saúde da população brasileira passa a ser 

relacionado com a qualidade de vida expressa por um conjunto de elementos que dependem 

dos níveis de educação, alimentação, acesso ao trabalho, moradia, meio ambiente, cultura e 

lazer garantidos pela Constituição. 

Políticas públicas de saúde, através do SUS, podem ser estruturadas em uma rede de 

atenção à saúde com ações que permitem a geração de indicadores de saúde para se aferir o 

bem estar da população e o nível de desenvolvimento do país. O debate sobre a inovação na 

gestão do SUS acontece em momento de maturidade do sistema, após mais de duas décadas 

da regulamentação da Lei Orgânica da Saúde de 1990. Desde sua aprovação, definições 

importantes foram estabelecidas no Decreto 7508/2011. Esse novo instrumento jurídico que 

traz benefícios para a consolidação do SUS, envolve discussão da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS), conceituando-a como: “conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde”. 

Como também, o mesmo Decreto traz no seu art. 20: “A integralidade da assistência à saúde 

se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na 

rede regional e interestadual” e, segundo Santos (2007), dentre várias propostas, destacam-se 

os “novos rumos que requer a administração pública de saúde”: 

 
 

Somente um sistema de saúde negociado periodicamente entre as três esferas de 

governo será capaz de respeitar a autonomia dos entes da federação, as várias 

realidades locais e regionais e manter a unicidade conceitual do SUS, com o fim de 

preservar sua inteireza, em face à diversidade sanitária e do necessário tratamento 

diferenciado que lhes devem dar os estados e municípios, autônomos na gestão do 

sistema no seu âmbito político-administrativo, mas interdependentes em razão da 

configuração do  SUS  em  rede  regionalizada e  hierarquizada. (SANTOS, 2007, 

p.18). 
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Muitas são as tensões e contradições existentes na gestão do SUS, em que os 

mecanismos necessários para a realização de suas ações perpassam as esferas administrativas, 

para manter a integralidade das ações e serviços, com as diferentes condições de organização 

e de financiamento, numa só orientação e compromisso, e assim são vivenciadas diariamente 

por seus gestores. 

Na mesma direção de estabelecer inovações na gestão para o sistema de saúde, o 

governo brasileiro cria um arranjo jurídico de contratualização entre as esferas de governo 

para garantir a efetivação das ações e serviços em rede hierarquizada e regionalizada. Para a 

efetivação dessas ações já expressas no artigo 34 do Decreto 7508 de 2011
3
, o Contrato 

Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) tem na sua essência a garantia da 

integralidade das ações, a serem ofertadas aos usuários do SUS, pelos entes federativos e pela 

saúde suplementar, na Rede de Assistência à Saúde. Esse instrumento jurídico da Presidência 

da República demonstra que a incorporação da mudança na prática para um sistema de saúde 

de  acesso  universal,  equitativo  e  com  uma  rede  que  funcione  de  forma  integrada, 

regionalizada hierarquicamente com princípios constitucionais para um sistema de saúde, não 

foi por completo assimilada ou impactada pelo conjunto de indivíduos na organização do 

SUS. 
 

Respaldando-se nessas questões de mau funcionamento dos serviços de saúde, alguns 

autores enfatizam que um aspecto central o aperfeiçoamento do SUS está na instauração de 

inovações na organização do sistema. Tasca (2011) considera que o aumento dos custos em 

saúde decorrente do subfinanciamento no atual contexto de perfil demográfico e 

epidemiológico da população, refere-se à demanda por mais serviços e ações de saúde, e isso 

vem impactando o SUS que se encontra atualmente desafiado por exigências de incorporação 

de altas tecnologias e cuidados contínuos, gerando maiores custos e com expectativas 

diferentes dos diversos atores que compõem o SUS (prestadores, técnicos, gestores e 

população). Nesse prisma, o autor sugere que a introdução de novas práticas e instrumentos 

na atenção à saúde e um modelo de gestão mais integrado para atender com eficiência às 

necessidades de saúde da população venham ser o principal foco de inovação no SUS. 

Mendes (2010) vê grande importância do papel do gestor no processo de inovação na 

área da saúde, além da capacidade de pactuação no contexto desses diversos atores, possui 

importante atuação na criação das condições de um ambiente receptivo para a introdução de 

inovações na organização (MENDES, 2010). Numa visão sintética, a figura 1 trás os atributos 
 

 
3 

Decreto Presidencial 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080 de 1990 (BRASIL, 2011) 
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da inovação para a área da saúde (TASCA, 2011). Ideia, processo ou produto novo (novo 

método), com aplicação prática (avaliar os efeitos) e que gerem benefícios à sociedade 

(usuários do SUS). 

Figura 1– Inovação na saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TASCA (2011): Inovando o papel da APS. 

 
Segundo Mendes, 2010 a área da saúde possui um complexo de atores envolvidos e 

que, de uma forma geral, possuem diferentes expectativas e interesses, num processo de 

inovação (quadro2). As mudanças no processo de inovação na saúde, geralmente acontecem 

na gestão e são do tipo organizacional. Acontecem, em sua maioria no desenvolvimento das 

práticas de saúde e o gestor inovador deverá possuir características de pactuação e negociação 

com os diversos interesses para que possa alcançar os impactos desejados nas condições de 

saúde da população. 

Quadro 2 – Processo de inovação na saúde. 
 

Atores da área de saúde Principais interesses 

Profissionais de saúde Melhoria do cuidado, diagnóstico e tratamento 

 

Usuários 
Acolhimento humanizado, melhores estruturas e atenção 

 

personalizada. 

Prestadores e fornecedores Resultados técnicos e econômicos 

 

Gestores 
Qualidade, eficiência, maior cobertura e melhores resultados 

 

dos indicadores de saúde. 

Fonte: Adaptação da autora do conceito de Mendes (2010). 

Por meio de estudo de caso múltiplo, duas experiências de tentativas em conhecer a 

fundo os problemas relacionados à inovações nos serviços de saúde: a primeira realizada pelo 

Ministério da Saúde (MS) e Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) com o objetivo de 
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difundir as ideias inovadoras em rede, criou o Laboratório de Inovação do SUS (LI)
4  

de 

acordo com o quadro 3. E o segundo estudo foi realizado nos serviços de saúde do National 

Health Services/UK (United Kingdom NHS) (WILLIAMS et al 2011). 

Concluído os estudos em quatro municípios brasileiros, pelo LI, identificou-se que a 

inovação na Rede de Atenção do SUS requer gestores competentes, com conhecimento e 

experiência que lhes permitam administrá-la. 

Quadro 3 – Que faz o Laboratório de Inovação. 

Que faz o Laboratório de Inovação (LI): 

Identifica os atuais desafios do SUS nas áreas críticas para a gestão de sistemas de saúde. 

Detecta e valoriza experiências inovadoras, recentes e concretas, realizadas no Brasil e no 

exterior, relativas à gestão de sistemas públicos de saúde (nacional, estaduais, regionais, 

municipais). 

Sistematiza os conhecimentos relativos às soluções, instrumentos e práticas inovadoras 

utilizadas nessas experiências. 

Produz e dissemina esses conhecimentos 
 

Promove ações de apoio aos gestores do SUS para incorporação de soluções e práticas 

inovadoras nas próprias instituições. 

Fonte: TASCA (2011): Inovando o papel da APS. 
 

Este estudo, realizado pelo LI, ressalta que as mudanças que forem realizadas pelos 

gestores devem ser compreendidas como inovações radicais por implicar mudanças 

organizacionais  para  aprimorar  a  qualidade  dos  serviços,  ou  seja,  por  proporcionarem 

melhores  resultados  com  menos  recursos,  elevando  o  padrão  de  eficiência.  O  LI  faz  a 

distinção entre inovação incremental (linear, evolutiva) e inovação radical (não-linear, de 

transformação). A primeira melhora as práticas enquanto a segunda as substitui. O estudo 

distingue a inovação de produto (novos ou significativamente melhorados) da inovação de 

processo (novo método), e da inovação de estrutura (nova ou reformada). 

Acompanhando a definição de Schumpeter (1963) para o capitalista empreendedor, o 

estudo define ainda o perfil do gestor inovador como aquele que possui reações proativas que 

o difere do gestor de reação reativa. Focado no gestor como inovador no processo da gestão 

dos serviços e ações do SUS, Mendes (2010) explica que a gestão deste sofre constantemente 
 
 
 

4 
Laboratório de Inovações (LI) foi criado pela Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), em parceria com 

o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS) e o Ministério da Saúde (MS), para a troca de experiência entre Gestores do SUS e 

fortalecer a APS como eixo coordenador das redes integradas de atenção à saúde dos municípios 

brasileiros.(BRASIL, 2011). 
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pressões externas que geralmente são das corporações profissionais e dos grupos específicos 

organizados e da sociedade em geral. Sendo assim, os problemas conjunturais provocam 

soluções provisórias para curto prazo, isenta de análises mais profundas dos problemas, o que 

faz leva o gestor a introduzir inovações reativas. Em contrapartida, o perfil do gestor-inovador 

introduz inovações proativas porque analisa e conhece o sistema e seus entraves e detecta 

precocemente suas falhas, propondo soluções duradouras para o sistema de saúde. Para o 

autor, preocupações na implementação da inovação no SUS estão relacionadas às limitações 

organizacionais e estruturais para atender à pressão da demanda de serviços de saúde, num 

contexto de subfinanciamento e constante mudança. Essas são as questões rotineiras que 

“obrigam os gestores a serem constantemente criativos e tentar soluções novas”. MENDES, 

2010. A organização dos serviços em saúde está fortemente relacionada ao desenvolvimento 

de conhecimento que envolve a qualificação do processo assistencial com etapas permanentes 

e contínuas. 

O  conceito  de  inovação  em  saúde  adotado  pela  Universidade  de  Birmigham  nos 

estudos sobre o serviço de saúde do National Health Service/UK (WILLIAMS et al, 2011) 

possui quatro componentes: Descoberta, adoção, difusão e rotinização (quadro 4). 

 
 

Quadro 4 – Componentes do processo da inovação nas organizações de saúde adotadas no NHS - UK. 
 

Componentes do processo da inovação nas organizações de saúde adotadas no NHS - UK 

 

DESCOBERTA 
Implementação de novas ideias ou invenção de fontes internas ou 

 

externas 

 

ADOÇÃO 
Implementação relacionada a estrutura da organização e aos indivíduos 

 

participantes do processo 

DIFUSÃO Implementação do novo processo ou produto 

ROTINIZAÇÃO Implementação de novas práticas e rotinas 

Fonte: Adaptado pela autora de Williams et al (2011). 

 
Neste sentido, o estudo aponta como resumido no quadro 4 os componentes que 

constituem o processo: a) Descoberta, relacionada à invenção e pode se referir às ideias ou as 

oportunidades e partir de fontes externas ou internas, ou seja, da experiência oriunda da 

indústria para o setor público ou de outros sistemas de saúde, sofrendo as suas variações de 

acordo  com  o  contexto;  b)  Adoção,  relacionada  à  implementação,  a  qual  depende  das 

estruturas  das  organizações  e dos  indivíduos  para adotá-las  e para absorver os  papéis  e 
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funções que as inovações requerem; c) Difusão, necessária para a inovação ser incluída como 

novo produto ou nova prática no sistema e deve ser adequada e otimizada; e d) Rotinização, 

que  introduz  na  organização  a  incorporação  de  novas  práticas  e  rotinas  no  processo  de 

trabalho. 

Para Williams et al (2011), os principais aspectos que facilitam o processo de inovação 

organizacional nos serviços de saúde são quatro: as características da inovação, as 

características dos indivíduos, as características das empresas e os recursos do meio ambiente, 

como exposto no quadro 5: 

 
 

Quadro 5 – Aspectos facilitadores do processo da inovação organizacional. 
 

Aspectos facilitadores do processo da inovação organizacional 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 

DA INOVAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

(indivíduos) 

São  as  vantagens  relativas  em  comparação  com  a prática já 
 

existente, as quais envolvem: a possibilidade de ser 

implementada, se há compatibilidade com a atual crença e 

cultura para não ser dificultada, o grau de complexidade da 

inovação para não haver resistência por parte de alguns setores 

da organização, percepção dos resultados e benefícios gerados 

antes de se adotar a inovação, para que se estabeleça a 

maturidade da implementação da inovação na organização. 

São as capacidades cognitivas, atitudes, percepções e padrões de 

comportamento dos indivíduos que os levam a adotar ou resistir 

à difusão da inovação. Pode acontecer em processo gradual e 

evolutivo iniciando pelos líderes, passando pelos grupos mais 

preparados, chegando por fim à adoção nos grupos mais 

resistentes às mudanças. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

(empresas) 

São    capacidades    de    tamanho    e    de    estrutura,    clima 
 

organizacional, extensão de recursos e de infraestrutura, 

capacidade de absorção e de conectividade adotadas pelas 

empresas. 

 
 

RECURSOS DO MEIO 

AMBIENTE 

São  os  elementos  reguladores  externos  ou  o  ambiente  de 
 

mercado, as prioridades e metas nacionais, as redes externas dos 

profissionais e dos usuários do sistema e as suas demandas que 

interferem na produção, difusão e adoção das inovações. 

Fonte: Adaptado pela autora de Williams et al (2011). 
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Estes estudos, que compõem o relatório da Agência de Modernização para Inovação 

do National Health Service (NHS) do Reino Unido, definem a incorporação e a difusão como 

princípios para a inovação nas organizações e serviços de saúde. As ferramentas e estratégias 

identificadas para incentivar a inovação nos serviços de saúde incluem ações com diferentes 

níveis de evidência e impacto, tais como: apoio à decisão e divulgação, redes organizacionais 

e interorganizacionais, desenvolvimento de lideranças e avaliação e revisão. A conectividade 

organizacional envolvendo interações tanto de  redes,  como das lideranças nos  diferentes 

níveis da organização é fundamental para melhor incorporação e impacto da inovação na 

qualidade do serviço. (WILLIAMS et al, 2011). 

Quadro 6 – Tipos de incorporação da inovação 
 

Tipos de Incorporação Definição 

 

Organizacional 
Colaboração e coordenação nas funções e na organização dos 

 

setores internos 

 

Processual 
Ao longo do tempo, deve-se usar vários mecanismos para a 

 

manutenção e implementação segura 

 

Individual 
Contexto de interação entre a inovação e o público alvo que 

 

possa determinar a taxa de adoção 

Contextual local Adaptação a uma realidade própria 

 

Adaptacional 
A intensidade para incorporar a inovação, seja de forma contínua 

 

ou intermitente, depende de um clima receptivo 

 

Articulacional 
Importância de articulação múltipla e com vários determinantes 

 

em várias camadas 

 
 

De interação 

Os usuários finais e as outras partes interessadas no processo da 
 

mudança/inovação devem interagir de forma ativa e não como 

receptores passivos 

 

De incentivo 
Para a adoção de novas ideias e serviços deve haver incentivos 

 

financeiros ou qualquer tipo de apoio que sirva de estímulo 

 

Experiencial 
Publicizar as experiências exitosas e as novas ideias no 

 

“mercado” 

 

De abordagem local 
Ideias generalizadas devem ser abordadas, mas enfatizando as 

 

adaptações e envolvimentos locais 

Fonte: Adaptação pela autora da publicação de Williams et al 2011. 
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A incorporação da inovação é um aspecto de grande relevância para a organização, 

como identificado no relatório da Agência de Modernização para Inovação do NHS, a qual a 

classifica em diversos tipos: incorporação organizacional, processual, individual, contextual 

local, adaptacional, articulacional, de interação, de incentivo, experiencial e de abordagem 

local resumidas e adaptadas no quadro 6. 

Para   a   difusão   da   inovação   nas   iniciativas   governamentais,   as   Autoridades 

Estratégicas de Saúde Inglesa (AES) consideram 10 aspectos principais, sistematizados no 

quadro 7: 1) Conhecer as experiências que obtiveram êxito e as que fracassaram; 2) Envolver 

os gestores chave da organização; 3) Apoiar ações em áreas prioritárias: 4) Apoiar líderes 

inovadores da organização; 5) Compartilhar conhecimentos de inovações; 6) Aprender com 

outras organizações com experiência em inovar; 7) Reconhecer, valorizar a inovação e os 

inovadores; 8) Estimular articulações com organizações do setor privado; 9) Reconhecer e 

fomentar os agentes da inovação ou os campeões da mudança; 10) Usar a concorrência como 

incentivo para impulsionar a inovação. 

Existem sete fatores de extrema importância para o sucesso da disseminação da 

inovação na assistência à saúde, para Berwick (2003): 

 Mecanismos formais para encontrar as inovações corretas que devem ser divulgadas; 
 

 Localizar e apoiar os inovadores; 
 

 Investir nos primeiros (da organização) a adotar a inovação; 
 

 Tornar observável a atividade dos primeiros a aplicar a inovação; 
 

 Confiar e permitir reinvenção; 
 

 Criar folga (incluindo os recursos, como recompensa) que favoreçam a mudança; 
 

 Liderar pelo exemplo. 
 

Em que pese suas especificidades, a experiência do NHS do Reino Unido registrada na 

colaboração da Universidade de Birmingham contribui para estudos sobre inovação em saúde 

mesmo em países menos desenvolvidos. Dependendo da natureza do contexto, na abordagem 

da literatura da inovação, observa-se a tendência de reconhecimento da importância da 

inovação   para   o   aperfeiçoamento   dos   sistemas   públicos   de   saúde,   apesar   da   sua 

complexidade. 
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Quadro 7 – Aspectos relativos à difusão da inovação nas iniciativas governamentais. 

Aspectos relativos à 
 

difusão 

 

Definição 

 

Conhecer as experiências 

que obtiveram êxito e as 

que fracassaram 

Cooperativas e redes de profissionais foram implementadas 
 

para desenvolver novas formas de contribuição no processo de 

trabalho e nos serviços, além da melhoria da qualidade para a 

divulgação da inovação. 

 
 
 

Envolver os gestores 

chave da organização 

O instituto da “teoria dos movimentos sociais” no NHS com a 
 

intenção da mudança começar de dentro da organização, na 

interação com as redes colaborativas e de profissionais para 

promover a inovação com vistas à melhoria da qualidade do 

serviço. 

 
 

Apoiar ações em áreas 

prioritárias 

Ações para dar evidência a problemas sobre o funcionamento 
 

através de campanhas, identificando de forma convincente as 

alterações que forem necessárias (a exemplo da campanha 

“100.000 vidas salvas”). 

 
 
 

Apoiar líderes e 

inovadores da 

organização 

Criação de espaços e ambientes para incentivar o 
 

desenvolvimento de novas ideias através da interação com 

outros profissionais que também estão na linha de frente e com 

outras experiências e locais, como também acesso à formação e 

oportunidades de participação em atividades que os tirem da 

rotina. 

Compartilhar 
 

conhecimentos de 

inovações 

Facilitadores, como portais de inovação, são importantes para 
 

ampliar o acesso às melhores experiências e práticas de outros 

lugares. 

Aprender com outras 
 

organizações com 

experiência em inovar 

Compartilhar de forma mais estruturada, através de boletins, 
 

reuniões participativas, quadros de divulgações, dentro da 

organização, pelos gestores de maior nível hierárquico. 

 
 
 

Reconhecer, valorizar a 

inovação e os inovadores 

Mesmo quando os inovadores apresentam iniciativas fora de 
 

padrões e métodos devem ser incentivados e apoiados. Deve-se 

criar premiações como forma de incentivo e oportunidades de 

participação nas redes internacionais de inovação e visita a 

outros lugares. 
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Aspectos relativos à 
 

difusão 

 

Definição 

Estimular articulações 
 

com organizações do 

setor privado 

Como fonte de novas ideias, articular de forma sistematizada, 
 

bem como fazer interações com universidades, institutos de 

pesquisa, terceiro setor e outras fontes de novas ideias. 

Reconhecer e fomentar 
 

os agentes da inovação 

ou os campeões da 

mudança 

 

Para incorporar inovação nas organizações deve reconhecer e 

estimular os agentes de inovação com suas novas abordagens e 

uso das tecnologias, difundi-las e incorporá-las no coletivo. 

 
 

Uso da concorrência e 

incentivo para 

impulsionar a inovação 

Incentivar não somente através de incentivos financeiros, como 
 

também no reconhecimento de bom desempenho, com os 

gestores sempre acompanhando e incentivando para que as 

mudanças nos microssistemas propiciem mudanças da 

organização. 

Fonte: Adaptação pela autora do relatório. 

Os relatórios do NHS apontam para avanços na metodologia para a produção, 

incorporação e difusão de inovações nos serviços e práticas do setor da saúde pública que 

podem  servir  de  inspiração,  aprofundados  ou  adaptados  para  o  caso  brasileiro,  como 

demonstra a própria iniciativa de criação do Portal da Inovação na Gestão do SUS 

(apsredes.org), pelos gestores do sistema brasileiro. 

 
 

2.5 INOVAÇÃO E INTEGRALIDADE NO SUS: ASPECTO ESTRATÉGICO NA 

ESTRUTURAÇÃO DA RAS 

Uma rede de atenção à saúde representa um conjunto articulado e integrado de 

estabelecimentos e serviços de saúde estruturados em um território específico, organizados 

em diferentes níveis de complexidade e densidade tecnológica com o objetivo de atender as 

necessidades do usuário, desde a promoção da saúde a hospitalização. Neste estudo, buscou- 

se descrever a rede SUS específica para atenção à fratura de fêmur em idosos. Alguns autores 

preferem chamar esta rede específica de linha de cuidado (FRANCO e JÚNIOR, 2004; 

FRANCO, 2013; SILVA e MAGALHÃES JÚNIOR, 2011).   De acordo com estes autores, 

linhas de produção do cuidado “são estratégias utilizadas nas redes de atenção à saúde, 

aplicadas a determinados diagnósticos ou condições crônicas, que orientam os usuários sobre 

os caminhos que devem percorrer nas linhas e pontos da rede para ter suas necessidades 
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adequadamente atendidas”. Neste estudo a expressão redes específicas de atenção à fratura do 

fêmur é utilizada com o mesmo significado de linha de cuidado. 

O atendimento inicial ou “porta de entrada” do sistema público de saúde para casos de 

fratura de fêmur é, em geral, a rede de urgência e emergência. Quando se fala em 

“integralidade” na dimensão do Sistema Único de Saúde - SUS, encontra-se uma 

complexidade de fatores e agentes que se relacionam, em níveis de hierarquia, pelos diversos 

entes federativos, ligados por um fluxo de rotinas profissionais, com ações e serviços de 

saúde, com respectivos instrumentos de informações, para atender as demandas diversas, da 

população. Todo esse contexto, nem sempre resulta em modelos que organizem os serviços, 

tais como se foi pensado e planejado, tanto pelas difíceis condições de infraestrutura quanto 

pelas práticas exercidas, pela divisão e processos do trabalho em saúde. 

Testa,  (1993)  aponta  que  para  favorecer  a  realização  do  trabalho  e  o  resultado 

esperado, dentro de um modelo, pensado, são necessários que condições preliminares existam 

para que os atos ocorram. Ainda exemplifica que no caso de uma rede de atenção à saúde, os 

atos como subsidiários à gestão, podem verificar e controlar as dificuldades, mas em se 

tratando de especificidades no trabalho em saúde, não teriam como controlar pela autonomia 

existente na atuação profissional face às necessidades e imprevisibilidades nos processos de 

saúde-doença. 
 

O caráter imprevisível dos eventos que ocorrem nos processos de saúde-doença, de 

cura e de morte dos indivíduos, é marcado pelo alto grau de subjetividade presente 

nas relações médico/paciente e paciente/serviços. (PINHEIRO & LUZ, 2010, p. 10). 
 
 

Em se tratando de demandas de saúde provenientes de pessoas idosas, ainda mais 

complexas por suas características no acúmulo de desgastes natural pelo processo de 

envelhecimento e com situações desfavoráveis de saúde para este ciclo de vida, as exigências 

são bem mais diversificadas. Neste caso, o sistema de saúde, é solicitado naturalmente a 

responder de forma mais integral, aos cuidados em saúde, para a melhoria das condições de 

vida dessa faixa etária da população. Não somente pelas exigências institucionais da 

integralidade como princípio fundamental nas práticas e serviços de saúde, mas também pela 

característica de processos de adoecimento de indivíduos que envelhecem por diferentes 

estágios, percepções e perspectivas individuais que nem sempre são instaurações de doenças e 

sim do próprio processo biológico neste ciclo da vida. 

O conceito de integralidade, nesse estudo, está sendo abordado numa perspectiva 

limítrofe em verificar as ações, de uma rede de serviços, para atender a uma demanda 

específica da população idosa com fraturas de fêmur, de forma integralizada, porém mesmo 
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não definindo que o acesso integral às ações e serviços, na rede de atenção à saúde, não seria 

a totalidade das necessidades desses indivíduos, não se pode negar que é necessário que sejam 

incluídas todas as comorbidades, na assistência à esse paciente, para que haja efetividade. 

Diferentemente  da  “integralidade  dos  cuidados”  que  segundo  Pinheiro  &  Luz  (2007) 

ressaltam que quando se trata de definições para a integralidade estes se confundem com a 

“totalidade”: 

 
 

Deve-se interrogar se é possível, ou mesmo desejável, um tipo de atenção que se 

dirija à totalidade das necessidades de um ser humano. A contrapartida é o risco de 

um grau de controle sem precedentes, de perda de autonomia, uma medicalização 

também integral. (PINHEIRO & LUZ, 2007; p. 89). 
 
 

O conceito de “integralidade” está internalizado como eixo principal na construção do 

Sistema Único de Saúde – SUS, desde os primórdios do movimento sanitário e das lutas 

democráticas para o acesso universal e equânime às políticas públicas de saúde, em prol da 

população. O termo “Integralidade” é nativo da saúde coletiva, aqui no Brasil e tem a 

abrangência igualmente ao campo de saberes do qual é nascedouro, ou seja, possui aspectos 

mutáveis no seu conceito, mesmo a sua apresentação na lei seja como ‘práticas integrativas’, é 

usado em vários processos, com diversos sentidos (SAYD, 2002). 

Para reorientar e garantir a integralidade no acesso aos serviços e ações de saúde à 

população, foram implementadas mudanças de ordem conceitual e organizacional, no Sistema 

único de Saúde, um exemplo clássico dessas iniciativas, foi a estratégia das Unidades de 

Saúde da Família na Atenção Primária de Saúde, como principal porta de entrada do sistema e 

de forma territorializada, porém há fatores que são de natureza corporativa que influenciam na 

formação acadêmica dos profissionais e comprometem as rotinas e procedimentos dos 

processos de trabalho no sistema de saúde, como também as questões orientadas pela política 

econômica do país. Como elemento das práticas em saúde, a Estratégia de Saúde da Família 

no uso do termo integralidade, foi fortemente investida como questão central. As equipes de 

profissionais foram fundamentais na interação entre gestores, profissionais e população 

objetivando o acolhimento e vínculo, nessa reorientação para novos modelos de atenção à 

saúde, no sistema público, para a concretização dos princípios do SUS, especificamente o da 

Integralidade. 

A reestruturação e adequação da rede de serviços no SUS para o enfrentamento da 

atual transição demográfica e epidemiológica se dá pela estratégia de modelo coordenado pela 

APS para que a organização dessa rede de atenção à saúde possa superar a fragmentação dos 
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serviços, das práticas profissionais, das ações e programas na busca da integralidade com 

maior inserção da Vigilância e Promoção em Saúde. A integralidade da atenção na RAS é o 

principal atributo para assegurar que todos os pontos estejam articulados e funcionando de 

forma contínua para atender as necessidades da população. 

É notadamente visto que em todo o país a expansão da assistência à saúde pela 

Estratégia da Saúde da Família é crescente e o acesso para o ingresso no sistema de saúde pela 

população é cada vez maior, porém com os problemas que acompanham esses processos, 

também interferem na garantia da integralidade nas ações e serviços no SUS, mas a 

persistência com essa busca, estruturando as equipes, propicia condições favoráveis para 

garantia do princípio da integralidade (GOMES e PINHEIRO, 2005). 

Para Silva e Magalhães Jr (2011), uma população organizada de forma territorializada, 

um sistema logístico e mecanismos de maior facilidade para a localização do usuário na RAS, 

tais como os prontuários eletrônicos acessíveis e um sistema de regulação orientador para a 

garantia e responsabilidade do atendimento integral ao paciente é definição encontrada para 

uma RAS. Para Mendes (2009) há três componentes que são principais na existência de uma 

rede: 
 

 População da RAS nos sistemas públicos como o SUS exige a construção 

social de territórios/população; 

 Estrutura operacional da RAS no nível micro do sistema na equipe de saúde da 

família opera com todo o sistema com a população adscrita, estratificada em 

subpopulações e organizada, socialmente, em famílias; 

 Modelo lógico com função coordenadora pela a Atenção Primária da Saúde 
 

(APS). 
 

E  ainda,  segundo  Mendes  (2009),  nos  componentes  estruturadores  da  RAS  está 

incluído a APS como Centro de comunicação do conjunto de ações da RAS para a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. Como também, os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas 

de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança. Portanto, a APS é a estrutura 

articuladora da comunicação dessa rede porque esta conhece a população de forma direta e 

sabe como abordá-la, como também, deve assegurar que todos os serviços sejam 

disponibilizados de forma integralizada para a necessidade de que a população precisa. 

Todos os elementos estruturadores de uma RAS com o modelo de gestão centrado na 
 

APS devem está, com a mesma importância, articulados numa rede específica de urgência e 
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emergência, sendo que, a diferença entre RAS baseada na APS e rede de urgência e 

emergência está no papel da APS. Nesta rede, para o atendimento de fraturas de fêmur em 

idosos ela é um dos pontos de atenção. Deve-se garantir a mesma estrutura operacional da 

RAS mesmo que a APS não seja a coordenadora dos fluxos e contra fluxos dessas redes. A 

OMS (2008) ressalta que as condições crônicas das doenças são responsáveis por 60% de 

todo o quadro de doenças no mundo, por isso precisa de uma atenção primária orientada para 

essa condição numa rede de assistência à saúde. 

Sendo a integralidade um mecanismo importante para a estruturação da RAS, Mattos 

(2009) sistematizou o princípio da Integralidade, no Sistema Único de Saúde, em três 

dimensões, ou como é intitulado “três conjuntos de sentidos”: A primeira está relacionada 

com o acolhimento e relacionamento do profissional com o paciente, que ele chama de “traço 

da boa medicina”, no qual o paciente deveria ser visto como um ser integral, além de suas 

queixas dos sintomas biológicos, também deveria na consulta, ouvir sua história de vida, 

respeitando sua autonomia e incluir os cuidados com a prevenção e não somente com a 

assistência e com consumo de produtos e serviços (MATTOS, 2009). 

Porém, segundo Mattos (2009), essa dimensão analisada sob o processo de construção 

da saúde coletiva, no Brasil, nos deixa um legado, de que certo “ceticismo” teria tomado 

roupagem e direcionado as consequentes discussões de uma boa prática na medicina, para 

atividades  mais  abrangentes  do  contexto  social  da  população  e  assim  dicotomizado  a 

formação acadêmica, com isso, resultando no afastamento da saúde coletiva da medicina. Em 

seu estudo, com enfoque do processo histórico na saúde coletiva para a construção de um 

sistema integrado, há dissociação entre as práticas de saúde pública e as práticas assistenciais 

dificultando a integralidade nas ações e serviços de saúde. A integralidade é de grande 

importância quando tratada nas práticas dos profissionais de saúde, no processo saúde-doença, 

no sistema de saúde, para que diagnosticada a doença, identificado os fatores de riscos e seus 

determinantes, vê-se assim, a contribuição da saúde para a necessidade de intervenções com 

políticas públicas para intervir nas causas, com ações de promoção em saúde, que incluam 

intersetorialidade e de prevenção, além de inter-relação dos saberes profissional. Em outras 

palavras seria a união do saber biomédico com a dimensão epidemiológica (MATTOS, 2009). 

As boas práticas profissionais, que não seriam somente dos profissionais médicos, vão 

além da ‘prática médica’ e da prevenção, alcançando em todas as práticas dos profissionais de 

saúde, as dimensões de esclarecimentos e informações aos pacientes, sobre suas doenças, ou 
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seja, diálogos mais constantes devem ser adotados nesses relacionamentos, e assim, dando 

maior abrangência aos seus processos de trabalho. 

A “medicina integral” no Brasil se associou à “medicina preventiva”, 

institucionalizando-se como “movimento sanitário” para formar a “saúde coletiva”, campo de 

conhecimento crítico à velha saúde pública tradicional de influência da medicina preventiva 

“que tentava suprimir a distinção entre prevenção e assistência pelo simples fato de que tudo é 

prevenção”. Esse movimento se deu amplamente para desconstrução de práticas médicas e, 

que nessa transição os cursos médicos, na importante consolidação desse saber, tornaram-se 

“cada vez mais medicina preventiva em saúde pública ou saúde coletiva e cada vez menos em 

medicina” e com raras exceções, de uma forma geral, ele destaca o afastamento da saúde 

coletiva da prática da medicina que, a seu ver, se não integrar os dois saberes, não se exerce a 

“boa medicina”. Mais especificamente, no que se refere à gestão em saúde, é preciso 

democratizar o processo de trabalho na organização dos serviços, horizontalizando saberes, 

promovendo as atividades multiprofissionais e interdisciplinares, incorporando a renovação 

das práticas de saúde, numa perspectiva de integralidade em que a valorização da atenção e do 

cuidado desponta como dimensão básica para a política de saúde, que se desenvolve 

ativamente no cotidiano dos serviços. (MATTOS, 2009). 

“Há que se diferenciar um uso dessas formas de intervenções preventivas que 

simplesmente expande o consumo de bens e serviços de saúde ou que simplesmente 

integra os dispositivos de sustentação da ordem social (através da regulação dos 

corpos) do uso judicioso e prudente dessas mesmas técnicas de prevenção, feito na 

perspectiva  de  assegurar  o  direito  dos  beneficiários  à  saúde.  Integralidade  e 

prudência andam, pois, juntas.” (MATTOS, 2009 p). 

 
A segunda dimensão ou “sentido”, segundo Mattos (2009) está relacionado com forma 

de organização das práticas nos cuidados em saúde que ainda são verticalizadas, no Sistema 

Único de Saúde, e que assim o fluxo se interrompe nas unidades de saúde. Essa forma de 

organização é consequência de período anterior ao SUS. O modelo era de predominância 

assistencial que resultou em grandes tensões entre demanda espontânea e demanda 

programada,  nas  unidades  de  saúde.  Assim  como  a  epidemiologia,  quando  inserida  nas 

práticas e organizações, foi a medida que resultou em eficiência nos diagnósticos e na 

programação de forma horizontalizada e articulada, identificando as verdadeiras situações de 

risco da demanda da população na qual não se refere a demanda pelo paciente, ou seja, de 

forma espontânea e estruturar as organizações dos serviços a partir do perfil de morbidade, em 

detrimento da demanda que ora surgem por outros motivos. Porém, a integralidade quando se 

refere  à  organização  dos  serviços  e  das  práticas  de  saúde  a  partir  de  diagnósticos 
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epidemiológicos, por outro lado, sofre com a impossibilidade de receber essa demanda 

organizada, com uma oferta suficiente para atender com eficiência. 

O sentido da integralidade, na terceira dimensão da análise do mesmo autor, é relativo 

às políticas especificas que ele as chama de políticas especiais e as consideram organizadas 

em grupos específicos e que são tratadas de forma reducionistas por conterem, na maioria das 

vezes, são intervenções de assistência e não de prevenção. (MATTOS, 2009). 

No arcabouço jurídico o ‘atendimento integral’ é uma das Diretrizes para as ações e serviços 

públicos de saúde que integram a Rede hierarquizada e regionalizada do Sistema Único de 

Saúde – SUS, explicitamente escrito no inciso II do artigo 198 da Constituição Federal 

Brasileira, (BRASIL, 1988), complementada na Lei 8080/90 e no artigo 7º, inciso II, que trás 

a ‘assistência Integral’ como um dos princípios do SUS e trata de definir com “conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (BRASIL, 1990). 

Assim  como,  Mattos  (2004),  ressalva  que  o  texto  constitucional  não  cita  a  palavra 

‘integralidade e sim “atendimento integral, com prioridade para as práticas preventivas, sem 
 

prejuízos dos serviços assistenciais”. 
 

Integralidade refere-se à capacidade dos indivíduos terem a garantia de acesso a todos 

os níveis de complexidade do sistema se assim necessitarem. Ou seja, aquele indivíduo que, 

de acordo com sua necessidade normativa de saúde demande atendimento especializado (ou 

ultraespecializado) deve ter a garantia de acesso a esses serviços. A essa característica, dá-se o 

nome de integralidade do cuidado (ou ainda, integralidade da assistência, ou, como consta 

no texto constitucional, atendimento integral) (BRASIL, 1990; CF, 1988), ou ainda, como 

preferem Hartz e Contandriopoulos (2004), que batizam com o termo integração. 

Ao estudar a implementação da política de saúde do trabalhador Andrade (2009) 

demonstra como a falta de orçamento destinado à saúde, uma equipe pequena em relação à 

demanda, além de entraves políticos e administrativos são barreiras para operacionalização da 

integralidade do cuidado nesse tipo de rede específica. 

Assim sendo, a integralidade faz parte dos, pelo menos três, grandes grupos de 

problemas para a estruturação de uma RAS, são eles: o financiamento das ações de atenção 

básica em detrimento dos serviços especializados (cujos orçamentos são maiores e requerem 

maior investimento dos fundos públicos) (MARQUES e MENDES, 2002), a padronização 

conceitual e mensurabilidade da integralidade do cuidado (Giovanella et al, 2002) e a 

fragmentação  da  atenção  em  diversos  serviços  que  atuam  sob  diferentes  lógicas  com  a 
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desarticulação entre os serviços da rede básica e serviços de média e alta complexidade 
 

(Mendes e Almeida, 2005). 
 

Portanto, para o estudo de caso nesta dissertação, o município de Olinda apresentou no 

Balanço da Gestão da Saúde de Olinda 2009 – 2012 (OLINDA, 2012) uma rede assistencial 

municipal, como mostra a figura 2, com atenção básica, média complexidade, rede 

complementar  e rede hospitalar com  as  seguintes  unidades  e  serviço  de saúde:  Atenção 

Básica: 59 Equipes de Saúde da Família; 29 Equipes de Saúde Bucal; 01 Centro de Saúde; 05 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); 422 Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 
 

193 Agentes de Combate às Endemias (ACE); 100% do território; 08 Agentes Redutores de 
 

Danos; Rede Complementar: 02 Clínicas de Radio Imagem; 02 Clínicas de Oftalmologia; 02 
 

Laboratórios de Análises Clínicas; 01 Clínica Neurologia; 01 Clínica Cardiológica; Rede 

Hospitalar: 01 Hospital Filantrópico (Tricentenário); 01 Hospital Psiquiátrico - Comunidade 

Terapêutica de Olinda e Média Complexidade: 08 Policlínicas (Barros Barreto, São benedito, 

Peixinhos, Ouro Preto, Rio Doce 1, Rio, Doce 2, Martagão Gesteira, Policlínica da Mulher); 

02 Serviços de Pronto Atendimento (SPA); (Peixinhos e Tricentenário); 01 Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA); 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Transtorno; 01 CAPS para o 

tratamento de álcool e drogas; 01 Centro de Reabilitação; 01 Laboratório Municipal; 01 

Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) com 05 ambulâncias; 01 Centro de 
 

Especialidade Odontológica (CEO); 02 Farmácias Populares; 01 Laboratório de Água; 01 
 

SAE-DST/AIDS. 
 

A RAS precisa atender as condições agudas e crônicas da população e para isso os 

modelos dessas redes devem estar articulados em seus pontos da assistência e na sua estrutura 

organizacional do sistema de apoio e de logística, assim como, da governança e regulação. As 

fraturas de fêmur em idosos, população alvo desse estudo estão na chamada ‘demanda 

espontânea’ por sua porta de entrada no sistema de saúde ser no atendimento de 

urgência/emergência ou no serviço de pronto atendimento, porém necessitam que todos os 

pontos estejam articulados e integrados na rede para que haja uma atenção contínua para que 

não potencialize a condição crônica desse agravo (MENDES, 2009). 
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Figura 2 Mapa da RAS de Olinda 
 

 
 
 
 

3 O PROBLEMA DA FRATURA DE FÊMUR EM IDOSOS: PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

A problemática de fraturas de fêmur por quedas em idosos, para esse estudo demonstra 
 

que os serviços de saúde da RAS devem está organizado para responder de forma efetiva e 

com resolutividade as demandas e necessidades da população, ao qual se deu o seu ingresso, 

seja pela “porta de entrada” no nível básico de complexidade do sistema ou pela 

urgência/emergência, com entrada pelo nível mais complexo do sistema de saúde para que a 

integralidade tenha seu fluxo contínuo nos serviços de saúde. 

 
 

3.1. A QUESTÃO DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E O PROBLEMA DA 

FRATURA DE FÊMUR 

O tema envelhecimento é cada vez mais estudado pela importância e repercussão dos 

impactos gerados nos segmentos da estrutura social, econômica, política e cultural. Com a 

divulgação dos dados demográficos e de transição da estrutura etária em que mostra o 

aceleramento da população idosa, como os divulgados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU),  revelando  que  isto  ocorre  principalmente  nos  países  em  desenvolvimento  e  que 
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apresentou  um  crescimento  do  envelhecimento  populacional  de  123%,  enquanto  que  as 

nações desenvolvidas, no período de 1970 a 2000 o crescimento da população idosa foi de 

54% e que aumenta a demanda por estudos e publicações em várias áreas do conhecimento 

(SIQUEIRA et al, 2002). A figura 3 mostra o mapa do Brasil com a média da expectativa de 

vida de acordo com os dados do IBGE (2010). 

 
 

 
Figura 3 – Mapa brasileiro da longevidade (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+76 
 

+74 
 

+72 
 

+70 
 

+68 
 

+66 

 
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_expectativa_de_vida. 
(Acessado em 10/08/2013) 

 
3.1.1 A fratura de fêmur 

 

A fratura de fêmur é tipo de lesão que ocorre no mais longo e pesado osso do corpo 

(figura 4). As fraturas do colo do fêmur em pacientes acima de 65 anos ocorrem, na grande 

maioria das vezes, por trauma de baixa energia, ou seja, refere-se a intensidade de energia 

despendida no trauma, normalmente, história de queda da própria altura. 

A localização mais comum para a fratura do fêmur, na situação estudada é a mais 

próxima da articulação com o quadril (figura 5). Quando ocorre a fratura, principalmente na 

população de idade mais avançada, em sua maioria das mulheres (90%), o motivo dessas 

quedas, em grande maioria é causado pela “própria altura”. Esse é termo dado quando a queda 

acontece em domicílio. Quando o idoso é acometido pela fratura óssea, o processo de dor se 

instala e por consequência, também há o encurtamento dos músculos dificultando os 

movimentos do corpo. A incapacidade em longo prazo e as possíveis perdas que podem se 

tornar permanente são situações que podem acelerar e piorar as co-morbidades típicas dessa 

faixa etária. 
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As fraturas ósseas, também podem acontecer de dois tipos: alinhadas e desalinhadas. 

A primeira é de difícil diagnóstico por não haver percepções de edemas, ficando mascarada e 

a segunda é visivelmente identificada devido às deformidades que provocam alterações nos 

movimentos dos idosos que são acometidos pelas fraturas de fêmur (SCHATZKER e TILE 

2002). 
 

A classificação de tipos de fraturas de fêmur mais encontradas na literatura e 

recomendadas pela Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (2010) são as de 

Garden e esta classificação divide as fraturas em: a) Estágio I - fraturas incompletas ou 

impactadas em valgo; b) Estágio II - fraturas completas sem desvio; c) Estágio III - fraturas 

completas desviadas e com desalinhamento entre as trabéculas ósseas do acetábulo e cabeça 

femoral; d) Estágio IV - fraturas completas totalmente desviadas, mas com alinhamento das 

trabéculas ósseas entre a cabeça femoral e o acetábulo. A segunda é a de Pauwels que 

classifica em três tipos de fraturas e as relaciona com a orientação da linha de fratura na 

medição dos ângulos e a última é denominada de AO que associa a localização da fratura no 

colo do fêmur, com o seu alinhamento (SBOT, 2010; SBOT, 2011). 

Os principais tratamentos são cirúrgicos e os mais realizados são os procedimentos de 

osteossíntese e de artroplastia. Segundo o Glossário Temático de Traumatologia e Ortopedia 

(2008): Osteossíntese: Fixação cirúrgica de uma fratura, por meio geralmente metálico. 

Artroplastia:  Intervenção  cirúrgica  para  restituir  ou  aumentar  a  mobilidade  de   uma 

articulação, cujos movimentos estão abolidos ou limitados por causas diversas (traumáticas, 

inflamatórias, degenerativas). Poderá haver riscos de cirurgias mal sucedidas ou de escolha 

errada em relação ao tipo de procedimento cirúrgico, a partir do diagnóstico do grau da fratura 

e da situação de saúde do paciente. 

No caso da equipe, se não for bem preparada para atentar às questões técnicas e 

específicas recomendadas pela literatura, como por exemplo, verificando através de 

minuciosos cálculos a área, a distância e o grau do parafuso a ser introduzido na estrutura 

óssea, neste caso a da osteossíntese que é a mais realizada na população idosa acometida por 

fratura de fêmur poderá haver consequências irreversíveis ou no caso da artroplastia se houve 

má redução em relação às recomendações da literatura, para a fratura de fêmur em idosos, 

como também a verificação dos medicamentos utilizados devido às comorbidades e estes 

apresentarem anticoagulantes (BRASIL, 2008; SBOT, 2010; SBOT, 2011). 
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3.1.2 Prevalência/incidência, principais fatores de risco e o tratamento da fratura de 

fêmur em idosos: 

O risco de quedas e suas consequências estão relacionados com o aumento da idade na 
 

vida de uma pessoa. As quedas, segundo Lustosa & Bastos (2009), acontecem com muita 

frequência: por ano, a cada 1 de 3 pessoas, com mais de 65 anos, caem. A probabilidade de 

quedas e a prevalência/incidência de fraturas no quadril em pessoas idosas têm aumentado de 

forma alarmante. Sendo, atualmente, um dos problemas ortopédicos mais comuns. A 

estimativa é aproximadamente, de que em 2050, no mundo, ocorrerão 6,5 milhões de fratura 

de quadril, ou seja, na porção mais proximal do fêmur na área articular. Silveira et al (2005) 

sugerem ser de grande importância conhecer os fatores de incidência em suas especificidades 

e localidades e que fatores raciais, antropométricos, climáticos e genéticos possam até serem 

mais importantes que os problemas socioeconômicos e culturais. 

Segundo o Manual de Trauma Ortopédico (2011), existem cinco tipos de fratura do 
 

fêmur: 
 
 
 

1) Fratura do colo do fêmur; 
 

2)Fratura transtrocanteriana do fêmur; 
 

3) Fratura subtrocanteriana do fêmur; 
 

4) Fratura diafisária do fêmur; 
 

5) Fratura supracondiliana do fêmur; 
 

Sendo que, as três primeiras são fraturas causadas por impactos de baixa energia, o 
 

que é mais comum para as fraturas dos idosos e a última citada acontece no idoso por impacto 

de baixa energia no s casos em que seja acometido do evento de queda ao solo com joelho 

fletado (SBOT, 2011). 

Segundo o Manual de Trauma e Ortopedia (2011), o paciente idoso apresenta o tipo de 

fratura do colo do fêmur com maior frequência e a esta, também, está associada a várias 

comorbidades e as consequências são de grandes possibilidades de ir à óbito. 

Como  proposta  de  promoção  à  saúde,  sugere-se  conhecer  os  fatores  de  risco 

específicos para as fraturas. O aumento da prevalência/incidência de fraturas por quedas nas 

pessoas acima de 60 anos, tem como principal fator de risco a instalação da osteoporose e, 

ainda, a presença de doenças associadas (comorbidades), história pregressa de quedas, 

tabagismo e índice de massa corporal menor que 18,5 kg/m (LUSTOSA e BASTOS, 2009). O 

Manual de Ortopedia e Traumatologia (2011) prevê que o tipo de fratura transtrocanteriana do 

fêmur  corresponde  a  55%  das  fraturas  em  idosos  e  relaciona  como  principal  causa,  a 
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osteoporose. A faixa etária mais acometida é após os setenta anos e as mulheres é maioria em 

relação aos homens, numa proporção de 3:1. (SBOT, 2011). 

Figura 4 – Anatomia do fêmur. 

 

Fonte:  http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAfLcAF/fratura-colo-femur-nos-idosos 
 

A figura 6 representa os fatores que possibilitam as quedas nos idosos: Os fatores que 

podem  influenciar  as  fraturas  de  fêmur  em  idosos  são  as  propriedades  geométricas  e 

estruturais do osso que se relacionam com a densidade constituinte de massa óssea corporal e 

são influenciadas pela carga  genética dos  indivíduos e que serão de  grande importância 

durante o processo de envelhecimento. Outros fatores causais como: diferenças raciais e 

antropométricas, composição corporal, densidade óssea, dieta, atividades físicas e outros 

hábitos de vida que influenciam na incidência e na prevalência da osteoporose (PINHEIRO et 

al, 2009). 

Como também, algum tipo de doença como perda vestibular ou perda de visão ou 

equilíbrio e atividade diminuídos e ainda, sensação de instabilidade e medo, medicamentos, 

depressão, má postura, morar sozinho pode influencias na queda do idoso e pode ser visto 

como um esquema, na figura 6. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAfLcAF/fratura-colo-femur-nos-idosos
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Figura 5 – Fratura proximal do fêmur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  http://pt.scribd.com/doc/56059346/Fratura-de-Femur. 
 

Um movimento qualquer inesperado, em pessoa idosa acometida de osteoporose, por 

exemplo, pode fraturar a região do quadril e do fêmur e essa ser a causa da queda. A pessoa 

não consegue andar depois de uma queda por não conseguir ficar em pé (PINHEIRO et al, 

2009). Após 50 anos de idade o risco de fraturas de fêmur dobra a cada dez anos e quanto 

mais avança a idade maior é a probabilidade de cair e, ainda, com acometimentos recorrentes. 

O fato de ocorrerem tromboses, pneumonia, escaras de decúbito e outras complicações do 

sistema circulatório e respiratório, os pacientes idosos morrem em até dois anos após as 

cirurgias. Em pesquisa, através de revisão na literatura para encontrar a proposta mais 

adequada para tratar a fratura de fêmur proximal em idosos, Lusttosa e Bastos (2009) 

concluíram em vários trabalhos que tratamento com abordagem interdisciplinar é de grande 

importância para a recuperação dos pacientes em relação ao tratamento convencional de 

reabilitação. 

A indicação para o tratamento de fraturas do fêmur é cirúrgica e nos casos de fratura 

de fêmur proximal essa opinião possui alto grau de unanimidade entre os profissionais e que, 

no pós-cirúrgico, requer atividades de fisioterapia. A eficiência, na evolução dos pacientes, foi 

observada quando o trabalho em saúde era processado com vários profissionais envolvidos 

http://pt.scribd.com/doc/56059346/Fratura-de-Femur
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inclusive  o  profissional  de  assistência  social  e  de  Terapia  Ocupacional  (LUSTOSA  e 
 

BASTOS, 2009). 
 

 
 

Figura 6 – Fatores que influenciam as quedas em idoso. 

 
 

 
Fonte: Adaptação da própria autora. 

 
Os autores Pinheiro et al, (2009) mostraram em suas pesquisas que a osteoporose, 

como principal fator de risco na população brasileira, assim como em outros países, sofre  a 

influência  de: idade avançada, baixo peso, fratura prévia, história familiar de fratura, quedas, 

sedentarismo, tabagismo atual, consumo atual de benzodiazepínicos e diabetes mellitos, não 

possuindo grandes diferenças desses fatores de risco, da população caucasiana, que utilizou-se 

a mesma ferramenta, como nos estudos de países como os Estados Unidos, Europa, Ásia, 

Áustria, Alemanha e Suíça (PINHEIRO et al, 2009). 

A osteoporose é uma doença que não tem um único fator de risco. Para Farias (2005), 

no tratamento da fratura nos pacientes osteoporóticos deve haver uma vigilância da doença e 

melhor acompanhamento, pelo profissional, porque a pesquisa sobre intervenções para 

melhorar a osteoporose após fratura de quadril foi observado que apenas de 6% a 10% dos 

pacientes pós-cirúrgicos receberam orientações, sobre como deveriam proceder e que 40% 
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dos pacientes internados por fratura de fêmur não relacionavam a fratura sofrida à doença de 

osteoporose. Portanto, a delimitação temática tem como público alvo escolhida para este 

trabalho, os idosos com fratura de fêmur, o âmbito espacial da pesquisa foi o território do 

município de Olinda, Estado de Pernambuco no período de 2011. 

Adotou-se no objetivo geral da dissertação o estudo de caso como estratégia da 

pesquisa, articulando dados quantitativos e qualitativos para abordar aspectos loco regionais 

da rede SUS de atenção à fratura de fêmur em idosos residentes de Olinda. Neste sentido, a 

pesquisa foi desenvolvida em quatro partes. A primeira buscou uma aproximação da inovação 

organizacional com o SUS, a segunda a caracterização da população idosa internada por 

fratura de fêmur e atendida pela Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS em 2011, com a 

finalidade de dimensionar o tamanho e gravidade do problema focalizado. A terceira parte 

tratou de descrever a RAS e analisar o modelo de atenção em casos de fratura de fêmur. E a 

quarta parte analisou as iniciativas inovadoras na experiência de gestão da RAS vinculada ao 

SUS, utilizada por idosos residentes em Olinda em casos de fratura de fêmur. 

 
 

3.2.      ESTUDO DE CASO 
 

O estudo de caso é considerado uma investigação empírica onde um fenômeno 

contemporâneo é estudado dentro de seu contexto da vida real, sendo pouco definidos os 

limites  entre  o  fenômeno  e  o  contexto  (YIN,  2005).  Em  geral  representam  a  estratégia 

preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por que” na problematização do 

tema de pesquisa. 

O trabalho de campo de um estudo de caso é precedido da exposição do problema de 

pesquisa (questões orientadoras), do enunciado de proposições que compõem a teoria 

preliminar a ser avaliada a partir dos achados, de uma plataforma teórica, de estratégias de 

coleta e análise dos dados com possível triangulação de dados e prováveis encadeamentos de 

evidências e avaliações da teoria previamente admitida, com a finalidade de se construir uma 

explicação do objeto de estudo: o caso (MARTINS, 2008). 

Baseado em uma teoria social, o estudo de caso reúne o maior número possível de 

dados e informações, por meio de diversas técnicas de levantamento e análise de evidências. 

A finalidade de realizar constantes aproximações à totalidade do fenômeno (YIN, 2005). 

Estudos de caso podem incluir tanto evidências quantitativas quanto qualitativas. Segundo 

Yin (2005), alguns pesquisadores fazem distinção entre estes dois tipos pesquisa, não com 

base  no  tipo  de  evidência,  mas  baseados  em  crenças  filosóficas  totalmente  distintas. 
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Entretanto o autor contra argumenta que, independente de se favorecer o método quantitativo 

ou qualitativo, há uma grande e importante área em comum entre os dois tipos de pesquisa. 

A geração de dados desta pesquisa será realizada através de dados secundários e 

entrevistas em profundidade com os sujeitos da pesquisa e pesquisa bibliográfica. 

 
 

3.3. TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 
 

3.3.1 A base de dados utilizada 
 

Os dados que possibilitaram a caracterização da população idosa hospitalizada por 

fratura de fêmur residente em Olinda foram coletados a partir do Cadastro de Investigação de 

Internamento por Fratura de Fêmur (CIIFF) (Apêndice 1). O CIIFF foi criado em 2010 e vem 

sendo mantido e atualizado anualmente pela Coordenação de Saúde do Idoso da Secretaria de 

Saúde de Olinda. Este cadastro é alimentado com dados de prontuários dos pacientes 

internados por fratura de fêmur do Hospital Regional Miguel Arraes e contém informações 

sobre nome, idade, município de residência e procedimento realizado. A partir destes dados 

são identificados junto ao Serviço de Atendimento Médico (SAME) do Hospital Regional 

Miguel Arraes, todos os prontuários requeridos. Em seguida é disponibilizada uma planilha à 

Secretaria de Saúde de Olinda anualmente, no mês de julho, e referem-se a internamentos 

ocorridos no ano anterior. A Secretaria de Saúde de Olinda disponibilizou, para esta pesquisa, 

o CIIFF referente ao ano de 2011, sendo este o ano mais atualizado no momento da coleta de 

dados.  Apesar  da  existência  de  mais  dois  hospitais  do  SUS,  de  grande  porte,  ambos 

localizados em Recife, que realizam cirurgia para a fratura de fêmur, a referência exclusiva da 

coleta de dados neste hospital ocorre devido a dois fatores: o primeiro é que este hospital é 

responsável para grande maioria de internações por fratura de fêmur nos anos 2010 e 2011, 

após a sua inauguração em dezembro de 2009 e o segundo é por constituir-se em referência 

oficial para encaminhamento de idosos residentes em Olinda que necessitam de internação 

hospitalar por fratura de fêmur. Trata-se de Hospital com referência terciária de abrangência 

estadual e regional no atendimento de traumas. Não foram excluídos os idosos que residiam 

em áreas não cobertas pela Estratégia de Saúde da Família. 

A Coordenação de Saúde do Idoso complementa os dados do CIIFF, a partir do 

Cadastro de Logradouro-CADLOg para identificação da residência de cada idoso, com a 

finalidade de registrar se o/a idoso/a reside em área coberta pela rede atenção primária de 

Olinda (Saúde da Família) e em caso positivo, qual a Unidade de Saúde da Família (USF) e 

que Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável pela residência do/a mesmo/a. 
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Para a análise dos dados referentes a caracterização do idoso residente em Olinda 

internado no Hospital Regional Miguel Arraes por fratura de fêmur utilizou-se  estatística 

descritiva. As variáveis estudadas foram: sexo, idade, motivo da fratura, tipo de procedimento 

cirúrgico realizado, existência de complicações pós-cirúrgicas e comorbidades. 

 
 
3.3.2 Entrevistas do tipo qualitativas 

 

A  descrição  da  RAS,  a  análise  do  modelo  de  atenção  à  saúde  e  de  iniciativas 

inovadoras na experiência de gestão da rede de saúde utilizada por idosos alvos deste estudo, 

foram  realizadas  a  partir  de  entrevistas  qualitativas  individuais.  Nas  ciências  sociais 

empíricas, a entrevista qualitativa é uma técnica amplamente utilizada para mapear e 

compreender o mundo vivencial dos respondentes, suas crenças, valores, motivações e 

comportamentos em contextos sociais específicos (BAUER e GASKEL, 2011). 

De acordo com Poupart (2010), três tipos de argumentos são habitualmente alegados 

por pesquisadores para recorrerem ao uso de entrevistas qualitativas. O primeiro é de ordem 

epistemológica,  este  tipo  de  entrevista  seria  necessário  já  que  uma  exploração  em 

profundidade da perspectiva dos atores sociais é considerada indispensável para uma precisa 

apreensão e compreensão das condutas sociais. O segundo argumento é de natureza ético- 

política, a entrevista qualitativa parece ser necessária diante de possibilidade de compreensão 

e conhecimento interno dos dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais. E por fim, os 

argumentos metodológicos, a entrevista qualitativa se imporia entre as “ferramentas de 

informação” capazes de elucidar realidades sociais, mas principalmente como instrumento de 

acesso às experiências dos atores. 

Considerando os objetivos desta pesquisa, foram entrevistados informantes-chave 

diretamente responsáveis pela gestão de setores que compõem a rede de atenção à saúde do 

idoso residente em Olinda. Foram selecionados gestores da Secretaria de Saúde de Olinda, 

Hospital Tricentenário, SAMU-Olinda, UPA Olinda e Hospital Miguel Arraes. O roteiro ou 

tópicos guia para entrevista constou de perguntas abertas e pode ser visto no apêndice 2. 

O objetivo das entrevistas foi apresentar uma variedade de pontos de vista sobre o 

problema pesquisado. Entretanto, o número de pessoas entrevistadas foi condicionado ao 

ponto de saturação do sentido e mesmo a questão do tamanho do corpus a ser analisado 

(BAUER E GASKELL, 2011). Foram entrevistados 11 gestores. É importante destacar que 

toda entrevista é passível de vieses, ou seja, sujeita a contaminação do efeito que poderia ter a 

relação entrevistador-entrevistado sobre o conteúdo do discurso produzido. De acordo com 
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Poupart (2010) é possível destacar duas tendências na forma de considerar a questão dos 

vieses da entrevista qualitativa. A primeira dominou até o final dos anos 1960, articula-se a 

uma concepção positivista da ciência tenta resolver os problemas de vieses com soluções 

fundamentalmente técnicas. A segunda tendência surgiu nos anos de 1970 baseadas em 

perspectivas como o interacionismo simbólico e etnofenomenologia (e reflexões oriundas de 

correntes feministas, pós-estruturalista e pós-moderna). Esta tendência trata diferentemente o 

problema dos vieses, questionando a maneira pela qual havia sido considerada a subjetividade 

do pesquisador, prestando mais atenção à forma pela qual os discursos são socialmente 

construídos. Assim, enquanto a primeira tendência busca o discurso “verdadeiro”, isento de 

vieses e salvo de todas as influências contextuais, a segunda tendência busca 

preferencialmente, mostrar que os discursos são indissociáveis de seu contexto de produção e 

de enunciação. 

Bauer e Gaskell (2011) destacam ainda que a entrevista é o ponto de entrada para o 

pesquisador, que introduzirá, então, esquemas interpretativos para compreender a narrativa 

dos entrevistados, em termos mais conceituais e abstratos. 

 
 

3.4. TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 
 

As entrevistas realizadas foram gravadas, transcritas e posteriormente submetidas à 

análise de conteúdo proposta por Bardin (1995). Esta técnica orientou a descrição e análise da 

RAS, do modelo de atenção á saúde à fratura do fêmur e das iniciativas inovadoras na 

experiência de gestão da RAS. 

A análise de conteúdo de Bardin (1995) é definida como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que funcionam segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. A análise de conteúdo pode ser utilizada como análise 

dos significados (análise temática) ou mesmo análise do significante (análise lexical, análise 

dos procedimentos). 

De acordo com Bauer (2002) a análise de conteúdo permite também a reconstrução de 

indicadores, cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, preconceitos e estereótipos, sendo 

possível compará-los entre comunidades. 

A  técnica  de  análise  de  conteúdo  organiza-se  em  torno  de  3  polos  cronológicos 
 

(BARDIN, 1995): 
 

 Pré-análise do material transcrito; 
 

 Exploração do material transcrito após entrevista; 
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 tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 
 

A pré-análise é a fase em que é desenvolvido o plano de análise, levando-se em 

consideração os objetivos, a hipótese formulada e indicadores que fundamentem a 

interpretação final do material a ser analisado. A leitura “flutuante”, ou seja as primeiras 

impressões da leitura do material a ser analisado, neste caso as entrevistas, é o passo inicial da 

pré-análise.   A   demarcação   do   corpus   do   trabalho,   as   entrevistas   necessárias,   sua 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência também fazem parte desta 

fase do método de análise. 

A exploração do material a ser analisado consiste nas operações de codificação, 

decomposição ou enumeração em função das regras previamente formuladas. 

Os resultados obtidos e a interpretação são tratados de maneira a serem significativos e 

válidos. 

Uma característica importante da análise de conteúdo é a possibilidade de seu emprego 

tanto para abordagens quantitativas quanto qualitativas. No primeiro caso, funda-se na 

frequência de aparição de determinados elementos da mensagem, podendo ser empregada 

estatística simples (percentagens) ou complexas (análise fatorial) e mesmo testes de validação 

(BARDIN, 1995). A abordagem qualitativa, por outro lado, caracteriza-se pelo fato de a 

inferência ser fundada na presença de um índice (tema, palavra, personagens, etc), e não sobre 

a frequência da sua aparição, em cada comunicação individual. Neste caso, a compreensão do 

contexto é fundamental já que esta abordagem lida muitas vezes com corpus reduzidos e 

seleção de índices não tratados exaustivamente. 

A análise de conteúdo trabalha tradicionalmente com materiais textuais escritos, mas é 

possível aplicar o método a imagens ou sons (BAUER, 2002). O material textual pode ser de 

dois tipos, construídos no processo de pesquisa, tais como transcrições de entrevistas e 

protocolos de observação e textos que já foram produzidos para outras finalidades, como 

jornais, relatórios organizacionais. Todos estes textos podem ser trabalhados para fornecer 

respostas às perguntas do pesquisador. Nesta pesquisa, a análise de conteúdo será aplicada às 

transcrições de entrevistas em profundidade. 

A  maioria  dos  procedimentos  de  análise  de  conteúdo  organiza-se,  em  torno  do 

processo de categorização (BARDIN, 1995; BAUER, 2002). Diversas considerações atuam 

na construção de um referencial ou sistema de categorias. Um sistema de categorização 

implica valores teóricos. Coerência e transparência são consideradas bons critérios na 

construção de um referencial de codificação para a análise de conteúdo. Para simplificar a 
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tarefa  da  análise  de  conteúdo,  a  identificação  de subcategorias ou  atributos  inerentes  às 

categorias,  isto  é,  conceitos  de  ordem  hierarquicamente  inferior  aos  da  categoria  e  que 

deverão concorrer para caracterizar as categorias, já que estas são conceitos de uma 

generalidade maior relativamente às subcategorias. Por sua vez as subcategorias deverão 

apoiar-se em unidades de registro, ou seja, “o segmento mínimo de conteúdo que se considera 

necessário para poder proceder à análise, colocando-o numa dada categoria.” (Carmo & 

Ferreira, 1998:257), que serão 'palavras', 'expressões' ou 'frases' a partir das quais se faça a 

inferência do atributo a que essa unidade de registro se encontre associadas. 

 
 

3.5 O ESPAÇO DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi realizada no município de Olinda localizado na Região Metropolitana 

do Recife – PE. Fundada em 12 de março de 1535, possui uma extensão territorial de 41,7 

Km² e faz limite, ao Norte com Paulista, ao Sul com Recife, ao Leste com o Oceano Atlântico 

e Oeste com Paulista e Recife. É o menor município em extensão territorial da Região 

Metropolitana do Recife e o terceiro em população. O território de Olinda é subdividido, 

segundo a Lei nº 5161/99, em 31 bairros e mais a zona rural. Para efeito de planejamento e 

gestão, o município também é dividido espacialmente em 10 Regiões Político-Administrativa 

(RPA) que se distribuem em dois Distritos Sanitários para melhor ilustração (figura 7): 

Figura 7 – Regiões Político Administrativo (RPA), Distritos Sanitários (DS) e bairros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Balanço da Gestão da Saúde de Olinda (2012) 
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O Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano 

de 2010 registrou uma população de 377.772 habitantes. A maioria da população vive na zona 

urbana (370.332 habitantes – 98,03%). A zona rural engloba apenas 1,97% dos habitantes do 

município (7.447 habitantes). A densidade demográfica é de 9.068 habitantes/Km². A 

população masculina totaliza 174.724 habitantes, e a feminina 203.055, sendo a razão entre os 

sexos de 1H:1,16M. Além disso, a faixa de idosos (>60 anos) apresenta um incremento, 

apontando que a população está envelhecendo. O Produto Interno Bruto (PIB) é de 2,6; sua 

Renda Per Capita é de R$ 6.871,00 (2009) e as principais atividades econômicas são o 

turismo cultural e o comércio; o Índice de Desenvolvimento Humano  (IDH) é de 0,792 

(PNUD – 2000), ocupando a quarta posição no ranking do Estado. Sua geografia possui 

relevo de planície com algumas montanhas, clima tropical, vegetação de mata atlântica com 

temperatura média anual de 25º C. A maior parte da população ativa desloca-se para exercer 

atividades nas cidades circunvizinhas, principalmente na capital, caracterizando o município 

como “cidade dormitório” (OLINDA, 2009; 2012). 

 
 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do comitê de ética indicado pelo CONEP, após inscrição na plataforma nacional. 

Todos os usuários e gestores que concordaram em participar da pesquisa foram previamente 

esclarecidos quanto a natureza da pesquisa, assinando um termo de consentimento pós- 

informação, de acordo com a Resolução CNS nº 196/96 (Apêndice 3). O consentimento foi 

obtido a partir do convite aos gestores selecionado conforme critérios de inclusão. Neste 

convite constaram informações previamente esclarecedoras quanto a natureza da pesquisa, 

além de informar os riscos e benefícios, assinando um termo de consentimento pós- 

informação, de acordo com a Resolução CNS nº 196/96. 

Declaro que não houve conflitos de interesses nesta pesquisa. 
 

Os  dados  coletados  foram  usados  como  fonte  para  elaboração  de  um  trabalho 

científico e sua posterior publicação, ficando proibida, no entanto, a identificação dos dados 

pessoais dos pacientes e gestores-chave participantes da pesquisa. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA IDOSOS 

ACOMETIDOS POR FRATURA DE FÊMUR DE OLINDA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES DE INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES 

 

 
 

4.1 PERFIL DOS IDOSOS HOSPITALIZADOS POR FRATURA DE FÊMUR, 

RESIDENTE EM OLINDA 

De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do município de 

Olinda, referente ao ano 2011, 77 idosos foram internados por fratura de fêmur na principal 

unidade  de  referência  para  o  caso,  o  Hospital  Regional  Miguel  Arraes  de  Alencar,  em 

Paulista. 

Como  pode  ser  observada  na  tabela  1,  a  grande  maioria  dos  internamentos  na 

população estudada, ocorreu entre idosas (81,8%). Estudos semelhantes apresentam números 

convergentes. Em uma população de idosos hospitalizados no Rio de Janeiro, estudados por 

Fernandes et al (2011), 81,7% eram mulheres. Outro estudo, realizado por Muniz et al (2007) 

em um Hospital Escola Público da Região Norte do Paraná, identificou que 61,8% dos idosos 

internados por fratura no fêmur também eram do sexo feminino. Em Fortaleza, Filgueiras et 

al.  (2007),  registrou  que  55,7%  de  fraturas  de  fêmur  decorrentes  de  quedas  em  idosos 

ocorriam no sexo feminino. O estudo de Pinheiro et al (2006), a partir de 1.870 internações 

por fratura proximal de fêmur Classificação Internacional de Doenças (CID-9 820), nos 

hospitais do município do Rio de Janeiro, também identificou um predomínio de fraturas de 

fêmur em  mulheres idosas (60,4%). 

Aveiro (2012), também identificou que do ponto de vista de gênero as mulheres são 

mais suscetíveis às quedas. Nessa pesquisa também foi identificado que a população idosa 

não possui associação das alterações cognitivas e eventos de quedas, porém, os idosos que 

sofreram eventos de quedas nos anos anteriores possuem maior risco de sofrerem quedas 

futuras se permanecerem com menor condição de mobilidade (AVEIRO et al 2012). 

A perda óssea que ocorre na menopausa para as mulheres está relacionada ao maior 

percentual apresentado de fratura de fêmur para o sexo feminino. Associada à questão da 

menor massa e força muscular, as mulheres, quando comparadas com os homens da mesma 

faixa etária, atingem a potência muscular antes que os homens. (MUNIZ, 2007). 
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Tabela 1 – Idosos residentes em Olinda hospitalizados em 2011, por fratura de fêmur, de acordo com o sexo. 
 

Sexo Nº % 

Feminino 63 81,8 

Masculino 14 18,2 

Total 77 100 

Fonte: Coordenação de Saúde do Idoso. CIIFF./Secretaria de Saúde de Olinda (2012). 
 

 
 

A tabela 2 mostra aproximadamente 80% dos idosos internados por fratura de fêmur 

no Hospital Miguel Arraes, em 2011 está acima de 70 anos de idade. A faixa etária mais 

afetada foi dos idosos entre 80-89 anos com 40,2% dos internamentos. Muniz (2007) também 

encontrou o predomínio de fraturas de fêmur nos idosos na faixa etária entre 80-89 anos 

(40,45%).  No estudo de Filgueiras et al. (2007), a predominância das fraturas em idosos foi 

na faixa etária acima de 80 anos. 

Também confirmado pelo IBGE (2010) que o predomínio de fraturas é nessa faixa da 

população, como mostra a tabela 2. Foram realizados estudos por diversas universidades, em 

vários países, na OMS, e foi identificado que as pessoas ganharam mais de dez anos de 

expectativa de vida nos últimos trinta anos, porém passam a maior parte desses anos 

acometidos por invalidez, como podemos confirmar no considerado percentual de internação 

(aproximadamente 80% das internações com fratura de fêmur), para a faixa etária acima de 70 

anos em Olinda, Pernambuco. 

 
Tabela 2 – Idosos residentes em Olinda hospitalizados por fratura de fêmur em 2011, de acordo com a faixa 

etária. 
 

Faixa etária N % 

60-69 15 19,5 

70-79 25 32,5 

80-89 31 40,2 

90 ou + 6 7,8 

Total 77 100 

Fonte: Coordenação de Saúde do Idoso. CIIFF./Secretaria de Saúde de Olinda (2012). 
 
 

A tabela 3 trata do motivo que ocasionou a fratura de fêmur na população estudada. 

Neste caso, a predominância foi de queda da própria altura (85,8%).  Outros estudos também 

apontam a queda da própria altura com a principal razão da fratura de fêmur em idosos. 
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Muniz (2007) identificou uma prevalência de 89,9% deste motivo, como também Vilas-Boas 

et al (1996). 

Os indicadores sociais e de saúde têm melhorado, porém o percentual de queda da 

própria altura (89,7%) é bastante considerável, no caso dos idosos de Olinda e, como esse 

motivo  da queda está  relacionado  ao  ambiente  domiciliar,  isso  revela  a necessidade em 

adaptar os ambientes de moradia para a adequação da convivência com as necessidades das 

pessoas idosas ou, se vivem sozinhas, tal adaptação deve ser prioridade. 

 
Tabela 3 – Idosos residentes em Olinda hospitalizados por fratura de fêmur em 2011, de acordo com o motivo da 

fratura. 
 

Motivo N % 

Queda da própria altura 69 89,7 

Artrose de quadril 1 1,3 

Queda de moto 1 1,3 

Queda da cama 1 1,3 

Outros motivos 5 6,4 

Total 77 100 

Fonte: Coordenação de Saúde do Idoso. CIIFF./Secretaria de Saúde de Olinda (2012). 
 
 

A  osteossíntese  foi  o  procedimento  cirúrgico  realizado  mais  frequentemente  nos 

idosos tratados no Hospital Regional Miguel Arraes de Alencar. Este procedimento foi 

realizado em 54,5% dos pacientes (tabela 4). Um predomínio ainda maior de procedimentos 

de osteossíntese foi verificado no levantamento realizado no Hospital Escola da Faculdade de 

Medicina do Triângulo Mineiro, no período de 1985-2000, alcançando 90,2% dos tratamentos 

de fraturas em idosos (MUNIZ, 2007). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (2010), para todas as 

fraturas  do  colo  do  fêmur  deve  ser  realizado  tratamento  cirúrgico,  mas  há  na  literatura 

algumas divergências quanto aos tipos de cirurgia para os pacientes com mais de 65 anos pelo 

fato da necessidade em ver as condições de morbidade do paciente, como por exemplo, nos 

casos mais graves de fraturas nos pacientes que possuem demência senil grave. De uma forma 

geral, deve-se observar o estágio das fraturas nas pessoas idosas e as suas condições clínicas 

para suportar a recuperação. 

No caso da osteossíntese nas pessoas idosas, o consenso para a realização do 

procedimento é para fraturas nos estágios mais simples. Devido à rápida possibilidade de 

piora do estágio da fratura, o tratamento cirúrgico está indicado, pois 20% dos pacientes 
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Procedimento cirúrgico N % 

Osteossíntese 42 54,5 

Artroplastia 19 24,7 

Não informados nos prontuários 16 20,8 

Total 77 100 

 

 

 
 
 

evoluem para quadro mais grave em seis semanas, 18% vão a óbito nos primeiros três meses e 

apenas 25% voltam a deambular de forma similar ao período anterior à fratura (SBOT, 2010). 

É   importante   verificar   que   um   percentual   razoável   (20,8%),   dos   prontuários 

registrados tem como “não informado” o procedimento cirúrgico adotado, na coleta de dados 

para  o  Cadastro  de  Investigação  de  Internamento  por  Fratura  de  Fêmur  (CIIFF)  da 

coordenação da saúde do idoso. Pode ser este um problema de sub-registro do hospital ou 

incompatibilidade dos dados do prontuário com o sistema de notificação do hospital, que 

alimenta o Sistema de Internação Hospitalar (SIH/SUS). 

 
Tabela 4  –  Idosos residentes em Olinda hospitalizados por  fratura de fêmur em 2011, de  acordo com o 

procedimento cirúrgico realizado no ambiente hospitalar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Coordenação de Saúde do Idoso. CIIFF./Secretaria de Saúde de Olinda (2012). 

Neste estudo, 79,2% dos idosos estudados não apresentaram complicações pós- 

cirúrgicas  (tabela  5).  O  estudo  de  Filgueiras  et  al  (2007),  em  população  semelhante, 

identificou um percentual menor, 44,3%. Procedimentos de ortopedia mais modernos não se 

restringem à abordagem cirúrgica da fratura. O foco é, principalmente, no tratamento da 

fibrose ocorrida no tecido mole que envolve a estrutura óssea acometida pela fratura para que 

seja rápido o retorno dos movimentos e da funcionalidade da estrutura muscular-esquelética e 

venha impedir que a rigidez desse tecido se torne permanente. (SCHATZKER e TILE, 2002) 

As complicações pós-operatórias dependem muito da existência de equipe e se esta é 

bem treinada. O processo para o idoso fraturado de fêmur não se consolida apenas com a 

realização  do  procedimento  cirúrgico  de  ortopedia.  O  diagnóstico  para  a  adequada 

intervenção cirúrgica, a existência de equipe multidisciplinar no hospital para 

acompanhamento das comorbidades mais frequentes nesta faixa etária da população e a 

integração com a família e gestores dos serviços de reabilitação da RAS são importantes para 

não haver complicações após a cirurgia. A SBOT (2010) sugere que a equipe multidisciplinar 

seja composta por ortopedista, geriatra, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo para diminuir 

o risco de falha da cirurgia, diminuir os problemas clínicos e dar rapidez ao processo de 

recuperação. O início do acompanhamento deve se dar nas primeiras 24 a 48 horas da pós- 

cirurgia para reabilitação através de exercícios funcionais para diminuir a dor e melhorar os 
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Complicações pós-cirúrgicas N % 

Não tiveram 61 79,2 

Tiveram 16 20,8 

Total 77 100 

 

 

 
 
 

movimentos e para a adaptação psicológica e alimentar. O percentual de 79,2% dos idosos, na 

tabela 5, que não apresentaram complicações pós-operatórias pode depender do grau de 

acompanhamento realizado ao paciente ou pode resultar de sub-registro. A outra questão é se 

o paciente consegue acesso ao hospital, nos casos de complicações, ou se há contra-referência 

da Unidade de Saúde da Família (USF) ou do Centro de Reabilitação de Olinda (CRO) para 

dar esse feedback ao HMA para esse registro. 

Mesmo considerando que o percentual de complicação pós-cirúrgica não é alto, os 

dados de mortalidade pela infecção ou maus cuidados no pós-operatório não aparecem no 

sistema de notificação, possivelmente, porque as causas são diagnosticadas pelo agravamento 

das doenças crônicas, podendo não se diferenciar se o idoso acometido de fratura de fêmur 

estiver com péssimas condições no pós-operatório que agravaram e potencializaram as outras 

doenças crônicas já existentes. Também se pode levantar a possibilidade de não conseguir 

mais vínculo de acesso com o hospital que realizou a cirurgia e de suspeita do não 

acompanhamento realizado pela ESF na APS. Da mesma forma, sua situação pode ter sido 

agravada com a espera pela cirurgia, sendo que para esse problema não há informações no 

CIIFF da coordenação do idoso e, por conseguinte, no prontuário ou sistema interno do 

próprio Hospital, relativas ao tempo da entrada na emergência com fratura, ou agravamento 

da mesma, em relação ao tempo de realização da cirurgia. Como não há acompanhamento e 

registros completos destes pacientes, não fica esclarecido se há agravamento do estado de 

saúde pelas comorbidades ou até se foram a óbito. O estudo de Sakaki (2004) identificou 

quatro   fatores   que   estão   relacionados   a   uma   maior   mortalidade   nestes   pacientes: 

predominância no sexo masculino, por ser de idade avançada, por possuir grande número de 

doenças associadas e pela presença de deficiências cognitivas. Seus estudos mostraram taxas 

médias de mortalidade de 5,5% durante a internação hospitalar, 4,7% ao fim de um mês de 

seguimento, 11,9% com três meses, 10,8% com seis meses, 19,2% com um ano e 24,9% com 

dois anos. 

Tabela 5 – Idosos residentes em Olinda hospitalizados por fratura de fêmur em 2011, de acordo com as 

complicações pós-cirúrgicas sofridas.                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Coordenação de Saúde do Idoso. CIIFF./Secretaria de Saúde de Olinda (2012). 
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Doenças associadas N % 

HAS 49 63,6 

Problemas psíquicos 16 20,8 

Diabetes mellitus 9 11,7 

Outras patologias 2 2,6 

Nenhuma 1 1,3 

Total 77 100 

 

 

 
 
 

No presente estudo, as comorbidades mais prevalentes em pacientes internados por 

fratura de fêmur foram hipertensão, doenças psíquicas e a diabete mellitus, havendo um 

evidente predomínio da hipertensão (63,6%) (tabela 6). Muniz (2007) identificou, em 

população semelhante, uma maior predominância de afecções cardíacas e pulmonares, como 

também doenças renais, diabete mellitus e acidente vascular encefálico. Filgueiras (2007) 

registrou que 47,31% dos idosos hospitalizados por fratura do fêmur eram portadores de 

doenças  cardiovasculares,  21,56%  portadores  de  diabetes  mellitus,  14,37%  apresentaram 

algum distúrbio neurológico e 10,18% foram acometidos por osteoporose. 

É de grande importância que o paciente venha acompanhado de seu histórico clínico, 

com exames já realizados, que medicamentos usam ou quais as condições de saúde, para um 

bom diagnóstico e para a escolha do procedimento cirúrgico de segurança pela equipe médica 

e os demais profissionais. A presença do geriatra é importante para a reabilitação geriátrica, 

compondo a equipe com o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para os exercícios físicos 

funcionais, o nutricionista para orientação alimentar, e profissionais para as atividades e 

acompanhamento psicossociais, como também, o cardiologista quando se pode perceber que 

são acometidos de várias comorbidades. A literatura afirma que o principal fator para a queda 

com fratura de fêmur é a osteoporose. Portanto, não aparecer a comorbidade de osteoporose 

para os idosos com fraturas de fêmur de Olinda deve representar um sub-registro por falta de 

diagnóstico, enquanto que a literatura destaca a osteoporose como principal causa da fratura 

de fêmur em idosos. (MUNIZ, 2007; FILGUEIRAS, 2007). 

Tabela  6  –  Idosos  residentes  em  Olinda  hospitalizados  por  fratura  de  fêmur  em  2011,  de  acordo  com 

comorbidades existentes.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Coordenação de Saúde do Idoso. CIIFF./Secretaria de Saúde de Olinda (2012). 
 

Em síntese, a maioria dos idosos acometidos por fratura de fêmur na cidade de Olinda, 

em 2011, foi de mulheres (81,8%), acima de 70 anos (70%), sendo queda da própria altura 

(89,7%), o principal motivo da fratura, para a qual a osteossíntese foi apontada como o 

procedimento cirúrgico realizado com mais frequência nos idosos internados. Entre estes, 
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79,2%, não apresentaram complicações pós-cirúrgicas e a hipertensão arterial (HAS) foi a 

comorbidade mais frequente (63,6%). 

 
 

4.2 A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE E FRATURA DE FÊMUR EM IDOSOS DE 

OLINDA 

4.2.1Existência da RAS: Possibilidade da integralidade 
 

A partir das entrevistas realizadas com gestores do SUS foi possível estabelecer os 

principais componentes desta rede específica. O principal elemento conceitual utilizado para 

descrição da rede foi a ideia de integralidade, uma diretriz do SUS prevista na Constituição 

brasileira e nas leis infraconstitucionais do sistema. A existência de uma RAS significa, na 

prática, a possibilidade da integralidade (FRANCO e MAGALHÃES Jr, 2004). 

Porém, a sua efetivação ocorre em processo contínuo de construção para que possa 

consolidar um sistema de saúde organizado em rede. Neste ponto é importante salientar a 

polissemia intrínseca ao termo integralidade quando se trata do estudo de seus princípios e 

diretrizes do SUS, como já foi visto em capítulos anteriores. O fato é que a integralidade do 

cuidado tem sido uma das diretrizes cuja concretização mais impõem desafios aos gestores, 

em qualquer tipo de linha de cuidado (ou rede específica) que se pretenda implementar. Silva 

(2011) atenta para a importância do tema nas agendas governamentais na importância de 

organizar as redes e ressalta que: 

“[...] nossas redes atuais estão ainda distantes do que seria desejável. Muito há por 

ser feito para integrar e articular sistematicamente as ações e melhorar efetivamente 

a qualidade da atenção à saúde do usuário.”(SILVA, 2011 p. 15) 

Fontoura e Mayer (2006), ao estudarem a percepção de enfermeiros em relação à 

integralidade e sua realidade no SUS, observaram que mesmo percebendo esforços na busca 

da integralidade na prática cotidiana do SUS, em várias situações a integralidade não funciona 

conforme a legislação. Já Hartz e Contandriopoulos (2004) afirmam que, de fato, é raro 

encontrar no SUS a implantação de redes de atenção em saúde mental, saúde do idoso e saúde 

reprodutiva, relativas à integração de serviços. 

Fazer a implementação desses quesitos revela a ousadia e a adesão promissora dos 

gestores municipais à diretriz da integralidade. Um aspecto importante na busca pela 

integralidade do cuidado em serviços dispostos em rede repousa na visão que os gestores 

detêm sobre a construção desta rede na realidade de sua capacidade instalada. 
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Portanto, de posse dessas assertivas, este tópico vislumbra identificar a percepção 

inicial dos gestores quanto à efetiva existência de uma RAS, neste caso, dirigida à fratura de 

fêmur em idosos de Olinda. 

Com vistas a uma análise mais completa, foram sistematizadas informações sobre as 

unidades  de  saúde  utilizadas  pela  população  alvo  deste  estudo  para  resolução  de  seu 

problema.  A  análise  do  modelo  de  atenção  decorrente  da  articulação  destas  diferentes 

unidades de saúde será realizada no tópico 4.3. 

Nesta seção, gestores entrevistados expressaram percepções convergentes sobre a 

estruturação da rede específica de atenção à fratura de fêmur e expuseram seus pontos de 

vista. Assim, em uma primeira observação do discurso desses sujeitos, é possível identificar 

que eles concordam sobre as dificuldades existentes no processo de referência e contra- 

referência da rede de atenção em questão. Os gestores expressaram estas dificuldades da 

seguinte forma: 

 
 

“(...) não, hoje nós não temos uma rede de atenção à saúde (no caso de fratura do 

fêmur), até porque (ela) não se comunica (entre si). Nós temos uma malha de 

atendimento, na verdade. (...) A partir do momento em que o usuário é atendido 

numa UPA ou num Serviço de Pronto Atendimento, já deveria estar com o leito 

reservado num hospital de grande porte para ser feito seu atendimento. E isso não 

acontece”(ENTREVISTADO 1) 
 
 

“(...) talvez a gente ainda não tenha uma rede, mas esteja construindo uma rede (...) a 

gente não estabeleceu um fluxo formal... de referência e contra-referência (...) a 

gente consegue ver onde ele (o idoso) está e tenta buscar nas Unidades de Saúde 

(...). Acredito que daqui pro final desse ano a gente consiga dados mais concretos 

porque aí a atenção básica tá trabalhando junto com a gente nesse entrave de 

descobrir cadê esses idosos”. (ENTREVISTADA 3) 
 
 

Os discursos dos gestores acima revelam a ausência de uma rede específica para o 

problema de saúde aqui estudado. A ausência de sistemas logísticos (de comunicação) entre 

os pontos de atenção é um quesito relatado pelo gestor 1 e que, segundo a literatura 

especializada, é elemento constitutivo fundamental do conceito de rede (MENDES, 2010). 

Ainda, o gestor 3 complementa identificando a incipiente participação da atenção primária na 

coordenação  do  cuidado  de  idosos  com  fratura  de  fêmur,  o  que,  certamente,  também  é 

requisito básico na construção de redes de atenção como disposto em documentos oficiais 

(Brasil, 2010; Brasil 2011) 

A maioria dos gestores entrevistados apontou que, em Olinda, os primeiros cuidados 

ao idoso com fratura de fêmur são ministrados pela UPA de Olinda, pelo Serviço de Pronto 

Atendimento e pela emergência do Hospital Tricentenário. A utilização da UPA de Olinda 
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como nível de atenção de primeiro acesso em casos de fratura de fêmur por idosos foi a 

unidade mais citada. No discurso dos gestores, o usuário chega a este atendimento inicial 

tanto por iniciativa própria como através de encaminhamento pela equipe do Programa de 

Saúde da Família (PSF). Este último caso, não é consenso entre os gestores entrevistados. 

 
 

“Quando ele cai e fratura o fêmur, ele não é levado à Unidade Básica de Saúde e de 

lá ele é encaminhado, não. Geralmente ele sai de casa pra UPA. (...) Na UPA, ele faz 

raio x e toda a avaliação clínica. (ENTREVISTADO 3) 
 
 

“Quando o idoso se acidenta dentro de casa, a própria equipe do PSF vem para a 

nossa rede ou encaminha para o serviço de pronto atendimento, né, que fica em 

Olinda, ali em Peixinhos, ou para a UPA de Olinda” (ENTREVISTADO 6) 

 
“É .. a porta de entrada dele, geralmente essa fratura depois que é acometida, ela... 

ele... esse paciente vai para a emergência, né, e geralmente uma UPA.” 

(ENTREVISTADO 7) 
 
 

“(...) normalmente, esse idoso chega à emergência nossa aqui, no (Hospital) 

Tricentenário, ou na UPA de Olinda”. (ENTREVISTADO 2) 
 
 

“O atendimento seria feito a princípio, nos pronto-atendimentos, que aqui, no caso 

Olinda seria feito no Tricentenário ou na UPA, ou na unidade de pronto-atendimento 

do município” (ENTREVISTADO 1) 
 
 

Nos discursos acima, é possível identificar o papel das urgências (como as Unidades 

de  Pronto-Atendimento  –  UPA)  como  portas  de  entrada  alternativas  ao  usuário,  em 

detrimento da atenção primária como afirma Cecílio (1997). A concepção de redes mais atual 

defende a poliarquia entre seus pontos de atenção que favorecem a entrada do indivíduo sem o 

fechamento da estrutura de rede em apenas um ponto de entrada (KURSCHINIR, CHORNY, 

LIRA, 2010). Assim, aspecto importante diz respeito à identificação das unidades que atuam 

como porta de entrada desta potencial rede de atenção específica que inclui o Hospital 

Regional Miguel Arraes (HMA), para onde são encaminhados os casos preferencialmente, 

mas  também  outros  grandes  hospitais  do  Recife  como  se  observa  nos  trechos  dos 

depoimentos coletados, a seguir: 

 
 

“Nossa referência para cirurgia é o Hospital Miguel Arraes” (ENTREVISTADO 6) 
 
 

“O ponto forte desta rede (de atenção ao idoso acometido de fratura do fêmur), hoje, 

chama-se Hospital Miguel Arraes” (ENTREVISTADO 2) 
 
 

“O que está disponível (a unidade de urgência/emergência ou SPA)... como eu já 

falei... seria exatamente o paciente... ele (o paciente idoso com fratura de fêmur) é 
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acolhido tanto nas UPA’s, como no Tricentenário, como no Serviço de Pronto 

Atendimento (SPA) de adulto, onde ele é atendido, é feito os primeiros cuidados e 

encaminhado (pela central de leitos) para os hospitais de porte maior do Estado que, 

no caso, seria ou Getúlio Vargas ou Otávio de Freitas”. (ENTREVISTADO 1) 
 
 

“Os idosos chegam à UPA e são encaminhados, a grande maioria, para o Hospital 

Miguel Arraes, são encaminhados também para o Hospital da Restauração e o 

Hospital Getúlio Vargas, dependendo de onde a Central de Leitos vai encaminhar 

(...) (ENTREVISTADO 2) 
 
 

Na percepção dos gestores, o que deveria ser uma rede de atendimento integral ao 

idoso, na prática não consegue promover a continuidade do cuidado após a alta hospitalar 

consistindo aí numa grande fragilidade do sistema, ou seja, a rede de cuidado restringe-se ao 

pronto atendimento e à hospitalização, o que, em sentido estrito, pode ser tomado como uma 

restrição do acesso em seu domínio amplo, ou seja, desde a identificação da necessidade em 

saúde   do   usuário   até   a   continuidade   do   cuidado   após   a   terapêutica   estabelecida 

(TRAVASSOS & MARTINS, 2008). 

Na chegada desse paciente na unidade de emergência há duas questões: A primeira 

questão é que em grande maioria, segundo relato do gestor, o paciente idoso já chega com um 

quadro infeccioso devido à demora em ir à emergência após a fratura, pois pode nem saber 

que está com fratura de fêmur e a segunda diz respeito à lógica da produtividade, ou seja, a 

tabela de recebimento para esse procedimento, pelo SUS é de valor inferior ao que irá 

necessitar investir, incluindo uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) causando grande 

responsabilidade ao hospital porque o paciente nestas condições poderá vir a óbito. 

 
 

“[...] os pacientes já chegavam infectados, já chegavam complicados e, muitas vezes, 

até perdendo alguns pacientes por conta do... a longa fila de espera que existe 

naturalmente no serviço público e que hoje tá até melhor, hoje ‘tamo’ 

resolvendo...[...] E tivemos sérias dificuldades em manter o serviço de ortopedia: em 

virtude da tabela do SUS, em virtude dos grandes problemas que a gente tem com 

órteses e próteses, ‘né’..[...] ...e além dos vários processos (jurídicos)do Hospital.” 

(ENTREVISTADO 2) 

 
As dificuldades de acesso a continuidade do cuidado ao idoso fraturado, após a alta 

hospitalar foi destacado por três dos entrevistados. 

 
 

“E ...aí, (o idoso) passa por, muitas vezes, pelo processo cirúrgico e deveria voltar 

pra rede, atenção básica ou especializada, que no caso (de Olinda), é o Centro de 

Reabilitação, né. Mas isso não tem acontecido, né. O que a gente tem visto é que 

esse idoso tá indo em busca de...de meios particulares pra tratamento, que deveria 

ser no SUS, né. Esse idoso, então ele...como ele...o acesso pra ele é difícil, porque a 

gente tem um (1) Centro de Reabilitação e esse Centro não consegue abranger 

todos...os bairros. Então, pra o idoso, ele tá acamado, com uma fratura, já tem a 

dificuldade pela idade dele, do processo de andar, né, deambular. Então, até ele ter 



75  
 

 
 
 

acesso a isso é um pouco dificultoso. E aí, ele acaba, por necessidade, buscando o 

serviço particular. É o que a gente tem visto. Então, diante disso, a gente deveria ter 

um processo inverso. Hoje, a gente tem o NASF em Olinda, então uma das 

discussões que a gente tá fazendo é buscar essa intersetorialização, né, é pensar no 

NASF como uma equipe de matriciamento pra ir em busca desse idoso e quem sabe 

fazer esse tratamento em domicílio, já que esse idoso pode tá acamado, né. O acesso, 

de repente, ele mora num morro que até dificulta, ele fica com receio de uma nova 

queda. Então, além da questão física, da dificuldade física dele, ele ainda tem toda a 

questão psíquica que tá fragilizada, né. Às vezes, tem problemas visuais inclusive, 

que vão impedir um acesso maior. Então, hoje eu penso que deveria, a atenção 

básica, principalmente o NASF e a estratégia de saúde da família, tá fazendo esse 

matriciamento, esse levantamento e pensando nesse processo de reabilitação” 

(ENTREVISTADO 4). 

 
“E aí, ele tem alta. E aí...aí, é que tá o nó. Nessa alta, ninguém que fratura o fêmur, 

volta reabilitado pra casa. Aí a gente tem um nó nessa questão da reabilitação. Ele 

tem essa alta do Miguel Arraes, mas a gente não encontra ele de volta na rede de 

atendimento. Porque se ele não deu entrada pela rede de atendimento, a saída dele 

pra cura, pra re...num é nem cura, acho que seria a reabilitação, seria através da rede 

municipal, já que UPA e Hospital Miguel Arraes é média e alta (complexidade). Ele 

deveria voltar pra atenção básica, mas a gente não encontra esse idoso. A gente não 

consegue. A gente tem um nó, que a gente não consegue encontrar. A gente encontra 

um ou outro, mas assim, dentro da rede a gente não encontra. Nem no Centro de 

reabilitação, nem nas Unidades, nem com os fisioterapeutas. E aí, esse atendimento 

deveria começar”. (ENTREVISTADO 3) 
 
 

Observa-se, ainda, no discurso do gestor 4, a proposta gerencial do matriciamento com 

forma de dirimir os problemas de gestão do caso na rede específica de atenção aos idosos com 

fratura de fêmur. De fato o apoio matricial é uma forma de assegurar retaguarda especializada 

a equipes e profissionais, oferecendo tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico- 

pedagógico às equipes de atenção primária. Contudo, percebe-se no discurso do gestor 2 que a 

questão transcende à resposta matricial e invade a seara regulatória. A regulação assistencial 

consiste em articular e conjugar as respostas potenciais do sistema, para o conjunto dinâmico 

das demandas das populações, operacionalizando o acesso aos serviços. Além disto, implica 

avaliar o que foi planejado nos vários recortes da assistência, ou seja, dotar a gestão de uma 

inteligência reguladora operacional. Em um sistema assistencialmente regulado, o usuário, ao 

adentrar a rede de serviços, passa a ser direcionado pelo sistema (MAGALHÃES JR, 2002), 

algo que, pelo discurso proferido, claramente não se faz. 

Tratando-se  agora  da  qualidade  da  atenção  hospitalar  recebida  pelos  idosos,  o 

discurso de um dos gestores descreve explicitamente a melhoria para com esta dimensão 

conforme se vê: 

 
 

“(...) nós conhecemos o antes e o depois do Hospital Miguel Arraes e reconhecemos 

a grande melhora que tiveram esses idosos na sua atenção” (ENTREVISTADO 2). 
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Após a construção de novos hospitais de grande porte construídos pelo governo do 

Estado no círculo periférico à região territorial da cidade do Recife, o número de leitos para 

internação de alta complexidade aumentou, desafogando, em termos, a demanda para os 

tradicionais hospitais traumatológicos do Recife. Contudo, algumas outras dificuldades 

relativas às complicações inerentes aos casos de fratura do fêmur que demandam outros 

serviços hospitalares (como internação em Unidades de Terapia Intensiva – UTI) foram 

mencionadas por um dos entrevistados. 

 
 

“E hoje também, outra coisa também, é o leito de UTI para esses pacientes, porque, 

geralmente, esse paciente com fratura de fêmur, eles podem chegar a precisar de um 

leito  de  UTI,  então  é  outro  ponto  fraco  em  relação  a  isso,  é,  exatamente  a 

necessidade de leito de UTI. São pacientes que precisam, na maioria das vezes, de 

transfusão sanguínea, porque a fratura de fêmur, ela leva a uma lesão, pelo próprio 

osso, de vasos e aí tem um hematoma grande e aí depende também da própria 

transfusão sanguínea. Então isso demanda, além da questão das faltas de leito pra se 

operar, e também ainda tem a questão da demora desse paciente dentro do hospital, 

que muitas vezes você não consegue transferir esse paciente pra uma unidade 

conveniada, porque esse é um paciente idoso, é um paciente que tem várias 

comorbidades, que não só tem aquela e nenhum estabelecimento quer receber, então 

fica por conta do hospital do estado, que já está abarrotado de pacientes que vem de 

trauma, né, de traumas grandes e, daí, vem a fragilidade do sistema”. 

(ENTREVISTADA 1) 
 
 

É pertinente perceber no discurso do gestor 1 a competição, muitas vezes tática, pelos 

leitos, minuciosamente descrita pelo gestor. Hospitais traumatológicos, por serem ambientes 

organizacionais fortemente orientados ao trabalho com urgência/emergência (Brasil, 2006), 

tendem a priorizar esses casos em detrimento daqueles que são eletivos. 

Fato é que, em uma rede, onde a integralidade do cuidado deve ser garantida, uma cota 

de leitos para os casos de fratura de fêmur deve existir, mesmo que os serviços conveniados 

sejam requeridos para tal. Haja vista como bem exposto na Constituição Federal de 1988 os 

serviços privados, uma vez conveniados com o SUS, deve submeter-se a seus princípios e 

diretrizes, no entanto, como expõe o gestor, não é isso, sendo estes últimos sempre orientados 

pela lógica atuarial para o cálculo das prestações como afirma Bahia (2001) negam o direito à 

pacientes que demandam mais ônus que bônus financeiros para estas organizações 

empresariais. 

A figura 7 representa esquematicamente a descrição geral realizada pelos gestores da 

rede potencial de atenção à fratura de fêmur disponibilizada aos idosos residentes em Olinda. 

As linhas pontilhadas dividem as unidades efetivamente utilizadas no cuidado ao idoso 

fraturado, daquelas existentes no município, contudo, consideradas desarticuladas para efeito 

de continuidade do cuidado. A desarticulação dos pontos de atenção parece ser o principal 
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desafio a ser enfrentado na construção de redes de atenção à saúde. A exemplo do trazido por 

Lucchese et al (2009), na análise de uma rede de saúde mental, o problema reside, com maior 

ênfase entre a atenção primária e a especializada e entre as ações formais (assistenciais) e 

aquelas intersetoriais e sociais. 

Merece destaque ainda, a ausência do Sistema de Governança no discurso dos gestores 

com um elemento constitutivo de uma rede de atenção. Segundo Mendes (2010), os sistema 

de governança são fundamentais nas redes de atenção à saúde, pois são o arranjo organizativo 

que permite a gestão de todos os componentes das redes de atenção à saúde, de forma a gerar 

um excedente cooperativo entre os atores sociais em situação, aumentar a interdependência 

entre eles e obter resultados sanitários e econômicos para a população adscrita. A governança 

objetiva criar uma missão e uma visão nas organizações; definir objetivos e metas que devem 

ser alcançados no curto, médio e longo prazo para cumprir com a missão e a com visão; 

articular as políticas institucionais para o cumprimento dos objetivos e metas; e desenvolver a 

capacidade de gestão necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes 

e da organização. 

Partindo-se do pressuposto que os serviços de saúde são eminentemente trabalho em 

processo, haja vista a importância do processo sob a estrutura quando se tem uma capacidade 

instalada adequada e tomando-se como base para análise dessa rede, a Portaria no. 4.279 de 

30 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010) alguns fundamentos que caracterizam o processo 

do cuidado em rede sequer foram citados no discurso dos gestores a respeito da construção da 

rede específica de atenção aos idosos com fratura de fêmur. Os fundamentos são: Economia 

de Escala (relação dos custos médios com o consumo que é variável), qualidade (na atenção à 

saúde com segurança, efetividade, prioridade no paciente, pontualidade eficiência e equidade) 

acesso (ausência de barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, socioculturais, étnicas 

e de gênero) e disponibilidade de recursos para uma rede compatível. No entanto, um dos 

entrevistados referiu-se à tabela SUS em que o pagamento não condiz com as despesas 

necessárias para as fraturas de fêmur em idosos e não se torna atrativo para os médicos 

ortopedistas como também, o hospital não suportaria. 

Ou seja, as condições gerais para oferta de serviços, com dimensionamento da 

necessidade dos recursos humanos e materiais, como também, infraestrutura e estrutura para 

atender a demanda organizada. A ausência desses componentes básicos pode ser considerada 

um sinal importante da inobservância desses requisitos na operacionalização adequada do 

cuidado em rede. 
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Considerando a necessidade de cuidados integral ao problema focalizado neste estudo, 

a rede de atenção atualmente disponível ao idoso pode ser considerada insuficiente, ou, em 

uma visão mais extremista, ser questionada quanto a sua existência como um cuidado em rede 

de fato. 

Entretanto existe um potencial positivo para mudanças, já que mais de 69% da 

população de Olinda dispõe de cobertura de uma bem distribuída rede de atenção primária à 

saúde (56 equipes de saúde da família com 29 equipes de saúde bucal e 07 equipes de NASF) 

e outros serviços para compor uma rede de urgência e emergência e atendimento para a 

reabilitação dos idosos fraturados tais como: um Centro de Reabilitação, um SPA adulto, duas 

UPA (s) SAMU com cinco ambulâncias, (OLINDA, 2009; 2012). 

Pelo princípio de Rede de Atenção, a atenção primária é a coordenadora da atenção, 

centralizando a comunicação entre os pontos a ela articulados (BRASIL, 2011). O objetivo é 

mapear o usuário e evitar possíveis perdas de usuários dentro dos fluxos assistenciais. 

Por isso que se prioriza uma universalização da atenção primária como fator estrutural 

básico do processo de construção de rede. Somente após uma rede de atenção primária, 

devidamente consolidada é que a atenção de média e alta complexidade podem ampliar seus 

estabelecimentos com o intuito de estar diretamente ligada ao fluxo advindo a atenção 

primária, sem prejuízo àqueles usuários que demandem diretamente a estes níveis de atenção. 

Na figura 6, pode-se ver que a rede de atenção disposta para o agravo em questão dispõe dos 

elementos assistenciais de rede necessários para garantia da integralidade, contudo, conforme 

disposto nos discursos dos gestores, estes parecem ser insuficientes. 

Reforça-se dizer neste momento, que uma rede de atenção devidamente construída 

para o atendimento de usuários idosos que sofreram fratura de fêmur é fundamental devida a 

alta taxa de mortalidade oriunda desse agravo. 

Sakaki et al, (2004) afirmam que 5,5% dos idosos morrem durante a internação 

hospitalar e 24,9% com dois anos após, devido as consequências da fratura. Esses dados 

sugerem que, dentre os fatores assistenciais que possivelmente podem minorar a taxa de 

mortalidade nesses pacientes é uma continuidade do cuidado bem estruturada na construção 

de uma rede de atenção ao idoso com fratura fêmur. 

Partindo-se do pressuposto que a rede de atenção à saúde no SUS deve estar em 

consonância com a racionalidade proposta pelo Modelo de Vigilância à Saúde (TEIXEIRA et 

al, 1998) é fundamental que o desenho de rede contemple aspectos relativos à promoção da 

saúde e prevenção dos riscos inerentes ao agravo sob estudo. 
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Figura 8 – Descrição do fluxo de atendimento ao idoso residente em Olinda com fratura de fêmur na rede SUS 

regionalizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Logo, ações que atuem nos determinantes sociais da fratura de fêmur, assim como 

aqueles que visam sua proteção específica devem ser fortemente encorajados. Mais uma vez, 

no que tange essas ações, a atenção primária é lócus de excelência para esse tipo de serviço. 

Baseada no processo de trabalho com ênfase na promoção da saúde e prevenção de 

doenças, a estratégia de saúde da família (Brasil, 2006) apresenta um parcela significativa de 

contribuição na constituição do aspecto preventivo-promocional da rede. Nesse sentido, 

quando se analisa o desenho de rede proposto pelo município, (figura 7) a ausência dessas 

ações denota uma falha relevante na concepção desse desenho de rede. 

Os sujeitos da pesquisa demonstraram conhecimento sobre o funcionamento da RAS 

para o atendimento específico nessa linha do cuidado, porém o idoso não é percebido na RAS 

quando entra pela emergência/urgência porque depois é perdido por não ser acompanhado e a 

gestão não consegue localiza-lo para saber se ainda está pelo sistema público ou se procurou 

assistência à saúde privada ou se permaneceu sem nenhuma assistência, como também não 

está mapeado pela gestão e acompanhado pela APS. Mesmo sendo atendimento de urgência o 

sistema precisa ser ágil para localizar a responsabilidade da equipe de APS da área de 

cobertura mesmo quando o idoso chegar por meios próprios, sem encaminhamento da ESF e 

que esse nível de complexidade seja o coordenador do processo. 

 
4.3 ANÁLISE DO MODELO DE ATENÇÃO À FRATURA DE FÊMUR EM IDOSOS DE 

OLINDA 

Nesta pesquisa, a partir de entrevistas semi-estruturadas procedeu-se a análise de 

conteúdo por categorias. Este tipo de análise funciona “por operações de desmembramento do 

texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 1995), que 

neste  estudo  foi  realizado  por  tema.  De  modo  que  foi  estabelecida  uma  codificação 

(categorias, subcategorias e unidades de registro) de elementos temáticos que articulados a 

conceitos e teorias, tornaram possível a construção da percepção dos entrevistados sobre a 

fratura do fêmur em idosos e a racionalidade do modelo de atenção ao problema, atualmente 

vigente no município de Olinda. 

A análise temática do material (MINAYO, 2004) consistiu em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem a comunicação, cuja presença ou frequência determina seu significado, 

de acordo com o objetivo pretendido. Esta codificação e sua frequência é apresentada no 

quadro 8. 
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4.3.1 Percepção de gestores do SUS/Olinda sobre fratura do fêmur em idosos 
 

A categoria “Percepção sobre fratura do fêmur em idosos” agregou os relatos dos 

gestores em duas subcategorias: a fratura de fêmur em idosos como problema de saúde 

pública; e os fatores determinantes da fratura de fêmur em idosos. 

Quadro 8 – Categorias temáticas e respectivas subcategorias da análise do modelo de atenção à fratura de fêmur. 
 

Categoria Subcategoria Unidade de registro 
 
4.3.1 Percepção 

sobre o problema 

da fratura do fêmur 

 
4.3.1.1 Fratura de fêmur em 

idosos como problema 

prioritário de saúde em 

Olinda. 

 
 
 

 
4.3.1.2 Fatores que 

determinam a fratura do 

fêmur em idosos 

 
4.3.1.1.1 Fratura de fêmur em idosos, 

um problema frequente. 

 
4.3.1.1.2 Tendência de aumento das 

fraturas de fêmur em idosos. 

 
 
 
4.3.1.2.1 Determinante social; 

 
 

4.3.1.2.2 Determinante biológico; 
 
 

4.3.1.2.3 Determinante 
 

Comportamental. 

 
4.3.2Racionalidade 

do modelo de 

atenção 

 
4.3.2.1 Atenção centrada no 

hospital 

 
 
 
4.3.2.2 Algumas iniciativas 

pouco sistematizadas na AP 

 
4.3.2.1.1 Serviços hospitalares 

 
 
 
 
 
 

4.3.2.2.1 Atenção Primária à Saúde 

Fonte: Pesquisa Direta. 
 
 

4.3.1.1 Fratura do fêmur como problema de saúde pública em Olinda 
 

A  fratura  de  fêmur  foi  claramente  percebida,  por  grande  parte  dos  gestores 

entrevistados, como um problema frequente e com tendência a aumento na cidade. 

“É...é um tipo de lesão (fratura de fêmur em idosos) que acontece com frequência”. 

(ENTREVISTADO 4) 
 
 

“O que a gente percebe é que assim, nos últimos anos, esse índice ... esse indicador 

do Ministério da Saúde (taxa de internação por fratura no fêmur), vem aumentado, 

né. E a gente vê também que há um aumento da (demanda para) 

assistência”.(ENTREVISTADO 3) 
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“É, esse é um problema que, atualmente vem crescendo muito (...) é uma fratura que 

hoje muito tá bem comum (...)”. (ENTREVISTADO 7) 
 
 

“É  uma  constante.  Inclusive  nós  recebemos  vários  na  nossa  emergência  de 

ortopedia. É uma constante”. (ENTREVISTADO 2) 

A série histórica da taxa de internação hospitalar de idosos por fratura de fêmur em 

Olinda confirma a percepção dos gestores sobre a grande frequência e tendência de aumento 

do problema (figura 9). 
 

Figura 9 – Série histórica da taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura do fêmur em Olinda. 
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Fonte: Sistema de Internação Hospitalar – SIH/Olinda, (2012). 

 
Comparativamente, entre 2007 e 2009 a taxa de internação por fratura de fêmur em 

Olinda,  estava  abaixo  das  taxas  registradas  em  Pernambuco,  no  nordeste  e  no  Brasil, 

entretanto à partir de 2010 e 2011, registrou-se um grande aumento, superando as taxas do 

estado, da região nordeste e do Brasil, como pode ser visto na tabela 7   do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012). 

Tabela 7 – Taxa de internação hospitalar pessoas idosas por fratura do fêmur, por ano e localidades selecionadas. 
 

Local 2007 2008 2009 2010 2011 

Olinda 11,5 7,1 8,5 20,9 26,9 

Pernambuco 12,48 12,04 9,23 10,54 11,11 

Nordeste 13, 84 12,71 13,93 11,33 10,26 

Brasil 17,94 17,56 18,75 17,30 15,08 

Fonte: Ministério da Saúde (2012). 
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A taxa de internação por fratura do fêmur é calculada dividindo-se o número de 

internações de pessoas idosas com fratura de fêmur pelo total da população com 60 anos ou 

mais, por local de residência e multiplicando por 10.000. De acordo com o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012) a taxa de internação por fratura do fêmur faz parte de um grupo de 

indicadores prioritários pactuados por gestores do SUS na esfera federal, estadual e municipal 

no Sistema de Pactuação (SISPACTO) para aferir melhoria das condições de saúde do idoso e 

portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção. 

O SISPACTO atua na lógica da implementação da Lei de Responsabilidade Sanitária 

fortalecendo  o  Sistema  Único  de  Saúde,  o  qual  prevê  a  transparência  na  utilização  dos 

recursos públicos destinados à saúde, com a participação do controle social. Esta Lei insurge 

nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal e é fruto do acúmulo de discussões das 

Comissões de Intergestores Regionais – CIR, Comissões de Intergestores Bipartite – CIB, 

Comissões de Intergestores Tripartite - CIT e dos Conselhos de Saúde, nos quais aprovaram 

as diretrizes, objetivos, metas e indicadores com definições de fluxos e regras referentes às 

responsabilidades de ordem executivas, organizativas, orçamentário-financeiras e de 

monitoramento e avaliação, entre os entes federativos. Os Estados e municípios pactuam em 

suas  instâncias  de  decisão,  registrando  e  validando,  as  suas  propostas  no  SISPACTO  - 

Sistema de Pactuação, através de COAP – Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 

O SISPACTO é um aplicativo de TI do Pacto pela Saúde para que os entes da federação 

classifiquem as suas ações, preencham as planilhas para homologação e monitoramento das 

metas a serem alcançadas. Para pactuação da meta são considerados os estados, as capitais e 

os municípios acima de 100.000 mil habitantes. A meta de redução na taxa de internação 

hospitalar em pessoas idosas por fratura de fêmur foi de pelo menos 2% referente a 2011. 

A taxa de internação por fratura do fêmur em idosos é um dos indicadores pactuados 

pela Secretaria de Saúde de Olinda com o Ministério da Saúde. Considerando a necessidade 

do município de Olinda reduzir as altas taxas de internação hospitalar por fratura de fêmur, 

destacamos a importância do estudo da percepção dos gestores sobre os fatores determinantes 

do problema (tópico 4.3.1.2) e a racionalidade do modelo de atenção à saúde, (tópico 4.3.2) 

adotado pela Secretaria de Saúde de Olinda. A redução da taxa de internação por fratura do 

fêmur depende em larga medida da tomada de decisão destes gestores e do entendimento dos 

mesmos sobre o problema. 
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4.3.1.2 Fatores determinantes da fratura do fêmur em idosos de Olinda 
 

A percepção da fratura de fêmur como problema socialmente determinado 

correspondeu  a  grande  parte  das  unidades  de  registro,  de  acordo  com  os  gestores 

entrevistados: 

 
 

“Bem, pra mim, fratura de fêmur assim, tá muito relacionada à qualidade de vida, 

né. A questão de alimentação, de moradia, de acessibilidade da cidade (...)”. 

(ENTREVISTADO 3) 
 
 

“(...) a questão da prevenção é uma questão muito falha em relação à questão da 

osteoporose, com maior incidência de quedas, além também da própria estrutura das 

ruas e calçadas, a própria moradia dos idosos, que deveria estar sendo vista em 

relação a isto” (ENTREVISTADO 1) 
 
 

“(...) dentro da área de cobertura da atenção básica, onde agente vivencia isso 

(fratura de fêmur em idosos) muito de perto, são áreas onde tem a questão 

socioeconômica muito baixa, né, são áreas onde há uma dificuldade de acesso, onde 

o idoso tem que subir sempre uma ladeira, caminhar em escadarias e aí já aumenta 

também esse potencial”. (ENTREVISTADO 6) 
 
 

“(...) maus tratos... esses idosos (acometidos por fratura do fêmur) andam 

abandonados, muito abandonados”. (ENTREVISTADO 2) 
 
 

“Então, temos também o problema do calçamento (...). Olinda é uma cidade de 

dificuldade financeira grande e a gente percebe que as calçadas merecem um melhor 

trato. Quem anda   quem conhece a Europa, por exemplo, vê que você consegue 

andar sem tanta dificuldade”. (ENTREVISTADO 2) 
 
 

“A população tá envelhecendo, mas nem eles estão preparados pra envelhecer e nem 

a sociedade tá preparada pra esse envelhecimento. Então, a gente ainda tem casas 

com muitas... a gente tem muito, aqui em Olinda, casas com degraus. As casas de 

Olinda, elas têm degraus. É comum as casas, elas terem a sala em cima e os quartos 

embaixo ou então o contrário. E em localidade pobre, principalmente, nos bairros 

mais...menos favorecidos, pra ser politicamente correto, a gente tem muito esse tipo 

de moradia. E quando eu fiz uma visita numa Unidade de Saúde, eles disseram que a 

maior parte de fratura de fêmur dessa localidade, que é ali perto do Jardim Brasil, 

Vila Tamandaré, por ali, é enchente. Porque chove, eles têm que subir as coisas pro 

primeiro andar e aí termina caindo. Então assim, eu acho que a questão das moradias 

aqui de Olinda terem muitos degraus ainda, isso termina facilitando esse evento de 

queda e posterior fratura”. (ENTREVISTADO1) 
 
 

Os   determinantes   biológicos   citados   foram   osteoporose   e   envelhecimento   da 

população. 

 
 

“(...) a questão da prevenção é uma questão muito falha em relação à questão da 

osteoporose, com maior incidência de quedas (...)”(ENTREVISTADO 1). 
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“A população tá envelhecendo, mas nem eles estão preparados pra envelhecer e nem 

a sociedade tá preparada pra esse envelhecimento (...)”.(ENTREVISTADO 3) 
 
 

Os determinantes comportamentais e familiares foram também destacados, como 

podem ser vistos abaixo. 

 
 

“Acredito que o grande obstáculo hoje (...) é a questão do próprio ambiente da casa 

(ENTREVISTADO 6) 
 
 

O predomínio de respostas na subcategoria determinantes sociais, revela a influência 

do pensamento epidemiológico crítico sobre os gestores estudados. De acordo com Pereira 

(1995) duas tendências vêm marcando a moderna epidemiologia. A primeira, chamada de 

epidemiologia clínica, busca trazer maior rigor científico à prática da medicina através da 

aplicação dos fundamentos epidemiológicos modernos ao diagnóstico e cuidado do paciente. 

A segunda, epidemiologia social, contesta a visão da epidemiologia tradicional considerada 

“reducionista”, “funcionalista” ou “positivista” e busca a superação do modelo médico 

hegemônico à partir de um olhar crítico sobre o ambiente social, político e econômico e suas 

relações como a questão saúde. A perspectiva da epidemiologia crítica oferece fundamentação 

científica para a estruturação de efetivas políticas de promoção da saúde e de combate às 

desigualdades sociais. 

 
 
4.3.2 Racionalidade do Modelo de Atenção à fratura do fêmur SUS/Olinda 

 

Conforme pode ser visto no tópico 4.2, a rede específica de atenção à fratura do fêmur 

utilizada por idosos residentes em Olinda encontra-se em processo de estruturação.  No 

entanto, a partir do discurso da maioria dos entrevistados foi possível identificar a lógica desta 

rede, ou a racionalidade que compõe o modelo de atenção voltado ao problema da fratura de 

fêmur  em  idosos.  O  referencial  teórico  utilizado  para  compreensão  da  racionalidade  do 

modelo de atenção estudado foi a abordagem epistemológica de Kuhn (1989) que oferece uma 

significativa contribuição sobre o modo de produção dos conhecimentos científicos, se 

prestando ao entendimento da racionalidade de modelos de atenção à saúde. Segundo Kuhn 

(1989)  os   paradigmas   seriam   modelos   e  padrões   consensualmente   aceitos   em   uma 

comunidade científica os quais guiariam a prática do cientista. 

O modelo de atenção à saúde, instituído e praticado no Brasil até 1988, estabelecido na 

Lei 6229/75 foi caracterizado por práticas assistenciais fortemente centradas em hospitais e 

restritas  aos  contribuintes  previdenciários.  Na  análise de  Scherer  et  al.  (2004/2005)  esta 
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concepção de modelo de atenção à saúde sofreu duas grandes influências em sua constituição. 

A primeira influência refere-se a herança do pensamento médico ocidental do século XVIII, 

analisado por Foucault (1998), fundado no desenvolvimento da clínica e no surgimento do 

hospital, como forma de compreender e lidar com a doença. A segunda diz respeito ás 

elaborações da Escola Norte-Americana, via “modelo flexneriano”, fundamentado na 

especialização da medicina orientada ao indivíduo, que influenciou não apenas a formação 

médica, mas principalmente o sistema público de saúde. 

A partir da década 1970 avolumam-se evidências da crise universal dos sistemas de 

saúde baseados nos pressupostos mencionados.  Para Mendes (1996) as principais críticas são 

dirigidas a ineficiência (crise do financiamento) e ineficácia (falta de correspondência entre o 

incremento de gastos em saúde e seu impacto nos padrões sanitários das populações). O autor 

destaca ainda uma terceira crítica, que diz respeito a iniquidade, materializada na Lei da 

Atenção Inversa de Hart que postula que a disponibilidade de atenção médica tende a variar 

inversamente coma necessidade da população. 

A criação do Sistema Único de Saúde em 1988, fruto do ativismo político do 

movimento sanitário brasileiro tem a intenção romper como o modelo de atenção à saúde 

vigente, instituindo legalmente um novo modelo que inclui ênfase em ações de promoção à 

saúde, prevenção de doenças e reestruturação das ações de recuperação e reabilitação da 

saúde, tanto a indivíduos quanto à família e comunidade. 

A  mudança  no  modelo  de  atenção  é  processual,  sendo  possível  encontrarmos 

realidades díspares. É importante que os sistemas de saúde locais sejam estudados afim de que 

sejam conhecidas sua racionalidade. 

 
 
4.3.2.1 Atenção centrada no hospital 

 

Embora o paradigma biomédico situe a gerência dos problemas de fratura do fêmur 

exclusivamente no âmbito dos serviços hospitalares e de reabilitação da saúde, a pesquisa 

identificou que na visão dos gestores de Olinda, percebe-se que o problema pode sofrer uma 

“virada” paradigmática, no sentido de uma ação mais efetiva de estratégias de promoção da 

saúde, ou seja, uma ação mais consistente sobre as causas do problema e não apensa quando o 

problema ocorre. 

De acordo com a lógica do paradigma da promoção a saúde, a redução das altas taxas 

de internação hospitalar só poderá ser conseguida a partir de um esforço coordenado, em que 
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medidas e políticas públicas sejam especificamente dirigidas aos determinantes sociais do 

problema forem adotadas. Um dos entrevistados apontou alguns destes determinantes. 

 
 

“A  fratura  do  fêmur,  tá  muito  relacionada à  qualidade de  vida.  A  questão da 

moradia,  acessibilidade  da  cidade  e  medicação.  E  das  condições  desse  idoso 

também, as condições da família, como esta família está cuidando do idoso, se este 

idoso tá abandonado, se ele tá sofrendo maus tratos (...) como ele está se cuidando, 

como ele está sendo percebido pela sociedade onde ele vive” (ENTREVISTADO 3). 
 
 

Outro entrevistado destaca a importância de ações de prevenção de quedas em 

idosos. 

“Então  assim,  eu  acho  que  o  mais  importante  dessa  questão,  eu  repito,  é  a 

prevenção, a orientação antes que (o problema) ocorra” (ENTREVISTADO 5). 
 
 

4.3.2.2 Atenção Primária à Saúde (APS) 
 

Um modelo alternativo, bastante difundido é aquele centrado na atenção primária à 

saúde e articulado ao NASF, aos especialistas dos serviços de saúde, às UPA(s), Hospitais de 

Referência e Centros de Reabilitação, conforme figura 10. 

O primeiro contato com uma rede de serviços de saúde em que o atendimento possui 

abordagem ainda não especializada é na atenção primária. Apesar de ser conhecida por 

atendimento  de  baixo  impacto,  ou  baixo  nível  de  complexidade  do  sistema,  a  atenção 

primária, encontra-se numa abordagem com grande dimensão, para Barbara Starfield (2002), 

além de ser o primeiro atendimento no sistema é o nível que irá coordenar todas as ações, em 

todos os outros níveis, de que necessite o paciente. Para Mendes (2009), essa coordenação na 

atenção primária está relacionada à garantia da integralidade da atenção em todos os níveis do 

sistema, com a continuidade para a resolutividade dos problemas de saúde que se apresentem 

e as suas causas (LAVRAS, 2011). 

A integralidade do SUS é principal exigência para responder às novas demandas da 

população que precisam das linhas de cuidado com abordagens multiprofissionais com 

funcionamento de uma rede centrada na atenção primária. 

 
 

“Em primeiro lugar seria resolver a questão da rede, né, a rede teria que funcionar, 

teria que haver a comunicação exatamente da atenção básica com o pronto- 

 
atendimento, com o hospital de grande porte e com o conveniado, né, você não 

consegue que essa rede funcione.” (entrevistado 1) 
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Figura 10 – Modelo de Atenção estruturado com base na Atenção Primária à Saúde: mudança dos sistemas 

piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado pela autora (<http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao- 

mendes2.pdf>p. 84, 2012). 
 
 
 
 
4.4.   ANÁLISE DAS INICIATIVAS INOVADORAS NA GESTÃO DA REDE 

ESPECÍFICA DE ATENÇÃO À FRATURA DO FÊMUR EM IDOSO NO SUS DE 

OLINDA 

A fim  de identificar e analisar possíveis  iniciativas  inovadoras  na experiência de 

gestão da RAS vinculada ao SUS, utilizada por idosos residentes em Olinda em casos de 

fratura de fêmur, foi estabelecida a codificação de elementos temáticos para a construção da 

percepção dos entrevistados sobre o tema. Esta codificação é apresentada no quadro 9: 

http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao-mendes2.pdf
http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao-mendes2.pdf
http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/03/Redes-de-Atencao-mendes2.pdf
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Categoria Subcategoria Unidade de registro 

4.4.1 Percepção sobre 
 

inovação na gestão do 
 

SUS 

4.4.1.1 Conceito de 
 

inovação na gestão do 
 

SUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1.2 Elementos de 

inovação 

organizacional 

4.4.1.1.1 Bem-estar da pessoa. 
 

4.4.1.1.2 Eficiência de recursos 
 

4.4.1.1.3 Novas questões e soluções 
 

4.4.1.1.4 Melhoria da integralidade 
 

4.4.1.1.5 Melhoria no acesso à rede 

de atenção à saúde. 

 
 

4.4.1.2.1 Integralidade 
 

4.4.1.2.2 Avanços tecnológicos 
 

4.4.1.2.3 Gestor inovador. 

4.4.2. Iniciativas 
 

inovadoras na gestão da 
 

RAS/SUS/Olinda 

4.4.2.1 Previstas nas 
 

Diretrizes do SUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2.2 Iniciativas 

próprias 

4.4.2.1.1 Desenvolvimento de 
 

protocolos para organização dos 

serviços; 

4.4.2.1.2 Organização da demanda 

para o acesso integralizado 

(Descentralização de marcação de 

consultas); 

4.4.2.1.3 Estratégia da garantia do 

atendimento integralizado para 

população local. 

 
 

4.4.2.2.1 Utilização de TICs para 

melhoria da comunicação entre 

gestores; 

4.4.2.2.2 “Projeto Paraquedas”. 

Quadro 9 – Codificação de elementos temáticos sobre as iniciativas inovadoras na gestão da RAS em Olinda. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 
4.4.1 Percepção dos gestores sobre inovação na gestão do SUS 

 

A categoria “Percepção sobre inovação na gestão do SUS” agregou os relatos dos 

gestores em duas subcategorias: Conceito de inovação na gestão do SUS; e elementos de 

inovação na gestão do SUS. 
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4.4.1.1 Conceito de inovação na gestão do SUS 
 

A inovação implica em um processo específico que diz respeito ao contexto e às 

pessoas. Segundo Greenhalgh et al (2004), a percepção para absorver uma inovação varia de 

pessoa para pessoa e estas podem se diferenciar em diferentes graus: O que  poderia ser 

inovação para um pode não ser para outra pessoa e assim varia a assimilação e incorporação 

dessa inovação. Em suas pesquisas, segundo os estudos de caso no pela University of 

Birmingham e o Centro de Gestão de Serviços de Saúde (GREENHALGH et al, 2004; 

WILLIAMS  et  al,  2011),  observaram  que  a  implementação  de  uma  inovação  sofre  a 

influência de vários fatores fazendo com que sua implementação não seja de imediato ou 

uniforme, mesmo no caso de ser estabelecer regras e normas para tal. 

De maneira geral, os gestores do SUS de Olinda entrevistados apresentaram um 

entendimento amplo sobre inovação no SUS, bem como um entendimento específico sobre o 

que seria inovar dentro da perspectiva do SUS de Olinda, tendo em vista a questão da fratura 

de fêmur. Observou-se um agregado conceitual em torno de algumas questões chave. A 

inovação  da  gestão  do  SUS  foi  vista  pelos  entrevistados  como:  bem-estar  da  pessoa, 

eficiência de recursos, mudança, novas soluções, melhoria da integralidade e do acesso à 

rede de atenção à saúde: 

 
 
4.4.1.1.1 Bem-estar da pessoa 

 

“Inovação no SUS é pensar num sistema de saúde no sentido do Bem-Estar da 

pessoa” (ENTREVISTADO 3). “Acho que é gerir o SUS pensando no ser como um 

todo” (ENTREVISTADO 3). 

 
Ao identificar que o “bem estar da pessoa” e ver o “ser como um todo” no contexto 

em relação ao sistema de saúde considera-se que os princípios norteadores do SUS como a 

integralidade e o acesso universal possam garantir a equidade no aspecto de atendimento 

integralizado nas ações e serviços de uma rede de atenção bem estruturada. Segundo Mattos 

(2009), a valorização da atenção e do cuidado, como uma das principais dimensões da 

integralidade, desenvolve no cotidiano das práticas nos serviços de saúde a capacidade de 

conseguir integrar as ações de promoção e prevenção à saúde sem o prejuízo de garantir a 

interseção com as políticas assistenciais para a melhoria da saúde da população contribuindo 

na intervenção com políticas públicas para intervir nas causas e nos determinantes sociais e 

consequentemente na melhoria das condições de vida das pessoas (MATTOS, 2009). 
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4.4.1.1.2 Eficiência de recursos 
 

“É   trabalhar   de   forma   mais   eficiente,   com   o   que   agente   tem   (...)” 

(ENTREVISTADO 7). 

As intervenções nas políticas públicas de saúde na dimensão de organização e 

estruturação das RAS, como também nas práticas profissionais, no SUS, terão enorme 

importância e de impacto, no futuro de nosso país. Pois, trata-se de encarar o momento atual 

para obter políticas mais eficientes ou implementação das mudanças organizacionais. 

(KLERING e ANDRADE, 2006). 

Vários  são  os  projetos  para  serem  empenhados  pelos  gestores  para  melhorar  a 

eficiência dos serviços. Shortell, o reitor da Escola de Saúde Pública da Universidade da 

Califórnia-Berkeley: “a falta de um princípio de organização que podem vincular dinheiro, 

pessoas, tecnologia e ideias em um sistema que é mais custo-efetividade que o atual regime". 

(OMACHONU, 2010) 

 
 
4.4.1.1.3 Novas questões e novas soluções 

 

O SUS é um sistema de saúde democrático e inovador por lhe conferir desde o 

nascedouro, mecanismos políticos de participação social com controle pela sociedade, 

negociação e pactuação e modelo de gestão descentralizada. (VICTORA, 2011). 

Nos EUA existe um programa de incentivo médico para pagamento por desempenho 

(P4P), coordenada pela associação dos seguros de saúde, reconhecido como experiência bem 

sucedida  na  Califórnia.  Recompensa  os  profissionais  com  o  “foco  na  qualidade  do 

atendimento e na eficiência dos serviços” (OMACHONU, 2010). 

Apesar de que experiências exitosas sejam importantes para as trocas, cabe lembrar 

que as diferenças dos contextos que além de serem facilitadores ou inibidores no processo de 

implementação da difusão, podem variar em outros ambientes, como também a participação 

nos processos de introdução de inovação na organização deve ter a participação das pessoas 

que irão tornar as novas práticas em rotinas. Não conhecer os processos de introdução de 

inovação quando se vai incorporar possivelmente isso dificultará o processo. (CALDWELL e 

O’REILLY, 2003; BUCHANAN et al, 2005) O relato à seguir, mostra a o conhecimento 

profundo que tem o entrevistado, sobre o problema atendimento ao idoso com fratura de 

fêmur, na demora do atendimento após a entrada na emergência e até na suposição de não ser 

atendido para realizar a cirurgia. Situação que pode levar à óbito e com o registro de que a 
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causa da morte não foi decorrente da fratura. Esse depoimento descreve a necessidade de 

incluir as pessoas que sabem como funciona a rotina do processo de trabalho, por isso é 

importante sua participação na introdução de inovações. 

“Hoje o paciente com fratura de fêmur, ele é um problema grave nacional e que, até 

hoje, nós não temos ainda, por exemplo, uma estatística, que a gente deveria ter, de 

quantos pacientes morrem nas emergências, idosos, de fratura de fêmur, porque não 

tiveram seu problema resolvido, porque, por exemplo, o paciente idoso, hoje, com 

fratura de fêmur, ele chega “na” unidade, ele passa 30 dias, 15 dias, 20 dias ali no 

corredor e, durante esse período, ele tem o próprio risco da fratura, que é, 

exatamente, a embolia, que é uma das causa de morte do paciente, que isso aí não tá 

divulgado, então seria, a gente hoje tem sim, eu posso dizer assim, tem uma grande 

quantidade de pacientes de fratura de fêmur nos hospitais, mas aí qual a estatística 

de morte de pacientes? Porque eles não chegaram a concluir o tratamento, né. Quais 

foram  as  complicações?  Ou  maior,  quais  as  complicações que  esses  pacientes 

tiveram à espera do procedimento? É, porque a gente dizer, assim, e que, na maioria, 

não vai mostrar isso aí, porque vai dizer: não, morreu de velhice, morreu disso, 

morreu daquilo, mas não morreu por uma embolia. Então, é estatística, porque, nós 

temos quanto tempo? Porque isso ele pode ter uma embolia 24 horas, 48 horas 

depois ou pode ter mais pra frente. Às vezes. Pra não ficar no corredor, esse paciente 

é mandado pra casa pra aguardar que tenha um leito cirúrgico pra poder ele voltar e 

ser operado”. (ENTREVISTADO 1) 
 
 

Donald Berwick (2003) sugeriu ideias práticas para a inovação nos cuidados de saúde 

que viesse reduzir as mortes hospitalares e foi desenvolvido pelo Instituto de Saúde Melhoria 

(EUA) durante a Campanha 100.000 Vidas. Estudo realizado na Holanda também demonstrou 

melhor desempenho quando integraram, nos serviços ambulatoriais e nos atendimentos ao 

trauma e emergência, as diferentes especialidades médicas e enfermeiros com os serviços de 

saúde regionalmente integrados, neste caso o foco central é nos hospitais, pois o trauma tem a 

“porta de entrada” de cima para baixo na hierarquização do sistema de saúde, porém é bem 

sucedido  “quando  há  profissionais  locais  entusiasmados  para  apoiá-los”  (OMACHONU, 

2010). 
 

“É se apoiar nas mudanças, né (...)” (ENTREVISTADO 7). 

 
O gestor no SUS necessita compor essas expectativas para que possa atender às 

necessidades e poder administrar esse processo de “mudança” e de “inovação”. Segundo 

Klrering e Andrade (2006), novas tendências e orientações são revisadas na gestão pública no 

Brasil  para serem  identificadas  como  práticas  inovadoras  para  serem  mais  bem 

compreendidas e conceituadas. Assim, para ele, a definição de “inovar” é o mesmo que 

“tornar novo”; “Introduzir novidade em”; “Renovar” e a definição de “mudar”,  “pôr em outro 

lugar”; “Alterar”; “Modificar”; “Transformar”. A “mudança”, no setor público, tem uma 

perspectiva mais transformadora na qual possa refletir as reais necessidades da população por 

isso que, necessariamente, exige a inovação, pois, não adianta reformar o aparelho estatal sem 
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que contenham ações que englobem uma aproximação com o processo democrático 

participativo. (KLERING e ANDRADE, 2006) 

 
“É colocar em prática as diretrizes do SUS (...). Fazer o que era prá ser feito sem 

inventar moda”. (ENTREVISTADO 5). 

 
Com a perspectiva de inovar a gestão no NHS – UK perceberam-se os desafios e as 

variações na recepção por parte dos componentes do sistema de saúde, nas novas formas de 

trabalho: “A complexidade da mudança organizacional na área da saúde significa que não 

existem fórmulas mágicas ou atalhos para melhorar a absorção de inovações no SNS”. 

Identifica como erro a não difusão dos benefícios que trarão essas modificações Serviço 

Nacional de Saúde, (WILLIAMS 2011). 

“É a realização do plano estratégico” (ENTREVISTADO 6). 
 
 

As  organizações  estão  sempre  em  constantes  mudanças.  Para  administrar  esse 

processo de mudança, obtendo a inovação, o gestor precisa de competências e experiência. Na 

área de saúde o gestor que estará com as limitações estruturais e financeiras, e pela pressão da 

demanda para os serviços, terá que, rotineiramente, criar novas soluções. Entendendo como 

um processo rotineiro e “normal”, na função do gestor do SUS, a necessidade de realizar um 

planejamento é imprescindível para que o esforço criativo e inovador seja satisfatoriamente 

implementado TASCA (2011). 

 
 

4.4.1.14 Melhoria da integralidade - Toda a trajetória clínica do paciente e seu contexto e 

necessidades demandadas estando disponibilizados no sistema funciona como um elemento 

integrador dos níveis de atenção numa rede regionalizada e hierarquizada do SUS (TASCA, 

2012). O gestor entrevistado examina a inovação na RAS com a melhoria da integralidade: 
 

“Inovação é processo, algo dinâmico, (...) é buscar soluções para melhorar os 

serviços de saúde (...) é pensar possibilidades diferentes daquelas já padronizadas, 

(...) é você trazer questões diferentes, novas, mas pensando na melhoria e na 

integralidade desse serviço, dessa rede de atenção”. (ENTREVISTADO 6) 
 
 

O sistema de saúde é complexo, necessita que haja uma organização de Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) para que as práticas tenham um fluxo adequado de informações, com 

mecanismos de referência e contra referência entre as unidades de saúde, que permita a 

integração entre os níveis hierárquicos do sistema, de forma regionalizada e com 

intersetorialidade. (BRASIL, 2011). 
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4.4.1.1.5 Melhoria no acesso à rede de atenção à saúde. 
 

“Eu acho que inovar seria, exatamente, ver uma forma de você resolver e melhorar o 

acesso desses pacientes na rede, porque ele não tem, né. (ENTREVISTADO 1). 

 
Nos estudos de caso do LI sobre inovando o papel da atenção primária nas redes de 

atenção à saúde foi identificado várias estratégias para o enfrentamento a capacidade de 

realizar essas ações intersetoriais pelos municípios a partir de um modelo do cuidado centrado 

na pessoa: Aracajú com a contratação de profissionais da área de assistência social nas 

unidades de saúde da família para estimular as ações coletivas e intersetoriais no cotidiano e, 

nos município de Curitiba e de Belo Horizonte, o fortalecimento do controle social e o 

planejamento da APS (BRASIL, 2011). 

Para, Mendes (2010), isso significa que os constituintes das Redes  de Atenção  à 

Saúde,  ou  seja,  a  população,  a  estrutura  operacional  e  o  modelo  de  atenção  à  saúde, 

necessitam de novo enfoque para que melhorem os impactos sobre o custo na atenção à saúde 

e nos níveis de saúde da população. 

Para a organização da oferta de serviços no modelo de gestão no SUS em que todo o 

fluxo  da  rede  submete-se  a  uma  única  coordenação  organizacional  baseada  na  atenção 

primária foi objeto de estudo do Laboratório de Inovação (LI) no “inovando o papel da 

atenção primária nas redes de atenção à saúde”, em quatro municípios brasileiros (Belo 

Horizonte,  Curitiba,  Florianópolis  e  Aracajú)  que  possuem  cobertura  quase  plena  da 

população  e  foram  encontradas  ações  inovadoras  das  gestões  para  ofertar  e  garantir  os 

serviços de acordo com as necessidades de sua população adscrita, nos quais foram 

identificados quatro aspectos: 1) A utilização dos Sistemas de Informação em Saúde 

divulgando com toda a rede as informações relacionadas a todos os níveis de gestão com 

prontuários eletrônicos e identificando mais claramente a população sob-risco de 

vulnerabilidade; 2) Divulgação das áreas de Interesse Social sob os critérios dos riscos 

sociossanitários; 3) Bons sistemas de ouvidoria para melhorar a relação com a população e 

4)Educação permanente junto a rede básica municipal a cada contrato anual com os Hospitais 

não municipais que fazem parte da rede. (BRASIL, 2011). 

 
 
4.4.1.2 Elementos de inovação organizacional na gestão do SUS 

 

Os principais elementos de inovação na gestão do SUS percebida pelos entrevistados 

foram: integralidade, avanços tecnológicos e presença de gestor inovador. 

4.4.1.2.1 Integralidade - O termo integralidade foi entendido como um princípio normativo e 

associado ao conceito de inovação. A integralidade nem sempre é fácil de ser compreendida, a 
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sua dimensão, ou como elemento estratégico para a consolidação da RAS, mas o gestor 
 

entrevistado: 
 

“O SUS hoje... a inovação dele se chama: integralidade” (ENTREVISTADO 9). 

 
Citada como elemento inovador, a integralidade é do que necessita a gestão para a 

mudança ao alcance de uma RAS que possa atender aos idosos com fratura de fêmur.  O 

entendimento do princípio da integralidade, segundo Noronha (2008) é de que em cada caso 

ou nível de complexidade do sistema de saúde há um conjunto articulado e contínuo de ações 

e serviços. 

Mendes (2010), em seus estudos encontrou evidências em resultados de avaliações de 

mais de 70 países e várias revisões sistemáticas, em que quando foi utilizado qualquer tipo de 

integração nas redes de atenção à saúde, incluindo a integração de gestores e prestadores de 

serviços, houve algum impacto positivo em relação aos custos no gasto com a saúde como 

também, em várias situações de saúde da população, como exemplo: “na atenção às pessoas 

idosas, na saúde mental, no controle do diabetes, no aumento da satisfação dos usuários, no 

controle de doenças cardiovasculares, no controle de doenças respiratórias crônicas e na 

redução de serviços especializados”. 

4.4.1.2.2 Avanços tecnológicos – O gestor entrevistado indica avanços tecnológicos como 

elemento de inovação organizacional. Gupta (2008) propõe a criação de registros sobre a 

saúde  dos  pacientes  que  possam  acompanhá-los  e  as  suas  informações  fiquem 

disponibilizadas para acesso em qualquer unidade de saúde, caso necessite, e que os avanços 

tecnológicos possam proteger essas informações.: 

 
 

“É se apoiar nos avanços tecnológicos (...)” (ENTREVISTADO 7) 

 
Apoiar-se em proposta de compartilhamento e da disponibilização de informações na 

rede  de  serviços  nas  experiências  dos  sistemas  de  saúde  em  Florianópolis  e  de  Belo 

Horizonte, segundo os estudos de caso do Tasca (2012), através dos protocolos clínicos e 

prontuários eletrônicos foram o que teve de mais inovador. Partindo-se de primícias de que 

sem  fluxo  de informação  clínica não  há integração  no  sistema de saúde e  que  também 

depende muito de sistemas de informação. 

4.4.1.2.3 Gestor inovador - O gestor inovador necessita da criatividade constante para que os 

serviços de saúde implementem os processos capazes de responder às questões emergenciais e 

imprevisíveis que o sistema de saúde exige. Essas criatividades referem-se às práticas dos 

processos  de  trabalho  mais  bem  definidas  e  compartilhadas,  coordenadas  com  maior 
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acompanhamento das responsabilidades dos profissionais e da gestão para alcançar resultados 

visivelmente impactantes na melhoria das vidas das pessoas.  Como por exemplo, a gestão 

deve treinar e capacitar os diversos profissionais para diminuição dos erros clínicos e de 

medicalização ou até em relação aos diagnósticos como atitudes práticas inovadoras para os 

sistemas de saúde.(OMACHONU, 2010). Neste sentido, a ideia foi captada por um dos 

gestores entrevistados, como pode ser visto abaixo: 

 
 

“Eu acho que Olinda força (estimula)muito a gente a inovar (...) desde de pequenos 

processos de trabalho, desde a equipe de saúde da família até outros processos de 

trabalho de gestão que vão até a própria gestora, que é muito inovadora. Na 

necessidade, de ter criatividade, de utilizar bem o que se tem, de criar novos 

mecanismos, de tá o tempo todo avaliando, né, analisando, discutindo o processo 

interno, o processo de trabalho” (ENTREVISTADO 9). 
 
 

Para promover e dar sustentação às inovações realizadas pela organização de saúde 

necessita que a ideia esteja presente na concepção da organização, isto é, na sua missão, 

porque vai exigir transformações que estão relacionadas às questões culturais e para isso são 

necessários prazos dentro de um planejamento estratégico para alcançá-la. A participação dos 

profissionais que vão executar as transformações, nos processos decisórios e de planejamento 

é imprescindível. O gestor necessita de compartilhar para poder conseguir equipes 

colaboradoras  e  criar  algumas  formas  de  incentivos  e  compensações  relacionando  às 

inovações a serem implantadas (OMACHONU, 2010). 

 
 

“Se o gestor não for criativo ele não vai funcionar, ele não vai ter sucesso, certo? 

Sempre, sempre, sempre, gestão é um dia-a-dia. Você, diariamente, tem que avaliar. 

Você, diariamente, tem que criar maneiras de economizar. Economizar 

financeiramente, economizar em recursos humanos. Economizar sempre. (...) Hoje, 

se o gestor não for criativo, ele não vai... não vai acontecer. Certo? Que apesar de 

nós sabermos que as gestões não funcionam com eficiência, apesar de nós sabermos 

que existe desvio, tenho certeza disso. Se não existisse desvio seria bem melhor. 

Mas, entendemos que a criatividade do gestor é a solução pra o SUS melhorar um 

pouquinho.”(ENTREVISTADO 2). 
 
 

Há necessidade de ser construído um feedback e um modelo circular para a difusão da 

inovação na gestão da organização. Qualquer inovação está relacionada a uma mudança de 

paradigma e esta será processada em escala individual até o máximo do entendimento de que 

o principal objetivo são as necessidades dos pacientes. Uma inovação numa organização de 

saúde requer por parte do gestor uma comunicação eficaz e uma confiança na sua condução, 

do contexto inserido, das pressões externas e internas à organização e das oportunidades de 

transformação pessoal. (OMACHONU, 2010). 
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Nos estudos de caso dos serviços de saúde do Reino Unido observou-se que a 

incorporação  e  a  difusão  da  inovação  no  National  Health  Service  (NHS)  necessitou  de 

algumas estratégias e ações específicas, tais como: a capacitação dos usuários, a formação de 

redes inter-organizacionais, tempo e recursos definidos para essas ações e liderança de gestão. 

Porque os autores perceberam que mesmo quando se tratava de norma existente ainda assim 

houve, resistência para a implementação. (GREENHALGH, 2004). 

4.4.2 Iniciativas inovadoras na gestão da RAS/SUS/Olinda 
 

Os gestores entrevistados perceberam a existência de algumas iniciativas inovadoras 

na gestão do SUS, que dividimos em dois tipos, a iniciativas já previstas nas diretrizes do 

SUS e iniciativas inovadoras próprias. 

4.4.2.1-  iniciativas  inovadoras  já  previstas  nas  diretrizes  do  SUS  –  Neste  caso  as 

iniciativas inovadoras já normatizadas do SUS foram relacionadas pelos gestores à iniciativas 

inovadoras na gestão tais como:o desenvolvimento de protocolos para organização dos 

serviços; organização da demanda para o acesso integralizado (descentralização de marcação 

de consultas) e estratégias de garantia de atendimento integralizado para a população 

Olindense. Entre as iniciativas inovadoras próprias foram identificadas, a utilização de 

Tecnologia de Inovação e Comunicação (TIC) para melhoria da comunicação entre gestores 

da  rede  de  serviços  de  saúde  de  Olinda  e  o  “Projeto  Paraquedas”  para  a  prevenção  e 

promoção da saúde de idosos, como pudemos ver nos relatos dos gestores entrevistados. 

Porém, além de não ser de conhecimento e utilização por todos da rede, as duas iniciativas, 

não há sua difusão pela informalidade e o não planejamento dessa inovação. 

4.4.2.1.1 Desenvolvimento de protocolos para organização dos serviços - De acordo com o 

gestor entrevistado os protocolos foram implantados como inovador, porém ele cita que foi 

para a rede de serviços geral: 

“Então isso é inovador em Olinda. Por exemplo, a central de marcação de consultas, 

hoje a gente sabe que é um dos maiores problemas de (gestão) na saúde, é 

exatamente o número de exames complementares solicitados, né, que aqui em 

Olinda, por exemplo, ultrapassa em mais de 400% em relação ao que deveria tá 

sendo solicitado, então isso faz com que a gente, hoje, trabalhe com protocolo, nós 

desenvolvemos um protocolo pra solicitação de exames da média e alta 

complexidade para atenção básica, onde vai sair uma portaria do município em 

relação a esse protocolo, então, a gente discutiu com os especialistas, estamos 

começando a discussão com os médicos da unidade de saúde da família pra 

exatamente isso ser implantado. Isso aí foi uma coisa, também foi um ganho, foi 

uma inovação pra Olinda, né”. (ENTREVISTADO 1) 
 
 

As linhas de cuidados como a da saúde do idoso, apresentam uma fragmentação no 

processo  contínuo  de  seu  fluxo.  Essa  descontinuidade  gera  um  processo  de  trabalho 
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individualizado e desintegrado na rede de serviços de saúde. Os protocolos clínicos devem 

definir as responsabilidades de cada um nesse fluxo da rede de atenção “definindo a linha- 

guia do cuidado e o que cabe a cada ponto da rede” para evitar o desconhecimento de “quem 

deve fazer o quê” trazendo à luz os vácuos ou sobreposição de atividades no fluxo da rede de 

assistência (MENDES, 2011 p.119) 

 
 

4.4.2.1.2 Organização da demanda para o acesso integralizado (Descentralização da 

marcação de consultas) - Organizar a demanda espontânea para uma prática integralizada é 

uma das dimensões da integralidade que segundo Mattos (2006), inicia-se em uma “boa 

prática da medicina” que visualiza de forma integral as necessidades dos usuários do sistema 

de saúde. Essa prática se dá em condição de tratar o sofrimento do usuário, o qual busca o 

atendimento ou o serviço de saúde, encaminhando-o para as ações e os serviços necessários 

na rede de atenção de cuidados à saúde, como também, favorece diagnóstico mais completo, 

identificando-se os possíveis riscos de forma a reduzi-los e direcionando-os para o nível de 

prevenção. No entendimento dos gestores entrevistados essa prática foi implantada como 

inovadora: 
 

“(...) por exemplo, outra inovação, também, foi a descentralização da marcação das 

consultas, que era feita nas policlínicas, nós entendemos, enquanto gestão, que as 

policlínicas, elas devem fazer o tratamento, o procedimento, e não tá marcando 

consulta. Então a consulta começa na porta de entrada do SUS, que são as unidades 

de saúde da família, então nós descentralizamos, tiramos as consultas que eram 

marcadas nas policlínicas, e havia aquelas filas imensas de pacientes, e colocamos 

para as unidades de saúde da família”(ENTREVISTADO 1) 

 
“Outra inovação que nós fizemos foi a gente se aproximar à regulação dos 

especialistas, então nós vamos até a policlínica, nós chegamos na policlínica, a gente 

discute com a especialista, tipo, mastologista, você tá  tendo acesso aos exames de 

ultrassom? Você tá tendo acesso às mamografias? O que é que você tá em demanda 

reprimida, que o paciente tá deixando de ser tratado? Então nós vemos e liberamos a 

cota pra eles, além do que os outros profissionais de atenção básica fazem, pra que o 

especialista, ele que é detentor, né, do saber em relação àquela patologia, ele não 

fique com o paciente demorando 3, 4 meses pra ser tratado, então isso foi uma coisa 

que a gente conseguiu, né, chegar até o especialista e tratar.” (ENTREVISTADO 1) 
 
 

Os processos de trabalho e as práticas dos profissionais, ou seja, a organização do 

trabalho tem importância para a garantia desse fluxo de demanda organizada e integralizada 

na rede de atenção à saúde (MATTOS, 2006). 

 
 

4.4.2.1.3 Estratégias de garantia de atendimento integralizado para população local – 
 

A adscrição dos usuários se dá no território através do modelo de gestão do SUS pautado pela 
 

Estratégia  da  Saúde  da  Família  (ESF)  para  que  seja  garantida  a  continuidade  e  a 
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resolutividade das ações de cuidados à saúde, na Rede de Assistência à Saúde (BRASIL, 

2011). Foi identificado com iniciativa inovadora da gestão o CadLog como relatou o gestor 

entrevistado: 
 

“A gente tem uma preocupação, porque aqui o CadLog, já foi atualizado, só que 

existe ainda uma grande área que é descoberta (não coberta pela atenção básica) (...) 

Aí, o que é que a gente fez? Com a descentralização (da marcação de consultas), nós 

combinamos com os ACSs, pactuamos com eles e com a enfermeira da unidade de 

saúde da família, que quando aquele paciente não fosse da área, fosse de área 

descoberta, ela mandaria um documento, mandando pra policlínica, onde ele estaria 

sendo atendido, a policlínica mais próxima da residência dele.(...) (Usuários do SUS 

de  outros  municípios  como  Recife,  Paulista  e  Abreu  e  Lima)  vinham  pra  cá 

(Olinda). Por quê? Porque não havia controle. Então, por exemplo, era demanda 

espontânea, né, então os pacientes chegavam e eram atendidos, independente de ser 

de qualquer outro município, entendeu? A partir do momento que a gente 

descentralizou pra unidade de saúde básica, então aí já fica mais difícil”. 

(ENTREVISTADO 1) 
 
 

Em uma experiência de melhora no acolhimento, para a organização da demanda a 

uma população adscrita em Belo Horizonte, observou-se que se fortaleceram dois aspectos: O 

vínculo e a responsabilidade das equipes de saúde da família, como também, incluíram-se 

usuários no sistema de saúde com atendimento integralizado. (MENDES, 2011). 

Segundo  Tomasi  et  al  (2011),  a  partir  de  estudo  comparativo  realizado  entre 

municípios da região nordeste e da região sul, observaram que o modelo mais efetivo e eficaz 

de gestão como também a formação dos profissionais de saúde, como também os processos de 

trabalho as suas especificidades e o trabalho em equipe são os eleitos para a organização da 

demanda da população adscrita. 

 
 

4.4.2.2 Iniciativas inovadoras próprias da gestão de Olinda – Foi relatada como inovação 

por iniciativas da gestão, nas entrevistas a comunicação interna pela WEB e o “projeto 

paraquedas” como específico na questão das fraturas de fêmur nos idosos. 

 
 

4.4.2.2.1 Utilização de TICs para melhoria da comunicação entre gestores – 
 

O gestor entrevistado relata sobre a importância de usar ferramenta skype na comunicação 

interna pela agilidade que pode ser dada às ações: 

“Outra inovação dentro de Olinda que é importantíssima foi a introdução do Skype, 

né, na comunicação com todas as unidades, então, hoje, por exemplo, se eu abrir 

aqui pra você, eu tô em contato com todas as unidades, todos os prestadores, então, 

eu tô em contato com o Tricentenário, eu tô em contato com SPA, eu tô em contato 

com a maternidade, eu tô em contato com todas as unidade da saúde da família. 

Então eles, quando tem um problema, em tempo real, eles aí acionam a gente. Então 

isso foi um ganho pra gente. Aqui mesmo, aqui dentro, eu tô no Skype com todo 

mundo(...)” (ENTREVISTADO 1) 
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Uma das possibilidades de limitações em sistema de informação estudada pelo LI foi o 

não cadastramento dos serviços contratualizados para integralizar a rede para obtenção das 

informações de consultas procedimentos e internações. No caso de Belo Horizonte e 

Florianópolis, municípios estudados pelo LI, as salas de atendimento clínico possuem no- 

break para a garantia do armazenamento e em ambos, os municípios as salas de atendimento 

clínico são informatizadas através de redes via cabo ou rádio. (BRASIL, 2012) 

[...] em 20 minutos, todas as informações da rede são compartilhadas entre os 

servidores localizados nos serviços de saúde e os servidores da secretaria municipal 

de saúde (e gestores), garantindo segurança e acessibilidade. (BRASIL, 2011, p. 

106). 

 
O processo de implantação dos sistemas de informatização para a integralidade da rede 

com a perspectiva dos fluxos de atenção nas linhas de cuidados nos municípios estudados 

pelo LI foi realizado em processo participativo com sugestões dos profissionais da rede e 

fazendo os ajustes ao longo do processo de implementação. (BRASIL, 2011, p. 106). O 

importante é que as informações acompanhem os pacientes para qualquer local de 

atendimento. Para Gupta (2008), não são apenas as questões referentes às dificuldades de 

comunicação entre as diferentes linguagens há também, impossibilidades de intercâmbio de 

dados eletrônicos por utilização de diferentes softwares. Os sistemas de informação em saúde 

não se integram por possuírem formatos próprios e não se comunicam entre si, as caligrafias 

das prescrições e prontuários são muito mal entendidas ou até a falta de comunicação entre 

um serviço e outro. Omachonu & Einspruch (2010) diferenciam duas formas de prontuários 

eletrônicos quer seja para informar de forma organizada e compilada para todos os acessos 

necessários aos profissionais de saúde, sobre o seu estado clínico do paciente, este chamado 

de “prontuário eletrônico Clinico de Saúde” (eCHR) como também, informações que possam 

ser acessadas pelo próprio paciente sobre o seu histórico de saúde ou de seus familiares, que 

ele chama de “prontuário eletrônico pessoal” (ePHR). 

 
 

4.4.2.2.2 O Projeto Paraquedas – No âmbito da questão da fratura de fêmur, foi referido um 

projeto piloto, considerado inovador, O ”projeto paraquedas” foi iniciativa de um profissional 

de fisioterapia, coordenador de um NASF junto a sua equipe, para identificar os idosos no 

grupo de risco de quedas através de avaliações físicas com método definido em sugerir a 

prática de atividade física para melhora do desempenho funcional do paciente idoso da área 

de cobertura de assistência por essa equipe. Além de essa iniciativa ser inovadora se percebe 

no relato do entrevistado 9 o seu entendimento de criar uma estratégia para atingir a meta do 

pacto da saúde do município de Olinda para a diminuição da fratura de fêmur em idosos: 
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“Pra prevenção, especificamente, tem uma iniciativa, que me parece ser uma 

iniciativa importante, que é a questão do Projeto Paraquedas, que é um projeto 

interessante, que vai tá trabalhando a prevenção disso, de que os acid...de que os 

idosos caiam, né, e aí, fraturem o fêmur. Conscientização dos NASF’s mesmo, 

conscientização da Atenção Básica. A gente foca muito no NASF, a gente foca 

muito no fisioterapeuta, no profissional do NASF, mas a gente tem que entender que 

eles são um núcleo de apoio à atenção básica e você pode utilizar o NASF enquanto 

multiplicador. Na verdade, essa é a proposta do matriciamento. Se a gente consegue 

capilarizar essa informação, da prevenção dos acidentes, pra o agente comunitário de 

saúde, que tá na ponta, que tem os domicílios, que possa trabalhar individualmente 

as famílias. Você acaba capilarizando isso e potencializando a questão da promoção 

da saúde. Então, eu acho que um caminho é fortalecimento da Atenção Básica. E eu 

acho que é sensibilizar, fazer com que a Atenção Básica entenda que esse é um 

problema, hoje, sério pro município e tá traçando essas estratégias em parceria com 

a Atenção Básica, entendendo o agente comunitário, o médico, o enfermeiro, a 

equipe de saúde da família como uma equipe importante pra 

isso”.(ENTREVISTADO 9) 
 
 

A prática da fisioterapia era restrita aos níveis secundários e terciários de atenção à 

saúde. Com a inversão do modelo assistencial, o fisioterapêuta foi sendo inserido que, desde o 

final dos anos 1990, em nível de atenção básica, a sua formação acadêmica foi sofrendo novas 

abordagens para a sua atuação profissional. Novas dimensões foram incorporadas na sua 

prática, incluindo as mudanças nas relações com os pacientes, diferentes práticas longe das 

UTIs e o trabalho interdisciplinar e com a inserção nos contextos sociais dos usuários do SUS 

(FREITAS, 2006). 

Quando foi criada a ESF, no SUS, em 1994 foi para que o paradigma do modelo de 

gestão fosse priorizado pela atenção à saúde voltada para a proteção e para a promoção da 

saúde. Foi focado em grupos de maior vulnerabilidade e os idosos fazem parte desses grupos 

que necessitam de atenção com enfoques multidisciplinar. 

Partindo-se da evidência de que a população idosa necessita de estilos de vida mais 

saudável, uma vez que, já estão formuladas algumas políticas públicas nacionais alguns 

direitos e garantias específicas para esta fase da vida, o modelo de gestão do SUS, através da 

estratégia da Saúde da Família deve lhes favorecer o acesso aos serviços de saúde para uma 

intervenção fisioterapêutica adequada e assim diminuir o risco de sofrerem eventos de quedas 

e melhora de sua mobilidade. 

Neste  prisma,  algumas  ações  são  identificadas  como  prioritárias  e  específicas  da 

prática do profissional de fisioterapia para manter e recuperar a capacidade funcional dos 

idosos na abrangência da APS podendo diminuir o risco de quedas da população. 

Outra perspectiva é a atuação do fisioterapeuta de forma multidisciplinar na integração 

entre profissionais com a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Essa atividade se dá na APS 

e é composta por vários profissionais em um Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 
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para que possam compartilhar conhecimentos e integralizar as ações orientando práticas 

corporais e de alimentação como também incentivando as atividades físicas e de lazer e forma 

de vida mais saudável. (BRASIL, 2011). 

Esta atuação do profissional fisioterapeuta, com equipe multidisciplinar na APS é 

ressaltada por Muniz et al (2007) por resultar na importância em restaurar e superar as 

funções dos pacientes com dificuldades na mobilidade, conscientizar sobre seus aspectos 

limitantes e na sua melhoria no espaço domiciliar para futuras prevenções de quedas e 

comprometimentos da capacidade funcional 

Em uma população adscrita da área de abrangência de São Carlos/SP, por meio da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Universidade Federal de 

São Carlos, desde 2007, ficou comprovada a necessidade de uma ação de promoção em saúde 

que possa melhorar as condições de informação e de prevenção às pessoas idosas para que 

diminuam os riscos de quedas. A partir da caracterização socioeconômica e das informações 

sobre eventos de quedas e se havia a utilização de algum instrumento de apoio à marcha dos 

idosos desse território, no ano anterior ao da pesquisa realizou-se rastreamento de alterações 

cognitivas para classificar o ‘idoso caidor’ e o ‘idoso não caidor’, através dos testes de “Time 

Up and Go” (TUG)
5  

que avalia a mobilidade dos idosos. Em síntese, apesar de não ter sido 
 

identificada uma política local de inovação da gestão ou difusão de inovação, os gestores do 

município  identificaram  diretrizes  do  SUS  como  inovadoras  no  âmbito  da  gestão  e 

programam algumas iniciativas consideradas inovadoras no âmbito da gestão. Como também, 

a única unidade de registro que foi direcionada para o problema da fratura de fêmur em idosos 

sobre iniciativas inovadoras foi o Projeto Paraquedas. As outras iniciativas inovadoras na 

gestão estão relacionadas ao sistema municipal de saúde como um todo, porém não deixa de 

ser benefício, também para a linha do cuidado da população alvo do estudo. 

Dos 77 prontuários analisados em julho de 2012, relacionados às fraturas de fêmur em 

idosos residentes em Olinda, do ano de 2011, 55 idosos (71%) estão em área de cobertura da 

Estratégia da Saúde da Família (ESF) na Atenção Primária à Saúde (APS) do município de 

Olinda e 22 idosos (28,6%) não estão em área de cobertura da estratégia da saúde da família 

na APS do município de Olinda. Esta verificação foi feita a partir da localização das áreas 

cadastradas no sistema de logradouros da secretaria de saúde de Olinda (CADLog), que 

possuem cobertura de Estratégia de Saúde da Família. 
 
 

5 
Este teste consiste em cronometrar o tempo gasto na tarefa de levantar-se de uma cadeira (a partir da posição 

encostada), andar 3 metros até um demarcador no solo, girar e voltar andando no mesmo percurso, sentando -se 

novamente com as costas apoiadas no encosto da cadeira. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A alta taxa de internação por fratura de fêmur em idosos que ocorreu nesses últimos 

três anos em Olinda também é vista como tendência mundial, dado que essa faixa etária da 

população possui projeções probabilísticas de atingir mais que o dobro da população atual nos 

próximos dez anos. Para que pessoas idosas tenham os ganhos dos anos de vida de forma 

mais saudável, sem os problemas de invalidez, faz-se necessário a existência de Rede de 

Assistência à Saúde (RAS), na linha do cuidado das fraturas de fêmur acometidas pelos 

idosos no Sistema Único de Saúde (SUS), com o propósito de promover a saúde e prevenir, 

tratar e reabilitar o paciente de forma integral. Neste contexto, esta dissertação tomou a RAS 

de Olinda como estudo de caso para verificar e compreender o funcionamento da rede relativa 

ao cuidado da fratura de fêmur em idoso considerando que seu aperfeiçoamento remete à 

implementação de esforços para promoção da inovação organizacional. Para tanto, utilizou-se 

a literatura para basear a construção das categorias de análise do processo de inovação da rede 

estudada, destacando-se as experiências de estudos de casos em trabalho realizado sobre 

inovação nos serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) do Reino Unido, 

Promover e incorporar a inovação – Aprendendo com a experiência (WILLIAMS et al, 

2011) e o Laboratório de Inovação LI do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), este último no 

escopo da gestão do SUS. Em seguida, foi analisado um conjunto de documentos produzidos 

pela gestão da rede em estudo e, identificados e entrevistados atores relevantes, que nela 

atuam. 
 

Para  assegurar  que  fosse  atingido  o  objetivo  da  pesquisa,  primeiramente, 

caracterizou-se a população pesquisada como àquela com fratura de fêmur encaminhada da 

emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Pronto Atendimento 

do Hospital Tricentenário de Olinda (SPA), para cirurgia no Hospital Regional Miguel Arraes 

na RAS/SUS. Utilizou-se como variáveis nessa caracterização as informações do Cadastro de 

Investigação de Internamento por Fratura de Fêmur (CIIFF) da coordenação da saúde do 

idoso que continham dados de faixa etária, sexo, os motivos da queda e tipos de cirurgia e 

tratamento que teve como fonte os dados dos prontuários dos pacientes disponibilizados pela 

diretoria do Hospital Regional Miguel Arraes (HMA). 

Vale ressaltar, desde já, que esse cadastro é uma iniciativa inovadora da coordenação 

do idoso para tentar obter o máximo de informação dessa população alvo, porém os dados 

obtidos refletem a falta de qualidade dos prontuários ou do sistema interno de informação do 
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Hospital.   As   informações   são   incompletas   e   aparentemente   subestimadas   devido   à 

inexistência de dados sobre o histórico de osteoporose, já que há convergência no perfil 

encontrado para esses idosos acometidos por fratura de fêmur com a literatura que registra a 

predominância em mulheres na faixa acima dos 70 anos, decorrente de queda da própria 

altura, devido à osteoporose. 

Porém, foi o ponto de partida para a Coordenação da Saúde do Idoso de Olinda iniciar 

o mapeamento desses idosos e conhecer as barreiras para a integralidade do atendimento para 

reduzir as taxas de internação por fraturas de fêmur nessa população, pois que não havia 

nenhum  dado  sobre essas  fraturas  nos  prontuários  e fichas  nas  Estratégias  de Saúde  da 

Família (ESF) da Atenção Primária à Saúde (APS) e do Centro de Reabilitação de Olinda 

(CRO). Sobre os dados de mortalidade, que não aparecem nessa pesquisa, mas percebe-se a 

importância em vários estudos citados, podem estar subnotificados, pois pode ser registrada a 

causa da morte pelo agravamento de outras morbidades. Como também não foi possível 

concluir se o próprio corpo do hospital recomenda aos pacientes que recebem alta outros 

serviços especializados privados por não acreditarem ou desconhecerem a RAS de Olinda, ou 

se há possibilidade do próprio paciente cirurgiado procurar ou não, por conta própria, outro 

serviço fora da rede SUS. 

Algumas ações de promoção com atividades educativas, de prevenção e assistência à 

saúde do idoso, tais como: jogos da terceira idade e aulas de Tai chi Chuan, com 

acompanhamento de geriatra estão no Relatório de Gestão da Saúde de Olinda de 2012, como 

também, o Projeto “Paraquedas”, já implantado, com o objetivo de prevenir a ocorrência de 

quedas em idosos, apesar de não terem sido relatadas pelos gestores entrevistados. 

A descrição da RAS, segundo relatos obtidos com as entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os sujeitos da pesquisa, possibilitou o desenho da rede de assistência utilizada 

pelos  idosos  acometidos  por  fratura  de  fêmur  apresentado  no  capítulo  4.  Ao  analisar  o 

desenho e relatos dos gestores, conclui-se que há limitações que dificultam a realização dos 

princípios de qualidade almejados com a criação do SUS. Primeiramente, destaca-se a 

fragmentação da atenção entre os serviços da atenção básica, média e alta como a principal 

dificuldade que impede a integralidade nessa rede. É também perceptível a partir dos relatos a 

ausência de rede específica e de um sistema logístico e de comunicação entre os pontos de 

assistência, verificando-se que ainda não há a participação da Atenção Primária à Saúde 

(APS) na coordenação dessa linha de cuidado. Em seguida, observou-se que há dificuldades 

na comunicação interna dessa rede, assim como falhas no fluxo e articulação do processo de 
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trabalho entre os serviços de referência e contra referência. E ainda que a rede estudada, não 

se configura com práticas integrativas, como preconizam as boas práticas para a integralidade, 

vistas no ítem 2.5 do capítulo 2 desta dissertação. Como também, não foram identificados os 

fatores e agentes que se relacionam para dar o sentido de integralidade expressos nas leis 

originárias do SUS, que compreendem: a forma hierarquizada de distribuição de 

responsabilidades entre os entes federativos, com fluxo de rotinas profissionais e ações e 

serviços de saúde e que se comunicam para atender as demandas da população. 

Essas constatações, obtidas por meio das entrevistas com os gestores chave da rede em 

apreço, proporcionaram observar que sua governança é frágil devido a limitações do sistema 

de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Olinda. O referido sistema somente é 

ativado para a garantia dos leitos hospitalares, ou seja, funciona apenas como uma central de 

leitos, indicando que essa rede ainda não foi pensada e nem priorizada para atender, de forma 

organizada, iniciativas de intervenções, prevenção e promoção relacionadas a essa demanda 

da população. Essa governança diz respeito também ao ente estadual, já que se trata de rede 

regionalizada e hierarquizada. Os mesmos gestores relatam a importância da implantação do 

Hospital Regional de referência para a fratura de fêmur em idosos, porém afirmam que há 

desarticulação desse hospital com a rede de serviços especializada e complementar, como 

também com a APS do município, mostrando que esta rede possui pontos de desarticulação 

que comprometem a integralidade, o sistema de governança e o sistema de inteligência 

reguladora operacional. 

Conclui-se, portanto que não há rede específica, ou seja, linha do cuidado que atenda 

de forma integralizada os idosos acometidos por fatura de fêmur, neste caso estudado. 

Na análise do modelo de gestão sobre o problema da fratura de fêmur nos idosos, 

apresentada no item 4.3 do capítulo 4  na percepção dos gestores este é um problema de saúde 

pública, frequente e com tendência de aumento, prioritário para a gestão e como também, 

foram identificados pelos mesmos, os fatores que os determinam( a fratura de fêmur). Porém, 

pela situação descrita na rede, além de toda a complexidade que envolve o tema, observa 

conclui-se que o modelo de gestão da RAS em estudo está centrado nas ações assistenciais, 

sendo predominantemente hospitalar. O que torna contraditório com o paradigma de modelo 

do pensamento epidemiológico crítico que foi defendido e apontado pelos gestores em seus 

relatos. 
 

Ao analisar a categoria da racionalidade do modelo de atenção, os gestores apontam, 

nos  seus  relatos,  a  ausência  de  mapeamento  da  população  de  idosos  do  município  e  a 
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inexistência de uma rede específica nessa linha de cuidado. Porém, embora todos registrem 

ser de um ganho importantíssimo o Hospital Regional Miguel Arraes (HMA) como hospital 

de  referência  regional  para  urgência/emergência  na  alta  complexidade  do  município  de 

Olinda, o outro lado da questão é que esse hospital, de gestão estadual, fica no centro do 

comando desse problema. Além disso, o fato de ser administrado por contrato de gestão com 

gerência de uma Organização Social (OS), cuidados precisa ser tomado para que não tragam 

contradições para a gestão municipal pela natureza da lógica ou racionalidade própria do 

modelo de gestão. O modelo que se apresenta, diferencia-se do modelo de vigilância à saúde. 

Nesse, define-se pela total responsabilidade sanitária do gestor. Os serviços de saúde devem 

estar voltados para as necessidades das pessoas e essa recomendação vem de encontro ao 

documento da Organização Mundial da Saúde para 2014-2019, que trata sobre serviço de 

saúde centrado nas pessoas (people centered health services). 

Conclui-se, ainda que em relação ao modelo de Rede há falha no sistema por falta 

desse registro e de comunicação como também, na função e responsabilidade da APS que 

deveria  conhecer  a  situação  de  sua  população,  articular  as  condições  para  garantir  o 

tratamento e reabilitação do idoso que recebeu alta, acompanhar e informar ao sistema; Não 

há planejamento para conhecer os idosos do município pelas ESF e não há ações de promoção 

à saúde para evitar quedas na população idosa de Olinda, como também, há falhas no sistema 

de encaminhamento e na regulação: há um fluxo de encaminhamento muito claro da UPA de 

Olinda para HMA, porém não há articulação dessas unidades de emergência/urgência com 

hospital, nem com a APS, no sentido de se conhece o histórico do paciente e não há 

acompanhamento da equipe de PSF. 

O ponto de entrada para esse caso, da fratura de fêmur, apresenta-se na unidade de 

urgência/emergência de pronto atendimento (UPA), mas precisa ser criadas rotinas para que a 

regulação do sistema articule não somente as vagas de leitos, mas, sobretudo a ESF e o 

NASF, agindo como um sistema de inteligência reguladora operacional para se integrar ao 

processo de trabalho e incluir o paciente na RAS para a continuidade do tratamento após a 

alta hospitalar. 

Conclui-se ainda, dentro da análise de falta da integralidade para garantir a referência 

e contra-referência na RAS que o Centro de Reabilitação de Olinda (CRO) não possui um 

planejamento para atender a demanda organizada e garantir que o paciente idoso com alta 

cirúrgica da fratura de fêmur, seja garantido de imediato o início de sua reabilitação. Apesar 

do CRO receber pacientes com encaminhamentos da APS, segundo descrições do Relatório 
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de Gestão 2012 ficam claras, pelas falas dos gestores entrevistados que não há comunicação e 

nem integralidade das ações para esse caso. 

Com isto, também se conclui que há clara evidência da fragilidade do sistema: Mesmo 

que a construção do HMA seja visto como melhoria da atenção, a desarticulação desse 

hospital com a rede é claramente percebida: funciona como se o hospital só existisse para 

realizar as cirurgias e, como não tem vaga para UTI, nem nos conveniados, ninguém mais se 

responsabiliza com o processo de reabilitação do paciente cirurgiado, deixando evidente que 

esta rede possui pontos de desarticulação da integralidade, no sistema de governança e na 

inteligência reguladora operacional. A ideia de integralidade não está presente na organização 

da RAS porque o idoso acometido por fratura de fêmur não tem acesso a todos os serviços e 

ações necessárias para a sua demanda. 

A RAS não tem disponibilidade para o atendimento  integralizado das  fraturas de 

fêmur nos idosos. Não se conhecem, de forma sistemática e de visibilidade no sistema de 

saúde, todos os idosos que necessitam e todos que conseguiram realizar o atendimento de 

emergência. Consta, pela fala dos gestores que este atendimento ao idoso, nesta linha 

específica do cuidado possui barreiras para a operacionalização pela falta de equipe e de 

recursos orçamentários para a política de saúde do idoso; 

A RAS específica dessa linha do cuidado para os idosos com fratura de fêmur de 

Olinda ainda possui poucas iniciativas para sistematização das práticas de saúde para um novo 

conceito de vigilância à saúde como novo paradigma no modelo de gestão. Esse conceito é 

consenso  na  literatura  da  saúde  pública  no  contraponto  ao  paradigma  biomédico  que  é 

centrado nas práticas curativas à saúde, para fazer frente aos problemas de saúde com ações 

mais efetivas de promoção à saúde. E essa questão, mostrou-se de grande importância para os 

gestores  com  entendimento  de  que  as  ações  sejam  planejadas  com  base  em  uma  rede 

articulada  com  práticas  de  promoção,  prevenção,  assistência  e  reabilitação  numa  ação 

contínua e com ações intersetoriais. 

Ao descrever e analisar o modelo de gestão da RAS para os idosos acometidos por 

fratura de fêmur em Olinda, conclui-se que a inovação organizacional, na gestão do SUS foi 

realizada através da utilização de mecanismos, tais como as novas formas de trabalho e as 

novas tecnologias, na tentativa de integralizar para tornar mais eficiente e eficaz, a sua rede de 

atenção para o alcance do bem-estar da população, porém não se encontrou a prioridade dada, 

pela gestão, para uma rede de atenção específica nessa linha do cuidado direcionada a essa 

população alvo. 
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Para o enfrentamento do problema do aumento da internação de idosos por fratura de 

fêmur da secretaria de saúde de Olinda, o presente estudo analisou, nos relatos dos sujeitos da 

pesquisa, que a porta de entrada para a fratura de fêmur ao idoso é a UPA que juntamente com 

o Hospital de referência para a alta complexidade, para essa linha do cuidado, foram 

implantados pelo SUS estadual e municipal. Porém, ainda não há atendimento integralizado 

em rede de assistência para essa população. O fato é que o Hospital está no centro do modelo 

e, tornou-se o regulador da rede assistencial devido às dificuldades das equipes de ESF da 

APS em realizar sistematicamente a identificação e o acompanhamento das fraturas de fêmur 

ocorridas  nos  idosos.  O  nível  básico  de  atenção  dessa  rede  não  está  articulado  para  a 

condução da dinâmica da RAS de Olinda nessa linha do cuidado. Pela situação relatada nas 

entrevistas, a qualidade desse atendimento aos idosos com fratura de fêmur é devido a essa 

desarticulação nos pontos da rede desde o momento da fratura, como também, associa-se ao 

problema da logística na regulação do sistema. A unidade de referência para reabilitação, o 

CRO, não está articulado com os outros pontos da rede, permanecendo invisível para essa 

linha do cuidado. 

Na análise das iniciativas inovadoras na gestão analisadas no item 4.4 do capítulo 4 

registrou-se que na percepção sobre inovação na gestão pelos gestores, refere-se ao resultado 

encontrado sobre o conceito de inovação dos gestores entrevistados e isto converge com a 

reflexão em torno do debate conceitual apresentado no capítulo 2, quando os mesmos, 

associam inovar no SUS à geração de benefícios e bem-estar para as pessoas, como também, 

ao acesso e às melhorias na atenção à saúde. Como apontado no capítulo 2 o conceito de 

inovação na gestão da rede é compreendido por seus gestores como introdução de mudanças 

para a otimização dos recursos e a dinâmica dos processos de trabalho. Como foi visto, ainda 

no mesmo capítulo, a inovação organizacional possui características que se distinguem da 

inovação  tecnológica.  Os  gestores  afirmaram  que  não  somente  os  avanços  tecnológicos 

seriam os únicos elementos de inovação organizacional. A integralidade e o gestor inovador 

foram itens também, identificados como elementos da inovação organizacional. 

Mediante os elementos temáticos encontrados nas análises dos conteúdos das 

entrevistas, as iniciativas inovadoras na gestão da RAS de Olinda, pode-se identificar que o 

projeto “paraquedas” e a ferramenta tecnológica da internet (Skype), não foram 

institucionalizadas pela gestão, ou seja, incorporadas como uma inovação organizacional e 

que as iniciativas inovadoras na gestão, previstas nas diretrizes do SUS para organizar a 

demanda ao acesso integralizado, apesar de terem sido implantadas e monitoradas, também 
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não foram priorizadas para a linha específica do cuidado da fratura de fêmur do idoso, porém 

estas iniciativas inovadoras na gestão como também a percepção sobre o conceito e elementos 

de inovação demonstraram que há uma dinâmica da gestão da RAS de Olinda com práticas 

que propiciam avanços para a integralidade, como um todo, e potencialidade para o início do 

processo de organização da rede específica para atender idosos acometidos por fratura de 

fêmur. 

 

Da mesma forma, conclui-se, ainda, que a percepção sobre conceito de inovação na 

gestão do SUS, pelos gestores entrevistados foi compreendida como uma mudança de forma 

incremental na organização e que a sua aplicação na prática trará benefícios para a sociedade 

mesmo que não tenha se referido à RAS específica para os idosos acometidos por fratura de 

fêmur. 

 

Comparando estes resultados com os componentes da inovação organizacional 

apontados neste estudo, visto no capítulo 2, conclui-se que em relação ao componente 

“descoberta” há grande potencial e ao componente “adoção” ainda é de forma pontual como 

também, em relação aos componentes “difusão” e “rotinização” para a introdução das 

inovações na gestão do SUS neste estudo de caso. Devido a esta constatação, também se 

conclui que não se identificam aspectos facilitadores de forma mais abrangeste da gestão e os 

elementos que possam distinguir os tipos de incorporação e de difusão inerentes a introdução 

da inovação organizacional. 

 

Portanto, aplicando-se os elementos de inovação organizacional identificados na 

literatura, na análise da gestão da rede estudada, observa-se que há três aspectos facilitadores 

para a introdução de inovações na gestão do SUS de Olinda: o primeiro está na percepção dos 

gestores entrevistados sobre o conceito de inovação de que são os benefícios que irão ser 

gerados para todos e a melhoria no acesso ao serviço para os usuários do SUS, o segundo 

aspecto, ao identificarem o gestor municipal como um agente inovador. Por terceiro, 

compreendem que a inovação para a organização é a otimização de recursos, a melhoria na 

integralidade e são as novas práticas nos processos de trabalho para o aperfeiçoamento do 

serviço e o alcance do bem-estar da população atendida. 

A gestão do SUS de Olinda em estímulo às pequenas iniciativas, ainda que tímidas, 

apoiou o inovador do Projeto “Paraquedas”, através de criação de nova estrutura na secretaria 

de saúde para programar as ações de reabilitação colocando à frente desta coordenação o 

autor  do  projeto.  È  característica  considerada  de  sucesso  para  a  difusão  da  inovação 
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organizacional na gestão do SUS na linha do cuidado da fratura de fêmur. A outra iniciativa 

identificada na gestão pela observação no processo desta pesquisa, não relatadas nas 

entrevistas, foi a confecção do CIIFF pela coordenação da saúde do idoso e a interação dos 

gestores  com  o  Programa  de  Pós  Graduação  em  Inovação  Terapêutica  da  Universidade 

Federal de Pernambuco (PPGIT/UFPE) para que fossem realizados estudos que pudessem 

colaborar coma gestão no alcance da meta para a redução da taxa de internação de idosos por 

fratura de fêmur. Estas iniciativas, sob o olhar do processo de inovação organizacional, pode- 

se identificar como a implementação de um novo processo e assim ser visto como o 

componente, tal qual se destacou no capítulo 2, de difusão. 

Por fim, a incorporação tecnológica na gestão da RAS no SUS de Olinda, a partir de 

sua divulgação em Relatório de Gestão de 2012 foram implementadas ações que, no processo 

analisado como componente de inovação organizacional, pode-se identificar como adoção 

seriam: Informatização de “100%” das Unidades Básicas de Saúde; Implantação do sistema 

para marcação de consultas e exames pela internet (SISREG) em todas as unidades de saúde; 

Implantação do Sistema de Auditoria /MS – SISAUD; Implantação do serviço de resultado de 

exames laboratoriais pela internet e através do núcleo de geoprocessamento, a implantação do 

CADLog para o mapeamento das áreas de cobertura pela Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) e da Sala de Situação de Saúde. 

Entretanto, conclui-se que estas ações implementadas, de acordo com o Relatório de 

Gestão 2012, não têm o porte de uma política de inovação organizacional que estimule os 

agentes inovadores e o componente do processo da inovação nas organizações de saúde, 

difusão de forma mais objetiva, assim como a experiência dos serviços de saúde no NHS 

(Reino Unido), visto na Gestão do SUS de Olinda para a implementação de uma RAS que 

atenda aos idosos acometidos por fratura de fêmur. Como também, a permanente capacitação 

também seria um componente do processo da inovação nas organizações de saúde, como foi 

visto no capítulo 2, a rotinização, para incorporar, nos processos de trabalho, o centro das 

ações articuladas na atenção primária para a construção da RAS. 

Criar a rede de urgência e emergência integralizada, ou seja, a linha do cuidado para o 

caso de fraturas de fêmur em idosos é a principal possibilidade de impactar na redução do 

índice de internamento. 

Neste sentido, o estudo permitiu a formulação de recomendações para as quais se volta 

a atenção a seguir. 



111  
 
 
 
 
 
 

Elementos para a inovação da RAS para idosos acometidos por fratura de fêmur do SUS 
 

em Olinda, no conceito organizacional: 
 

 
 

Em virtude dos resultados encontrados, pôde-se levantar com relação ao perfil dos 

idosos acometidos por fratura de fêmur, analisadas, recomendações que são apontadas a 

seguir, seguindo as categorias de análise utilizadas no estudo. 

a) Necessidade de equipe multidisciplinar, tanto hospitalar como na prevenção e 

recuperação devido aos resultados das comorbidades nessa população idosa. O paciente ao 

entrar no hospital necessita de cuidados de vários profissionais, além da equipe para 

procedimento cirúrgico. A presença do geriatra é importante para a reabilitação geriátrica 

compondo a equipe com o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para os exercícios físicos 

funcionais, o nutricionista para orientação alimentar, e profissionais para as atividades e 

acompanhamento psicossociais, como também, o cardiologista, além do corpo hospitalar de 

rotina e o assistente social para as demandas específicas, tais como, as condições de moradia e 

as precariedades das famílias em recebê-los no domicílio, acesso e deslocamento para os 

serviços de saúde para acionar os setores e institutos de competência que vão além do setor 

saúde com o objetivo de garantir a reabilitação e tratamento no pós-cirúrgico com sucesso; 

b) Garantir o acompanhamento pela ESF e NASF da APS para essa população, com 

vistas à prevenção de riscos de quedas, já que é alto o índice de queda da própria altura, as 

ações de prevenção e promoção devem ser planejadas para: b.1) Identificar os grupos de 

riscos de quedas, acompanhar os idosos em tratamento pós-cirúrgico e os já acamados; b.2) 

Realizar diagnósticos precoces de osteoporose na população alvo; b.3) Intervir positivamente 

no comportamento dos familiares em relação aos seus domicílios para adaptações, como por 

exemplo, de cadeiras, camas, banheiros, rampas e outros, que venham beneficiar a locomoção 

e independência do idoso. 

c) Equipe multidisciplinar do NASF da APS realizar as orientações e cuidados 

específicos, com acompanhamento seguro e planejado para os idosos identificados como 

grupo de risco às quedas e para os já acometidos por fraturas de fêmur e outras. 

d) A gestão local realizar ações de intersetorialidade pela APS, na promoção da saúde 

através  da  articulação  com  empresas  que  possam  fazer  parceria  com  o  município  para 

reformas e adequações dos espaços domiciliares, incluindo equipamentos e mobiliário, bem 
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como  auxílio  à  marcha  e  instrumentos  tecnológicos  de  comunicação  para  o  idoso  se 

comunicar rapidamente com os serviços de saúde. 

d) Mesmo não tendo sido analisado tempo de internação pelas falhas percebidas nos 

dados contidos no cadastro CIIFF, é importante ressaltar que idosos acometidos por fraturas 

de fêmur necessitam de tempo maior na internação, com grandes possibilidades de utilização 

da UTI, até a completa condição de receber alta. 

e) Protocolos de acompanhamento após alta hospitalar para referência e contra- 

referência do sistema de saúde no tocante ao fluxo dos pacientes na RAS e os prontuários 

hospitalares necessitam especificar melhor os motivos das quedas e acrescentar informações 

sobre as condições sociais e de habitação obtidas do CIIFF. Há também suspeita de 

subnotificação desses protocolos. O prontuário com diagnóstico amplo ajuda no processo de 

escolha do tipo de intervenção cirúrgica mais adequada para o determinado tipo de fratura no 

fêmur para não haver falhas no implante. Mesmo considerando que o percentual de 

complicação  pós-cirúrgica  não  é  alto,  os  dados  de  mortalidade  pela  infecção  ou  maus 

cuidados no pós-operatório não aparecem no sistema de notificação, possivelmente, porque as 

causas são diagnosticadas pelo agravamento das doenças crônicas. Assim, se o CIIFF tiver 

péssimas condições no pós-operatório isso irá interferir e potencializar as outras doenças 

crônicas já existentes. Ademais, existe a possibilidade de não conseguir mais vínculo com o 

hospital que realizou a cirurgia e do não acompanhamento pela ESF na APS. 

f) O Cadastro da Coordenação do Idoso não contém dados sobre os tipos de fraturas 

especificados na literatura e não se sabe o tempo de espera desde o diagnóstico para cirurgia 

até o momento da internação. Também é importante para que haja o acompanhamento e a 

garantia da rapidez para a cirurgia, haja vista que é fator preponderante para que evite as 

complicações que levam o paciente a óbito; 

g) Criar protocolo específico com os graus de risco em relação ao ambiente doméstico 

e às morbidades associadas a quedas, para identificar os possíveis casos de fraturas para serem 

encaminhados ao ortopedista. As equipes precisam ser treinadas e sensibilizadas pela gestão, 

em grau básico, para criar grau de risco para fraturas de fêmur. 

h) Protocolo de encaminhamento das suspeitas de quedas com todos os idosos por área 

adscrita, registrando-se observações anotadas pelos ACSs e/ou pela equipe da ESF que 

identifiquem algumas as mais visíveis: suspeita de dor na região inguinal do quadril, membros 

inferiores levemente encurtados e com tendência de movimento de rotação externa. 
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Com relação à RAS na linha do cuidado da fratura de fêmur destacaram-se: 
 

a) A RAS precisa criar um modelo de rede com protocolos de comunicação, pois nem 

entre gestores há trabalho compartilhado rotineiramente; 

b) Os sujeitos da pesquisa demonstram conhecimento do conceito de RAS, porém o 

idoso  não  é  percebido  na  RAS  quando  entra  pela  emergência/urgência  porque  depois  é 

perdido por não se acompanhar e continua sem saber se ainda está pelo sistema público ou 

com  assistência  particular  ou  sem  nenhuma  assistência.  Mesmo  sendo  atendimento  de 

urgência o sistema precisa ser ágil para localizar a responsabilidade da equipe de APS da área 

de cobertura mesmo, quando o idoso chegar por meios próprios. 

c) Devem-se abrir duas linhas de frente para o enfrentamento desse problema da 

fratura de fêmur no idoso: A primeira, diz respeito à prevenção e promoção e a segunda, a 

garantia do tratamento integralizado. 

d) Para o enfrentamento da dificuldade de referência e contra-referência da RAS nesta 

linha de cuidado, necessita articulação interna dos gestores com os profissionais da RAS para 

serem criados protocolos de tratamento e relatórios de acompanhamento e avaliação. 

e) Realizar “oficinas” para estimular a inovação organizacional como estratégia de 

ação da gestão para mapeamento dos idosos com riscos de fratura e dos acometidos por 

fraturas com a participação dos profissionais e serviços necessários à implementação desta 

linha do cuidado, como também com a presença ou articulação do Conselho Municipal de 

Saúde de Olinda e do Conselho Municipal da Saúde do Idoso. 

f)  Ainda,  como  sugestão  e  atividade  que  começa  na  formação  profissional,  é 

importante ressaltar experiência do Projeto de Assistência Interdisciplinar a Idosos em Nível 

Primário PAINP (medicina, enfermagem, serviço social, odontologia e fisioterapia) que foi 

realizado na Universidade Estadual de Londrina-UEL/PR para desenvolver atividades com 

idosos de uma área de uma Unidade Básica de Saúde. Além da vivência dos alunos de 

fisioterapia com a interdisciplinaridade foi possível conhecer a realidade dos idosos e de criar 

vínculos com seus familiares cuidadores. Essa experiência, trazida por Muniz et al (2007) e 

está sendo discutida na formação dos alunos de fisioterapia e demais áreas proporcionou 

prática de extensão acadêmica em contraponto com o enforque na formação que é “na doença 

e no ambiente clínico e hospitalar” que esses profissionais devam ser formados e assim, 
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perceberem que necessitam de uma atuação interdisciplinar e de mais informação sobre o 

contexto social, econômico e individual, onde está inserido a população idosa. 

Para a melhora e adequação do modelo de gestão tal quais previstos na literatura serão 

necessárias perguntas para à gestão do SUS ao enfrentamento do problema: a) relacionadas ao 

tratamento do idoso acometido por fratura de fêmur: Quanto tempo cada paciente precisa para 

o tratamento? Qual a programação e necessidade para novos equipamentos, espaço e 

profissionais? E como se dá a locomoção dos idosos? Localização da unidade de saúde está 

acessível, garantida a consulta? Quantos e quem são os pacientes? Quais são as principais 

necessidades para reabilitação? A coordenação nem sabe quantos idosos estão acamados para 

planejar o tratamento na residência? b) relacionados com a prevenção: quem são os idosos? 

Onde estão? Como vivem? Quais os grupos de risco? 

Espera-se, com esta dissertação, ajudar os formuladores de políticas na compreensão 

dos muitos problemas na linha do cuidado para idosos acometidos com fratura de fêmur na 

RAS, nessa linha do cuidado, do SUS. Os componentes da inovação organizacional, que 

correspondem a Descoberta, Adoção, Difusão e Rotinização, tais quais foram vistos no 

capítulo 2, poderão ser estudados com mais profundidade para influenciar a qualidade da 

tomada de decisão como também, tornar-se a base para investigações e para as pesquisas 

empíricas no campo da inovação nas organizações de saúde de feitio multidisciplinar. 

Finalmente, vale registrar que as recomendações apresentadas nesta dissertação 

expressam a intenção em abrir diálogo com os gestores e com outras áreas de conhecimento 

que possam contribuir para impulsionar a inovação na gestão do SUS. 



115  
 

 
 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e & CASSIOLATO, José Eduardo. As especificidades 

do sistema de inovação do Setor Saúde: uma resenha da literatura como introdução a uma 

discussão sobre o caso brasileiro, Belo Horizonte: FESBE, 2000. 

 
ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e; SOUZA, Sara Gonçalves Antunes de; BAESSA, 

Adriano Ricardo. Pesquisa e inovação em saúde: uma discussão a partir da literatura sobre 

economia da tecnologia. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 9,  n. 2, junho, 2004. 

 
ALVES, José Eustáquio Diniz et al, Estrutura etária, bônus demográfico e população 

economicamente ativa no Brasil: cenários de longo prazo e suas implicações para o mercado 

de trabalho. Brasília, DF: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2010. 10p. 

 
ANDRADE Luiz Odorico Monteiro; SANTOS Lenir. Redes interfederativas de saúde e o 

SUS. Divulgação em Saúde para Debate 2008; 42: 27-34 

 
ARROW, Keneth J. Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American 

Economic Review. v. LIII, n. 5 dec. (1963). 

 
BAHIA, Ligia. Planos privados de saúde: luzes e sombras no debate setorial dos anos 90. 

Ciênc. saúde coletiva, São Paulo,v. 6, n. 2, 2001. 

 
BARBOSA, Maria Lucila Junqueira, NASCIMENTO, Eliana Fátima de Almeida Rev. 

biociênc.,Taubaté, v.7, n.1, p.35-42, jan.-jun.2001. 

 
BARDIN,  Laurence,  Análise  de  conteúdo,  trad.  Luís  Antero  Reto  e  Augusto  Pinheiro, 

Edições 70, Lisboa/Portugal, 1995, 229p. 

 
BARRETO, Mauricio L., Papel da epidemiologia no desenvolvimento do Sistema Único de 

Saúde no Brasil: histórico, fundamentos e perspectivas. Rev. bras. epidemiol., Vol. 5, supl. 

1, 2 São Paulo, 2002 . 

 
BAUER, M. W. GASKELL, G., Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual 

prático. Rio de Janeiro: Vozes, 9ª ed. 2002, 516p. 

 
BERWICK, D.M. 2003. “Disseminating Innovations in Health Care,” JAMA. 289: 1969- 

1975. 

BOENTE, Alfredo; BRAGA, Gláucia. Metodologia Científica e Contemporânea para 

universitários e pesquisadores. Rio de Janeiro: Brasport. (2004) p.175. 

 
BORTOLON, Paula Chagas; ANDRADE, Carla Lourenço Tavares de; ANDRADE, Carlos 

Augusto Ferreira de. O perfil das internações do SUS para fratura osteoporótica de fêmur em 

idosos no Brasil: uma descrição do triênio 2006-2008. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v. 27, n. 4, Apr.  2011. 

 
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Presidência da República, 

Casa Civil, <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


116  
 

 
 
 

BRASIL, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), A dinâmica demográfica 
brasileira e os impactos nas políticas públicas: Indicadores Sociodemográficos e de Saúde no 

Brasil, 2009. 

 
BRASIL, Inovando o papel da Atenção Primária nas redes de Atenção à Saúde : resultados do 

laboratório  de  inovação  em  quatro  capitais  brasileiras.  /  Organização  Pan-Americana  da 

Saúde; Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde; Conselho 

Nacional  de  Secretários  Municipais  de  Saúde.  Brasília:  Organização  Pan-Americana  da 

Saúde, 2011,137 p. 

 
BRASIL, Manual de Oslo - Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre 

Inovação Tecnológica, OECD/OCDE, FINEP, Traduzido sob a responsabilidade da FINEP, 

2004, 136p. 

 
BRASIL,                Ministério                da                Saúde,                Brasília.                2002. 

<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2002/Gm/GM-2048.htm> 

 
BRASIL,   Ministério   da   Saúde,   Port.   Nº   4.279,   de   30   de   dezembro   de   2010. 

<http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-sanitaria/estabelecimentos-de- 

saude/atencaobasica/Portaria%204279%20de%2030%20de%20dezembro%20de%202010> 

 
BRASIL, Morbidade hospitalar do SUS CID-9 Lista de tabulação CID BR, Ministério da 

Saúde/Informações   em   Saúde/Departamento   de   Informática   do   SUS   (DATASUS), 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/mxcid9le.htm> 

 
BRASIL,  Política  Nacional  do  Idoso:Um  Brasil  para  todas  as  idades,  SBPC/Labjor 

<http://www.comciencia.br> 2002. 

 
BRASIL, Presidência da República Casa Civil, Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm> 

 
BRASIL, Tendências demográficas mostradas pela PNAD 2011 em 11 de outubro de 2012 nº 

157, Governo Federal Secretaria de Asssuntos Estratégicos da Presidência da República 

comunicados                                                                                                                         IPEA 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/121011_comunicadoipea15 

7.pdf> 

 
BRASIL. A saúde no Brasil em 2030: diretrizes para a prospecção estratégica do sistema de 

saúde brasileiro. / Fundação Oswaldo Cruz... [et al.]. Rio de Janeiro : Fiocruz/Ipea/Ministério 

da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2012. 323 p. 

 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado, 1988. 

 
BRASIL. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 

1990. p. 018055. 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2002/Gm/GM-2048.htm
http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-sanitaria/estabelecimentos-de-
http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-sanitaria/estabelecimentos-de-
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/mxcid9le.htm
http://www.comciencia.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/121011_comunicadoipea157.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/121011_comunicadoipea157.pdf


117  
 

 
 
 

BRASILIA, DF. Orientações acerca dos indicadores da pactuação de diretrizes, objetivos e 
metas 2012. Conforme pactuação na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite de 26 de 

abril de 2012. Versão atualizada em 03/08/2012. Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa.  Departamento  de  Articulação  Interfederativa.  Coordenação  Geral  de 

Articulação de Instrumentos da Gestão Interfederativa. Brasília-DF. (2012) 72p. 

 
BRASÌLIA,  Inovando  o  papel  da  Atenção  Primária  nas  redes  de  Atenção  à  Saúde  : 

resultados do laboratório de inovação em quatro capitais brasileiras. / Organização Pan- 

Americana da Saúde; Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Saúde; Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Brasília: Organização Pan- 

Americana da Saúde, 2011 p.137. 

 
BURSZTYN,  Ivani et al. Notas para el estudio  de la atención en  contextos Primária de 

Sistemas de Salud segmentados. Rev. Salud Pública , Bogotá: Presentación 77 Rev. 12 (1): 

77-88, 2010. 

 
CALDWELL,  David F; O’REILLY Charles A. The determinants of team-based innovation 

organizations.The Role of Social Influence III Small Group Research, Sage Publications 

(2003), Vol. 34 No. 4, August. p 497-517. 

 
CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; MELLO, Juliana Leitão. Como vive o idoso 

brasileiro? In: CAMARANO, Ana Amélia (org). Os Novos Idosos Brasileiros: Muito além 

dos 60? Rio de Janeiro: IPEA, 2004. 

 
CAMARGO Jr, K. R. Um essaio sobre a (in)definição sobre a integralidade, In: Roseni 

Pinheiro; Ruben Mattos. (Org.).  Construção da Integralidade: Cotidiano, saberes e práticas 

em saúde, 5ª edição, Rio de Janeiro: UERJ, IMS: ABRASCO, 2007, 232p. 

 
CAMPOS, Francisco Eduardo; ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e, As especificidades 

contemporâneas do trabalho no setor saúde: notas introdutórias para uma discussão, Textos 

para Discussão Cedeplar-UFMG, Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais. (1998). 

 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; DOMITTI, Ana Carla. Apoio matricial e equipe de 

referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad. Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, Feb.  2007. 
 
 
 

CARMO, Eduardo Hage; BARRETO, Maurício Lima; SILVA JR., Jarbas Barbosa da. 

Mudanças nos padrões de morbimortalidade da população brasileira: os desafios para um 

novo século. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília: v. 12, n. 2, jun. 2003. 

 
CARVALHO, Eduardo Freese de, FONTBONNE, Annick, Transição Epidemiológica 

comparada: Modernidade, Precariedade e Vulnerabilidade, in: FREESE, Eduardo (org.) 

Epidemiologia, políticas e determinantes das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 

Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2006, I, 17-45, 358 p. 

 
CARVALHO, Gilson et al, in: SILVA, Silvio Fernandes da, (Org.) Redes de Atenção à Saúde 

no SUS – O pacto pela saúde e redes regionalizadas de ações de serviços de saúde, 2ª ed. 

Campinas, SP: Ed Saberes, 2011, 202 p. 



118  
 

 
 
 

CARVALHO, José Alberto Magno de, GARCIA, Ricardo Alexandrino, O envelhecimento da 
população brasileira: um enfoque demográfico, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19 

(3):725-733, mai-jun, 2003. 

 
CARVALHO, José Alberto Magno de; RODRIGUEZ-WONG, Laura L.. A transição da 

estrutura etária da população brasileira na primeira metade do século XXI. Cad. Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, Mar.  2008. 

 
CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. Modelos tecno-assistenciais em saúde: da pirâmide ao 

círculo, uma possibilidade a ser explorada. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro: editora 

FIOCRUZ.  v. 13, n. 3, Sept.  1997. 

 
CONDE, Mariza Velloso Fernandez; ARAUJO-JORGE, Tania Cremonini de. Modelos e 

concepções de inovação: a transição de paradigmas, a reforma da C&T brasileira e as 

concepções de gestores de uma instituição pública de pesquisa em saúde. Ciênc. saúde 

coletiva, São Paulo, v. 8, n. 3, 2003. 

 
CONILL, Eleonor Minho, Avaliação da integralidade: conferindo sentido para os pactos na 

programação  de  metas  dos  sistemas  municipais  de  saúde,  Cad.  Saúde  Pública,  Rio  de 

Janeiro: 20 (5):1417-1423, set-out, 2004. 

 
CORREA, MR. Cartografias do envelhecimento na contemporaneidade: velhice e terceira 

idade, São Paulo: Editora UNESP. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 125 p. 

 
EKERMAN, R; ZERKOWSKI, R. M. A análise teórica schumpeteriana do ciclo econômico. 

Revista Brasileira de Economia, v.38, n.3, p. 205-228, jul./set. 1984. 

 
FARIAS, Maria Lucia F. de, Fratura Osteoporótica de Fêmur: Um Desafio para os Sistemas 

de Saúde e a Sociedade em Geral. Arquivo Brasileiro de Endocrinologia & Metabolismo, vol. 

49 nº 6, Dezembro, 2005. 

 
FERLA A. A. et al, Atendimento integral: A escuta da gestão estadual do SUS, In: Roseni 

Pinheiro; Ruben Mattos. (Org.).  Construção da Integralidade: Cotidiano, saberes e práticas 

em saúde, 5ª edição, Rio de Janeiro: UERJ, IMS: ABRASCO, 2007, 232p. 

 
FERNANDES, A. C. Conhecimento, Cidade e Região: Construindo um Conceito de Sistema 

Territorial de Inovação. Recife, UFPE. Ensaio para Concurso de Professor Titular em 

Geografia, mimeo.(2012). 

 
FERNANDES, Ana Cristina e LIMA, João Policarpo R. Cluster de serviços: contribuições 

conceituais com base em evidências do pólo médico do Recife. Nova Economia. Belo 

Horizonte: 16 (1) 11-47 janeiro-abril de 2006. 

 
FERNANDES,  Roberta  Arinelli  et  al.  Fraturas  do  fêmur  proximal  fazer  nenhum  idoso: 

Estudo de Custo da Doença soluçar uma Perspectiva de hum Hospital Público no Rio de 

Janeiro, Brasil. Physis , Rio de Janeiro, v 21, n. 2, 2011. 

 
FERREIRA, Tiago Fischer, Posicionamento competitivo em economias de Rede: Uma 

aplicação do modelo delta em mercados de baixa diferenciação: São Paulo: Tese (doutorado), 



119  
 

 
 
 

USP - Universidade de São Paulo/Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
(2012) 261 p. 

 
FILGUEIRAS, Marcelo de Carvalho et al. Fraturas em idosos decorrentes de quedas 

registradas em Hospital Terciário de referência em traumatologia no ano de 2004. Revista 

Brasileira  em  Promoção  da  Saúde,  ano/vol.  20,  nº  004.  Fortaleza:  Universidade  de 

Fortaleza. pp 226-232. 2007. 

 
FONTOURA, Rosane Terezinha; MAYER, Cristiane Nunes. Uma breve reflexão sobre a 

integralidade. Rev Bras Enferm 2006 jul-ago; 59(4): 532-7. 

 
FOUCAULT, Michel, O nascimento da clínica, tradução de Roberto Machado. – 5ª ed. – Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, (1998) 241 p. 

 
FRANCO, Jeferson Cardoso; FRANCO, Ana. Como elaborar trabalhos acadêmicos nos 

padrões da ABNT aplicando recursos de informática. Rio de Janeiro: ed. Ciência Moderna 

Ltda. (2006) 164 p. 

 
FRANCO, Túlio Batista e MAGALHÃES Jr., Helvécio. Integralidade na Assistência à Saúde: 

a organização das Linhas de Cuidado. In: O Trabalho em saúde: olhando e experienciando o 

SUS no cotidiano. 2. ed. São Paulo, SP: HUCITEC, 2004. 

 
FREEMAN, Christopher, Continental, national and sub-national innovation systems 

complementarity and economic growth, Canada: Elsevier Research Policy 31, (2002) 191– 

211. 

 
FREEMAN, Christopher; SOETE, Luc L. Technology and innovation indicators: What we 

can learn from the past, Research Policy, 2009, vol. 38, issue 4, pages 583-589 

doi:10.1016/j.respol.2009.01.018. 

 
FREITAS; Elizabete Viana. Tratado de Geriatria e Gerontologia - 2ª Ed. Rio de Janeiro:Ed: 

Guanabara Koogan, 2006. 

 
FRÉZ, AR. Fratura do fêmur em pacientes idosos: estudo epidemiológico. [Trabalho de 

Conclusão de Curso]. Cascavel: Universidade Estadual do Oeste do Paraná; 2003. 

 
GADELHA,  C.  G.  Desenvolvimento,  complexo  industrial  da  saúde  e  política  industrial. 

Revista de Saúde Pública, 40 (nº Especial): 11-23.(2006). 

 
GIOVANELLA, L.; LOBATO, L.V.C.; CARVALHO A.I.; CONILL, E.M.; CUNHA, E.M. 

Sistemas municipais de saúde e a diretriz da integralidade da atenção: critérios para avaliação. 

Saúde em Debate. Rio de Janeiro, v. 26, n. 60, p. 37-61, jan./abr. 2002. 

 
GIOVANELLA, Ligia. A atenção primária à saúde nos países da União Européia: 

configurações e reformas organizacionais na década de 1990. Cad. Saúde Pública. Rio de 

Janeiro. Editora FIOCRUZ.  v. 22, n.5, May 2006. 

 
GOMES, M. C. P. A; PINHEIRO, R. Acolhimento e vínculo: práticas de integralidade na 

gestão do cuidado em saúde em grandes centros urbanos. São Paulo: Interface – Comunic., 

Saúde, Educ., v.9, n.17, mar/ago 2005, (p.287-301). 



120  
 
 
 
 
 

GONÇALO, Claudio Reis; BORES, Maria de Lourdes Organizações de Saúde Intensivas em 
Conhecimento: um estudo no contexto de serviços de alta complexidade. Saúde Soc. São 

Paulo, v.19, n.2, (2010) p.449-46. 

 
GONÇALVES, José Sidnei; MORICOCHI, Luiz, Teoria do desenvolvimento econômico de 

Schumpeter: Uma revisão crítica, São Paulo: Informações Econômicas, v.24, n.8, ago. 1994. 

 
GREENHALGH, Trisha; ROBERT Glenn; MACFARLAE, Fraser; BATE, Paul; 

KYRIAKIDOU, Olivia. Diffusion of Innovations in Services Organizations: Systematic 

Review and RecommendationsThe Milkbank Qurtely. vol. 82, n.4, (p. 581 – 629). 2004. 

 
GUPTA, A., 2008. Prescription for Change. The Wall Street Journal, October 20, p. R6. 

Hagehttp://online.wsj.com/article/SB122426733527345133.html. 
 
HAMMER, Peter J. et al, Journal of health politics, policy and law, Durham, Estados 
Unidos:  Duke University press, vol. 26, No. 05, 2001, (p. 835-849). 

 
HARTZ, Zulmira M. de Araújo Hartz; CONTANDRIOPOULOS, André-Pierre. Integralidade 

da  atenção  e  integração  de  serviços  de  saúde:  desafios  para  avaliar  implantação  de  um 

“sistema sem muros”. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro. 20 Sup 2:S 331-S336, 2004. 

 
HECKMAN, James d. Clinical Symposia – fraturas cuidados de emergência e complicações. 

Editora Novartis.Volume 43, n3 1992. 

 
HORTON, Richard. GBD 2010: understanding disease, injury, and risk. The Lancet, Volume 

380,       Issue       9859,       Pages       2053       -       2054,       15       December       (2012) 

<http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)62133- 

3/fulltext?_eventId=login>. 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO   PAULO,   Dicionário   Médico   para   o   Público   em   Ortopedia   e   Traumatologia 

<http://www.hcnet.usp.br/dicionario/depto_ortopedia_trau.htm>. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Sinopse do Senso 

Demográfico de 2010. Rio de Janeiro, 2011. 

 
JUNIOR, Cláudio Santiago Dias; COSTA, Carolina Souza; LACERDA, Marisa Alves. O 

envelhecimento da população brasileira: uma análise de conteúdo das páginas da REBEP. 

Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.,  Rio de Janeiro,  v. 9,  n. 2,   2006. 

 
KLERING Luis Roque; ANDRADE Jaqueline Amantino de, in JACOBI, Pedro; PINHO, 

José  Antônio,  Inovação  no  Campo  da  Gestão  Pública  Local:  Novos  desafios,  novos 

patamares.  Rio de Janeiro: FGV Editora, 2006, 204 p. 

 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da Metodologia Científica. Petrópolis, Rio de Janeiro: 

VOZES, (2009) 182 p. 

 
KUCHEMANN, Berlindes Astrid. Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: velhos 

dilemas e novos desafios. Soc. estado.  Brasília,  v. 27,  n. 1, Apr.  2012. 

http://online.wsj.com/article/SB122426733527345133.html
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)62133-
http://www.hcnet.usp.br/dicionario/depto_ortopedia_trau.htm


121  
 

 
 
 

KUSCHNIR,    Rosana;    CHORNY,    Adolfo    Horácio.    Redes    de    atenção    à   saúde: 
contextualizando o debate. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 15,  n. 5, Aug.  2010. 

 
LAVRAS, Carmen. Atenção primária à saúde e a organização de redes regionais de atenção à 

saúde no Brasil. Saude soc.,  São Paulo ,  v. 20, n. 4, Dec.  2011. 

 
LUCCHESE, Roselma et al. Saúde mental no Programa Saúde da Família: caminhos e 

impasses de uma trajetória necessária. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, Sept. 

2009. 

 
LUZ, M. T. e PINHEIRO R. Políticas eficazes x Modelos ideais: Ação e pensamento na 

construção da integralidade, In: Roseni Pinheiro; Ruben Mattos. (Org.).  Construção da 

Integralidade: Cotidiano, saberes e práticas em saúde, 5ª edição, Rio de Janeiro: UERJ, IMS: 

ABRASCO, 2007, 232p. 

 
MACHADO,  Maria  de  Fátima  Antero  Sousa  et  al  .  Integralidade,  formação  de  saúde, 

educação em saúde e as propostas do SUS: uma revisão conceitual. Ciênc. saúde coletiva, 

Rio de Janeiro, v.12, n.2, Apr. 2007. 

 
MAIA, Bruna Carla; VIANA, Patrick Silva; ARANTES,Paula Maria Machado; ALENCAR, 

Mariana Asmar. Consequências das quedas em idosos vivendo na comunidade. Rev. bras. 

geriatr. gerontol.,  Rio de Janeiro, v. 14, n.2, 2011. 

 
MARCONI,  Marina  de  Andrade;  LAKATOS,  Eva  Maria.  Metodologia  do  Trabalho 

Científco. São Paulo:Atlas S.A., ed. 7.(2009) 225 p. 

 
MARQUES,R & MENDES A. A atenção básica e Programa de Saúde da Família (PSF): 

Novos rumos para a política de financiamento? São Paulo: Ciência & Saúde p. 403-410. 

2002. 

 
MARTINS, Gilberto de Andrade, Estudo de Caso – Uma estratégia de pesquisa, 2ª ed. São 

Paulo: ed. Atlas, 2008, 101p. 

 
MATTOS, R. A. A Integralidade na prática (ou sobre a prática da integralidade). Cad. Saúde 

Pública,  Rio de Janeiro, v. 20,  n. 5, Oct. 2004. 

 
MATTOS, R. A. Integralidade e a formulação de políticas específicas e saúde, In: Roseni 

Pinheiro; Ruben Mattos. (Org.).  Construção da Integralidade: Cotidiano, saberes e práticas 

em saúde, 5ª edição, Rio de Janeiro: UERJ, IMS: ABRASCO, 2007, 232p. 

 
MATTOS, R. A. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que 

merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben (Org.). Os sentidos da 

integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 8ª edição, Rio de Janeiro: UERJ, IMS: 

ABRASCO, 2009, 184p. 

 
MENDES,  E.  V.  Agora  mais  do  que  nunca  -  uma  revisão  bibliográfica  sobre  Atenção 

Primária à Saúde. In: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. Oficinas 

de Planificação da Atenção Primária à Saúde nos Estados. Brasília: CONASS, 2009. (Anexo 

II). 



122  
 

 
 
 

, As redes de atenção à saúde. Ciência e saúde Coletiva, Rio de Janeiro: ABRASCO, 

15 (5): 2297-2305; 2010. 
 

,  As  redes  de  atenção  à  saúde.  Brasília:  Organização  Pan-Americana  da  Saúde, 
(2011); 549 p. 

 

            , Uma agenda para a saúde. São Paulo: HUCITEC. (1996), 300 p. 

MENDES, Eugênio Vilaça.Uma Agenda para a saúde. Sâo Paulo: HUCITEC. (1996) 300 p. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 8. ed. São Paulo: HUCITEC; (2004). p.269. 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, Glossário Temático de Traumatologia e Ortopedia Série A. 

Normas e Manuais Técnicos. Coordenação-Geral de Documentação e Informação/SAA/SE 

Brasìlia:           EDITORA           MS.           Brasília           –           DF,           agosto           de 

2008.<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_traumatologia.pdf>. 

 
MUNIZ, Clariana Fernandes et al Caracterização dos idosos com fratura de fêmur proximal 

atendidos em Hospital Escola Público. Revista Espaço para a Saúde, Londrina, v.8, n.2, 

p.33-38, jun.2007. 

 
NETO, Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes, CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm. 

Integralidade na assistência à mulher na prevenção do câncer cérvico-uterino: um estudo de 

caso. Revista Texto & Contexto Enferm. Florianópolis: Jul-Set; 15(3): 427-33. 2006. 

 
NOGUEIRA, Silvana Lopes et al. Distribuição Espacial e Crescimento da População Idosa 

NAS Capitais Brasileiras de 1980 a 2006:. Hum Estudo ecológico Rev. bras. estud. popul. , 

São Paulo, v 25, n. 1, junho de 2008. 

 
NORONHA, José Carvalho de et al, O Sistema Único de Saúde – SUS in: GIOVANELLA, 

Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa; NORONHA, José de 

Carvalho; CARVALHO, Antônio  Ivo de; (orgs)   Políticas e Sistemas de Saúde, Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 2008, 1ª ed. 435-472, 460 p. 

 
OLINDA, Diagnóstico local de saúde: Uma análise das diferenças regionais do município de 

Olinda, Organização: Diretoria de Planejamento em Saúde – DPS, 2011. 

 
OLINDA,  Plano  Municipal  de  Saúde,  2010  –  2013.  Relatório  Final  da  9ª  Conferência 

Municipal de Saúde de Olinda, 2009. 

 
OLIVEIRA, Gevaci Carlos Perroni Gama de, Desenvolvimento Local e Desenvolvimento 

Endógeno: Redes de cooperação (Mestre em Economia do Desenvolvimento pela PUC-RS e 

professor da Universidade Luterana do Brasil- ULBRA)      Canoas (2006) 

gevaciperroni@gmail.com  www.fee.tche.br/4-encontro.../estudos-setoriais-sessao5-3.doc. 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OMS. ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD – OPS. Redes Integradas de Servicios de Salud: 

Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para Su implementación en las Américas. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_traumatologia.pdf
mailto:gevaciperroni@gmail.com
mailto:gevaciperroni@gmail.com


123  
 

 
 
 

Serie La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas. Washington DC: 
OMS/OPS, 2008. 

 
OMACHONU, Vincent K; EINSPRUCH Norman G; Innovation in Healthcare Delivery 

Systems: A Conceptual Framework. The Innovation Journal : The Public Sector 

Innovation Journal, V. 15(1), 2010, Article 2. <  http://www.innovation.cc >;< 

http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/06/inova%C3%A7%C3%A3o- 

sistemas-de-aten%C3%A7%C3%A3o-a-sa%C3%BAde-quadro-conceitual.pdf >. 
 
PEREIRA, Júlio Cesar Rodrigues; BALTARB, Valéria Troncoso; MELLOC, Débora Luz de. 
Sistema  Nacional  de  Inovação  em  Saúde:  relações  entre  áreas  da  ciência  e  setores 

econômicos Rev Saúde Pública 2004; 38(1):1-8. 

 
PINHEIRO, Marcelo de Medeiros et al. FRAX

TM
: Construindo uma ideia para o Brasil. 

FRAX
TM

: podemos usá-lo na população brasileira? ABE&M, 2009; 53/6, p 783-789. 
 
PINHEIRO, Rejane Sobrino; TRAVASSOS, Cláudia; Gamerman, Dani. Desigualdade no 

tratamento à fratura proximal de fêmur à no Rio de Janeiro. Rev. bras. epidemiol. , São 

Paulo, v 9, n. 3, setembro de 2006. 

 
PINHEIRO, Roseni & LUZ, Madel Therezinha, Práticas Eficazes x Modelos Ideais: Ação e 

Pensamento na Construção da Integralidade. In: PINHEIRO, Roseni e MATTOS, Ruben 

Araujo de, (org.) Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em. 5. ed. Rio de 

Janeiro: IMS/UERJ - CEPESC - ABRASCO, 2007. 228p. 

 
PINHEIRO, Roseni (Org.); MATTOS, R. A. (Org.). Construção social da demanda: direito à 

saúde, trabalho em equipe, participação e espaços públicos. Rio de Janeiro: CEPESC - UERJ 

- ABRASCO, 2005. 304p. 

 
PNUD.  Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A compact 

among nations to end human poverty. New York: Oxford University Press for the UNDP, 

2003. 

 
PORTUGAL, Manual de Frascati, Proposta de Práticas Exemplares para Inquéritos sobre 

Investigação e Desenvolvimento Experimental, Revisão: Sophie Arnaut, Coimbra: GRÁFICA 

DE COIMBRA, LDA. 2007, 336p. 

 
POUPART, Jean et al, A pesquisa qualitativa: enfoque epistemológico e metodológico. Trad. 

Ana Cristina Arantes Nasser, 2ª ed. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 220p. 

 
POZZI, Izabel et al. Manual de Trauma ortopédico. Comissão de Educaçao continuada. São 

Paulo: SBOT, 2011. < http://fr.slideshare.net/eliseucorrea3/manual-de-trauma-ortopedico- 

sbot>. 
 
RAMOS, Luis Roberto, Fatores determinantes do envelhecimento saudável em idosos 
residentes  em  centro  urbano:  Projeto  Epidoso,  São  Paulo.  Cad.  Saúde  Pública,  Rio  de 

Janeiro, 19(3):793-798, mai-jun, 2003. 

 
SAKAKI, Marcos Hideyo et al. Estudo da mortalidade na fratura do fêmur proximal em 

idosos.   Acta   ortop.   bras.   [online].   2004,   vol.12,   n.4,   pp.   242-249.Available   from 

http://www.innovation.cc/
http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/06/inova%C3%A7%C3%A3o-sistemas-de-aten%C3%A7%C3%A3o-a-sa%C3%BAde-quadro-conceitual.pdf
http://apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/06/inova%C3%A7%C3%A3o-sistemas-de-aten%C3%A7%C3%A3o-a-sa%C3%BAde-quadro-conceitual.pdf
http://lattes.cnpq.br/5840346413537531
http://fr.slideshare.net/eliseucorrea3/manual-de-trauma-ortopedico-sbot
http://fr.slideshare.net/eliseucorrea3/manual-de-trauma-ortopedico-sbot
http://fr.slideshare.net/eliseucorrea3/manual-de-trauma-ortopedico-sbot


124  
 

 
 
 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141378522004000400008&lng=en 
&nrm=iso>. access on 10 Aug.  2013. 

 
SANTOS L, ANDRADE LOM. SUS: o espaço da gestão inovada e dos consensos 

interfederativos - aspectos jurídicos, administrativos e financeiros. Campinas: Instituto de 

Direito Sanitário Aplicado, 2007. 165 p. 

 
SAYD, Jane Dutra. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Physis: 

Revista de Saúde Coletiva, 12(1), 194-197. (2002). 

 
SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Associação Médica Brasileira e 

Conselho Federal de Medicina, Colégio Brasileiro de Radiologia. Fratura do Colo Femoral no 

Idoso: Osteossíntese e Artroplastia Projeto Diretrizes (2007). 

 
SCHATZER, Joseph; TILE, Marvin.Tratamento Cirúrgico das Fraturas. Rio de Janeiro: 

Editora: Revinter. Ed. 2, 2002. 

 
SCHERER, Magda Duarte dos Anjos; MARINO, lma Regina Andrade; RAMOS, Flávia 

Regina Souza. Rupturas e resoluções no modelo de atenção à saúde: reflexões sobre a 

estratégia saúde da família com base nas categorias kuhnianas, Interface - Comunic., Saúde, 

Educ., v.9, n.16, p.53-66, set.2004/fev.2005. 

 
SCHRAMM, Joyce Mendes de Andrade; OLIVEIRA, Andreia Ferreira de; LEITE, Iúri da 

Costa; VALENTE, Joaquim Gonçalves; GADELHA, Ângela Maria Jourdan; PORTELA, 

Margareth Crisóstomo; CAMPOS, Mônica Rodrigues Transição epidemiológica e o estudo de 

carga de doença no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro ,  v. 9, n. 4, Dec.  2004 . 

 
SCHUMPETER,  J.  A. Capitalismo,  socialismo  e  democracia.  Rio  de  Janeiro:  Fundo  de 

Cultura, 1961. 512p. 
 

J. A. Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma investigação sobre lucros, capital, 
crédito, juro e o ciclo econômico Revista de Ciência da Informação. (Col. Os Economistas) 

(Orig.      1911).      São      Paulo:      Abril      Cultural      -      v.7      n.1,      fev/06.      1982 

<http://www.dgz.org.br/fev06/F_I_rec.htm>. 

 
SHIKIDA, Pery Francisco & BACHA, Carlos José Caetano, Notas sobre o modelo 

Schumpeteriano e suas principais correntes de pensamento, Teor. Evid. Econ., Passo Fundo 

(1998) v. 5, n. 10, p. 107-126. 

 
SILVA, Silvio Fernandes da et al, O pacto pela saúde: Oportunidade para aperfeiçoamento 

das Redes de Atenção à Saúde no SUS, in SILVA, Silvio Fernandes da, (Org.) Redes de 

Atenção à Saúde no SUS – O pacto pela saúde e redes regionalizadas de ações de serviços de 

saúde, 2ª ed. Campinas, SP: Ed Saberes, 2011, 202 p. 

 
SILVEIRA,V.A.L., et al. Incidência de fratura do quadril em área urbana do Nordeste 

brasileiro. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro. 21:907-1; 2005. 

 
SIQUEIRA, Renata Lopes de; BOTELHO, Maria Izabel Vieira; COELHO, France Maria 

Gontijo.  A  velhice:  Algumas  Considerações  teóricas  e  conceituais,  Ciência  &  Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, v7, n.4, p. 899 – 906; 2002. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S141378522004000400008&amp;lng=en
http://www.dgz.org.br/fev06/F_I_rec.htm


125  
 
 
 
 
 

SCHRAMM, J. M. A. et al. Transição epidemiológica e o estudo de carga de doença no 
Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 9, n. 4, p. 897-908, 2004. 

 
STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, (2002). 726 p. 

TASCA,  Renato,  Inovação  na  Gestão  dos  Sistemas  de  Saúde,  in:  Inovando  o  papel  da 

Atenção Primária nas redes de Atenção à Saúde : resultados do laboratório de inovação em 

quatro capitais brasileiras. / Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde; 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde; Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, (2011).137 p. 

 
TAVARES, Maria de Fátima Lobato; MENDONCA, Maria Helena Magalhães de; ROCHA, 

Rosa Maria da. Práticas em saúde no contexto de reorientação da atenção primária no Estado 

do Rio de Janeiro, Brasil, na visão das usuárias e dos profissionais de saúde. Cad. Saúde 

Pública, Rio de Janeiro: v. 25, n. 5, Maio 2009. 

 
TEIXEIRA, C.F.; PAIM, J.S.& VILASBOAS, A.L. SUS, Modelos assistenciais e vigilância à 

saúde. Informe epidemiológico do SUS, 7:8-28. 1998. 

 
TESTA, M. Pensamento Estratégico e a lógica da Programação. O caso da saúde. São Paulo: 

HUCITEC. 1993. 

 
THOMAS, T. Glyn & STEVENS, R. S., Social Effects of Fractures of the Neck of the Femur, 

British Medical Journal 3, 456-458, 1974. 

 
TRAVASSOS Cláudia, MARTINS Mônica. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e 

utilização de serviços de saúde. Cadernos de Saúde Pública 2004; 20:190-98. 

 
UNESCO, Institute for Statistics P.O. Box 6128, Succursale Centre-Ville Montreal, Quebec 

H3C 3J7 Canada-UIS 2012. 

 
VERAS, Renato. Fórum. Envelhecimento populacional e as informações de saúde do PNAD: 

demandas e desafios contemporâneos. Introdução. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro: v. 23, 

n. 10, 2007. 

VICTORA Cesar G. et al. Condições de saúde e inovações nas políticas de saúde no Brasil: O 

caminho a percorrer. Saúde no Brasil (6) <www.lancet.com>. 

 
VILAS-BÔAS JÙNIOR, A; VERCESI, AE; BODACHNE, L; VIALLE, LRG. Estudo 

epidemiológico de fêmur proximal em idosos. Acta ortop bras 1996; 4(3):122-126. 

 
WONG, Laura L. Rodríguez; CARVALHO, J.A., O rápido processo de envelhecimento 

populacional do Brasil: sérios desafios para as políticas públicas. Rio de Janeiro: R. bras. est. 

Pop., São Paulo. V.23, n.1, jan/jun 2006, pp 5-26. 

 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3ª edição, trad. Daniel Grassi, Porto 

Alegre: Bookman, 2005, 212p. 

 
<http://pt.scribd.com/doc/56059346/Fratura-de-Femur.> 

http://www.lancet.com/
http://pt.scribd.com/doc/56059346/Fratura-de-Femur


126  
 

 
 
 

<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAfLcAF/fratura-colo-femur-nos-idosos> 
 
<http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/>  The  OECD  innovation  strategy:  getting  a 
head start on tomorrow, (2010). 

 
<http://www.projetodiretrizes.org.br/7_volume/14-Fratura_Col_Femor_Ido.pdf> 

 
<http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease> 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAfLcAF/fratura-colo-femur-nos-idosos
http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/
http://www.projetodiretrizes.org.br/7_volume/14-Fratura_Col_Femor_Ido.pdf
http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease


127  
 
 
 
 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INOVAÇÃO TERAPÊUTICA TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Convido o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a),  da pesquisa: Inovação na 

gestão do sistema único de saúde: um estudo de caso sobre fratura de fêmur em idosos 

residentes em Olinda, Pernambuco, que está sob a responsabilidade da pesquisadora OLGA 

SOUZA DE LIMA, Programa de Pós Graduação em Inovação Terapêutica – PPGIT/UFPE, 

Endereço: Av. Professor Moraes Rego No. 1235. Cidade Universitária, Recife – Pernambuco. 

CEP:    50670-420    Telefone:    (81)    2126    –    8947    E-mail:     ppgit@ufpe.br    E-mail: 

lima_olga@hotmail.com e está sob a orientação de: ANA CRISTINA DE ALMEIDA 

FERNANDES, Endereço profissional: Universidade Federal de Pernambuco, Centro de 

Filosofia  e  Ciências  Humanas,  Departamento  de  Ciências  Geográficas.  Av.  Acad.  Hélio 

Ramos  s/n  Cidade  Universitária  50740-530  -  Recife,  PE  -  Brasil  -  Caixa-postal:  7803 

Telefone: (81) 21268275 URL da Homepage:  http://www.id.ufpe.br E-mail:  anacf@ufpe.br. 
 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar a fazer parte 

do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr.(a)  não será 

penalizado (a) de forma alguma. O objetivo deste estudo é analisar o fluxo de atendimento da 

Rede de Assistência à Saúde utilizada por idosos residentes em Olinda, em casos de fratura de 

fêmur.  A  metodologia  será  realizada  através  de  estudo  de  caso  que  irá  caracterizar  a 

população idosa, atendida por fratura de fêmur na rede do SUS, realizadas entrevistas com os 

gestores do SUS e a principal perspectiva de análise será a busca de elementos de inovação na 

gestão  do  SUS,  considerando  a  necessidade  de  novas  propostas  capazes  de  orientar  as 

políticas públicas, em especial a política de atenção à saúde do idoso nesta Instituição. 

Os riscos são relacionados à constrangimentos e desconforto, ao responder à entrevista 

e em relação aos dados dos prontuários ou fichas dos pacientes e à quebra de sigilo. A 

indenização, ressarcimento de despesas, em caso de dano, será de acordo com o previsto na 

Resolução do CNS nº 196/96, especificamente no capítulo II itens 8, 9, 12 e 13, dos termos e 

definições. 

mailto:ppgit@ufpe.br
mailto:lima_olga@hotmail.com
http://www.id.ufpe.br/
mailto:anacf@ufpe.br
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Este material será arquivado de forma a garantir acesso restrito aos pesquisadores 

envolvidos, e terá a guarda por cinco anos, quando será incinerado. Concordam, igualmente, 

mediante Termo de Confiabilidade, anexo ao projeto que essas informações serão utilizadas 

únicas  e  exclusivamente  para  a  execução  do  presente  projeto.  As  informações  somente 

poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas (nos computadores/arquivos das 

salas) dos grupos de pesquisa GRITT/UFPE e GPIT/UFPE do Programa de Pós-Graduação 

em Inovação Terapêutica – PPGIT/UFPE, sob a responsabilidade de Olga Souza de Lima. 

Portanto, as entrevistas serão realizadas em ambiente reservado para a segurança do sigilo das 

informações. 

 

Os benefícios desta pesquisa, para com as instituições e atores envolvidos, estão na 

possibilidade de contribuir para o aperfeiçoamento da rede de atenção à saúde do idoso no 

sistema único de saúde que beneficiará diretamente a população idosa acometida de fraturas 

de fêmur. 

Informo-lhe ainda, que em qualquer momento poderá desistir de participar do estudo, 

caso seja a vontade e sem que isso gere qualquer prejuízo para a sua pessoa e, caso necessite 

de qualquer esclarecimento adicional sobre a pesquisa, este será fornecido por uma das 

pesquisadoras responsáveis por este projeto, acima descritas. 

O período de participação será no mês de dezembro de 2012 através de entrevista 

gravada diante de um roteiro de perguntas pré-estabelecido e anexado ao projeto de pesquisa. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50740-600,Tel.: (81) 2126.8588 – email:  cepccs@ufpe.br). 
 
 
 
 
 

(assinatura do pesquisador) 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 
 

Eu,                                                                             ,   RG/   CPF/                                  , 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo Inovação na gestão do sistema único de 

saúde: um estudo de caso sobre fratura de fêmur em idosos residentes em Olinda, 

Pernambuco, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) 

mailto:cepccs@ufpe.br
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pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção 

de minhas atividades. 

 

Local e data    
 

Nome e Assinatura do participante ou responsável:    
 

Presenciamos  a  solicitação  de  consentimento,  esclarecimentos  sobre  a  pesquisa  e 

aceite do sujeito em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 
 
 

Nome/Assinatura Nome/Assinatura 
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APÊNDICE-B Roteiro de entrevista com informantes-chave responsáveis 

pela RAS na área de fratura do fêmur da secretaria de saúde de Olinda, 

Pernambuco: 

1. Identificação do entrevistado 
 

Nome: 

Contato: 

Profissão: 

Nível de escolaridade/título acadêmico: 

Instituição que trabalha: 

Posição que ocupa na instituição: 

Função: 

2. Qual a sua percepção sobre o problema da fratura de fêmur em idosos? E em idosos 

moradores de Olinda? 

 

3. Como você descreveria o atendimento disponível ao idoso olindense acometido por fratura 

do fêmur morador de Olinda? Por onde começaria este atendimento? Qual o percurso do 

idoso até a cura? Você acha que este atendimento se configura em rede de atenção à saúde - 

RAS? 

 

4. Em caso positivo. Quais os pontos fortes desta rede? Por quê? 
 
5. Quais as fragilidades? Por quê? Como resolver estes pontos? 

 
6. O que você entende por inovação na gestão do SUS? 
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ANEXO A – Cadastro de Investigação de Internamento por Fratura de Fêmur (CIIFF) 
 

 



133  
 

 
 
 

ANEXO B – Carta de Anuência da Secretaria de Saúde de Olinda 
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ANEXO C – Termo de Confidencialidade 
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ANEXO D – Declaração para Acesso aos Dados de Prontuários e de Base de Dados da 
 

Secretaria de Saúde de Olinda 
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ANEXO E – Carta de Anuência da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 
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ANEXO  F  –  Carta  de  Anuência  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Inovação 
 

Terapêutica/PPGIT/UFPE 
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ANEXO G – Declaração para Acesso aos Dados de Prontuários e de Base de Dados da 
 

Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 
 
 
 

 


