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RESUMO 

 
Introdução: A integralidade na atenção à saúde deve ser entendida a partir dos 

sentidos que lhe são conferidos no contexto do sistema de saúde. Configura-se 

enquanto um valor que apenas se realiza no interior de uma rede de serviços 

planejada e articulada para responder às demandas dos cidadãos e resulta de ações 

integradas no espaço dos serviços (integralidade focalizada) e articuladas sob uma 

lógica de redes (integralidade ampliada). A assistência integral ao portador de 

diabetes requer uma abordagem multidimensional, logo, a organização e os 

processos gerenciais em um serviço especializado devem ser conduzidos nessa 

direção. Objetivo: Analisar a relação existente entre a organização e os processos 

gerenciais em um serviço especializado na assistência de portadores de diabetes da 

cidade do Recife (CMSJEM) e o desenvolvimento de práticas coerentes com a 

integralidade da atenção à saúde. Metodologia: pesquisa qualitativa de natureza 

descritiva e analítica cuja abordagem do objeto investigado se deu através de um 

estudo de campo. O material empírico foi obtido através de entrevistas 

semiestruturadas, pela técnica do grupo focal e por análise documental. A análise foi 

realizada a partir do método de condensação de significados, orientada pelos 

sentidos e dimensões atribuídos ao conceito da integralidade na saúde. 

Resultados: Os significados apreendidos mediante a análise dos dados 

evidenciaram uma compreensão restrita da integralidade na assistência em 

diabetes; identificaram importantes restrições tecnológicas para a assistência 

integral no serviço estudado; constataram que a organização e os processos de 

gerenciamento não têm a integralidade como eixo e que a gestão do sistema não 

vem priorizando a integralidade em diabetes. Conclusões: A integralidade da 

assistência em diabetes enquanto resultado do trabalho coletivo dos gestores do 

sistema, da gerência local dos serviços e da equipe técnica/assistencial, 

conformando um projeto único e articulado, tendo como pano de fundo a imagem 

objetivo da defesa da vida dos usuários do sistema, ainda não pode ser aplicada ao 

concreto-real do CMSJEM. 

 
Palavras - chave: integralidade, organização de serviço, atenção secundária, 

diabetes. 



 
 

 
ABSTRACT 

Introduction: Understanding integrality in healthcare should be based on the 

meanings conferred upon it by the context of the health system. The value of such a 

configuration may only be achieved inside a network of planned and coordinated 

services, which respond to citizen demands and results from the integrated actions 

within the health service spaces (a focused integrative approach) and coordinated 

within a network logic (an extended integrative approach). Integrated care for 

patients with diabetes requires a multidimensional approach, therefore, the 

organization and management processes of a specialized service must be conducted 

into this direction. Objective: To analyze the relationship that exists between the 

organization and management processes in a specialized service that provides care 

for patients with diabetes in the city of Recife (CMSJEM) and the development of 

coherent integrality in healthcare practices. Methodology: A descriptive, qualitative 

study with an analytical approach where the object was investigated through a field 

study. Empirical material was gathered through semi-structured interviews, through a 

focus group and document analysis. The analysis was conducted with the meaning 

condensation method, guided by the meanings and dimensions attributed to the 

concept of integrality in healthcare. Results: The meanings obtained from the data 

analysis illustrated a restricted understanding of integrality in healthcare for diabetes; 

important technological restraints were identified in the integrative care provided 

within the studied service; and it was discovered that organization and management 

processes did not make up an integrated core and that the management system has 

not given priority to an integrality in healthcare for diabetes. Conclusions: While 

integrality in providing care for diabetes results from the collective work of the health 

management systems, the local service and technical/healthcare team managers, 

forming a single, articulated project, with the overall objective of defending the lives 

of the healthcare system users, it is still unable to become a concrete reality within 

CMSJEM. 

 

Key words: integrality, service organization, secondary care, diabetes.  
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CAPÍTULO 1 - ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 
 

1.1 O problema em estudo 
O presente estudo se propõe a refletir sobre a integralidade da assistência 

em um serviço especializado em diabetes a partir da análise da sua organização e 

dos processos gerenciais presentes na dinâmica desse serviço. 

Como refere Conill (2004, p.1418), apesar de no Brasil a preocupação com a 

integralidade já se apresentar no início da década de oitenta do século passado, em 

alguns programas governamentais para grupos específicos como o Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (PAISC), só a partir da CF de 1988 (Artigo 198), através da 

expressão atenção integral, passa a ser concebida como diretriz da organização do 

sistema de saúde brasileiro. Por outro lado, Narvai (2005, p. 05), assinala que “o 

texto constitucional não tem dado conta de explicar a magnitude e a complexidade 

das dimensões estruturais, políticas, subjetivas e técnicas que estão envolvidas nos 

saberes e práticas integrais em saúde no contexto brasileiro”.   

Dessa forma, vários autores têm desenvolvido reflexões acerca da temática 

da integralidade, de modo a oferecer modelos de análise que possam dar conta da 

concretização dessa diretriz no cuidado à saúde dispensado aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). No presente estudo, optou-se por tomar como 

referencial as reflexões desenvolvidas por Mattos (2001), quando aborda a questão 

da integralidade através de três conjuntos de sentidos; por Cecílio (2001) que 

trabalha a integralidade a partir das dimensões focalizada e ampliada e ainda por 

Giovanella (2002) que também constrói dimensões para o estudo da integralidade. 

Desde a CF de 1988, seguida pela regulamentação do SUS através da Lei 

8.080/1990 e por um conjunto de outros dispositivos legais regulatórios, o sistema 

público de saúde no Brasil a partir de um permanente processo de construção vem 

assumindo, normativamente, esse modelo como ideal a ser perseguido. Ainda 

assim, observa-se que a oferta de assistência através de redes integradas de 

serviços que compõem níveis diferenciados de atenção (primária, secundária e 

terciária) tem se apresentado uma estratégia, embora insuficiente, para a realização 

da integralidade nas práticas de saúde. 

Diante dos entraves evidenciados no âmbito do SUS para a efetivação do 

princípio da integralidade, e sem deixar de considerar a importância de cada um dos 
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níveis de atenção à saúde para a sua concretização, destaca-se a necessidade de 

uma reflexão focada na assistência especializada que compõe o nível de atenção 

secundária à saúde.  

Compreende-se que a integralidade não pode ser analisada em toda a sua 

amplitude a partir de um estudo que enfatizará um dos níveis de atenção à saúde, 

porém parte-se da compreensão de que cada espaço de produção da assistência 

tem a sua função que é estratégica e necessária para a construção da integralidade 

em sua concepção ampliada.  Nesse sentido, a ação de saúde desenvolvida por 

equipes técnicas em cada um desses espaços deve ter como perspectiva a junção 

de intervenções e interação dos sujeitos que supere a fragmentação, a 

hierarquização e a rigidez dos limites relacionados aos campos disciplinares, com 

vistas à construção de um projeto de trabalho comum ao grupo e que tenha como 

fim último a melhor assistência possível aos usuários (CECÍLIO, 2001; PEDUZZI, 

2007). 

Para isto, essas equipes necessitam estar inseridas em um contexto cuja 

organização e gestão estejam pautadas pelo estabelecimento de processos de 

trabalho que favoreçam a junção de práticas e interação de agentes, o que é 

apontado por Cecílio (op cit) como um grande desafio para a gestão dos serviços de 

saúde. Compartilhando com o referido autor, Schraiber et al (1999, p. 222),  

identificam como problemas e problemáticas do planejamento e gestão em saúde, 

em todos os níveis de atenção, dentre outras, a integralidade das ações e a 

interação entre as equipes de saúde, problemáticas essas que precisam ser 

abordadas a partir da interface entre gestão e processos de trabalho em saúde. 

Assim, apontam como objeto do trabalho gerencial “a perspectiva articuladora dos 

trabalhos em um projeto comum”.  

Desse modo, acredita-se que deve existir uma estreita relação entre a 

organização e os processos de gerenciamento dos serviços de saúde para o 

desenvolvimento de práticas coerentes com a integralidade da assistência.  

 

1.2 Ações governamentais voltadas para assistência em diabetes 
Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS - (2003), as patologias 

crônicas são responsáveis por 60% do ônus decorrentes de adoecimentos no 

mundo, e em 2020 deverão se constituir em 80% da carga de doenças nos países 

em desenvolvimento. Por isso, esse órgão reconhece a necessidade de que sejam 



16 
 

desenvolvidas melhorias nos sistemas e serviços de saúde no que se refere à 

atenção adequada dirigida aos portadores de doenças crônicas.  

 
 “Tradicionalmente, os trabalhadores e os serviços de saúde estão 

estruturados para atender aos sujeitos em um momento ou instante de 
sofrimento, quando este ocorre de forma aguda, demandando respostas 
imediatas e com grande chance de solução rápida. No entanto, quando 
falamos de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), trata-se de 
abordar quadros de sofrimentos que se prolongam por muito tempo, que 
alteram a vida cotidiana dos sujeitos e suas relações e requerem 
medicamentos de uso continuado e mudanças nos modos de se viver” 
(BRASIL, 2008 a). 

 
 

Tal enunciado reforça a compreensão presente neste estudo de que a 

organização de equipes técnicas de saúde, inseridas em um processo coletivo de 

trabalho, no caso, em função do atendimento ao diabetes mellitus (DM) como 

doença crônica que é, pode ser uma das vias para a melhor organização dos 

sistemas e serviços de saúde no que se refere ao ganho de qualidade da assistência 

prestada, e com isso favorecer a construção da assistência integral. 

Nesse momento entende-se a importância de que sejam pontuados alguns 

aspectos acerca da doença, como também assinaladas as diretrizes políticas gerais, 

definidas pelo MS, para a assistência às pessoas portadoras de diabetes no Brasil. 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) define essa doença como uma 

síndrome de etiologia múltipla, caracterizada por incapacidade do pâncreas em 

produzir insulina, ou de produzi-la em quantidade e qualidade inadequadas ao bom 

funcionamento do organismo; da falta desse hormônio decorre um quadro de 

hiperglicemia crônica, geralmente associada à co-morbidades como hipertensão 

arterial e dislipidemia (SBD, 2003). 

A Organização Panamericana de Saúde (2001) estima que, caso não sejam 

adotadas ações preventivas de impacto significativo, em 2025 deverão existir cerca 

de 40 milhões de pessoas com DM na América Latina e no Caribe.  
Em 1988 o Brasil participou do Censo de Diabetes, o qual revelou uma 

prevalência da doença em torno de 8% na população adulta com idade entre 30 e 69 

anos; porém outro estudo realizado em 1998, utilizando a mesma metodologia, na 

cidade de Ribeirão Preto em São Paulo, constatou uma prevalência em torno de 

12%. Neste mesmo ano, estudo envolvendo vários países, dentre esses o Brasil, 

apontou que entre 1995 e 2025, haverá um incremento mundial da doença na ordem 
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de 35% em pessoas maiores de 20 anos de idade, sendo estimada para esse país 

uma população de 11,6 milhões de diabéticos em 2025 (BRASIL, 2004 a). 

O Inquérito Domiciliar realizado no Brasil no período de 2003-2004, com 

população urbana adulta, revelou que a prevalência do diabetes auto referido, variou 

de 5,0% a 9,0% entre os indivíduos na faixa etária dos 40 aos 59 anos e 11,6% a 

25% para os maiores de 60 anos de idade. Para a cidade do Recife foi apontada 

uma prevalência de 7,5% para aquela primeira classe de idade e de 12,95% para a 

segunda (BRASIL, 2004 b). 

Percebe-se dessa forma, que o DM é um agravo com a prevalência em 

processo de crescimento vertiginoso e que traz consigo complicações que afetam 

diretamente a qualidade de vida e a capacidade laboral dos seus portadores, e ainda 

acarreta altos custos para o seu controle e, principalmente, para o tratamento e 

reabilitação das suas complicações. Desta feita, esse conjunto de motivos leva o DM 

a ser considerado como um grave problema de saúde pública (SBD, 2003). 

As diretrizes da SBD 2003-2007 adota a classificação do diabetes feita pela 

OMS com base em sua etiologia da seguinte forma: 

- O DM tipo 1, que representa de 5% a 10% do total de casos da doença, 

ocorre em crianças e adultos jovens, caracterizando-se por destruição das células 

beta pancreáticas, o que traz como consequência a deficiência de insulina. O 

diabetes é considerado pela OMS como a doença crônica mais importante em 

crianças no mundo; 

- O DM tipo 2, representa de 80% a 90% do total de casos, acomete com 

mais frequência as pessoas adultas acima de 40 anos, porém estudos apontam uma 

tendência de aumento da doença em crianças; caracteriza-se por defeito na 

secreção da insulina e ou na sua ação.  

- Outras formas específicas de diabetes se referem aos casos menos 

comuns e que têm sua origem em processos específicos como doenças do 

pâncreas, endocrinopatias, indução por agentes químicos e outros; 

- O diabetes gestacional é a intolerância à glicose, de magnitude variável, 

com início ou diagnóstico durante a gestação (SBD 2006-2007). 

As complicações do DM são divididas em agudas e crônicas, estando as 

primeiras relacionadas à descompensação glicêmica que originam quadros de hiper 

ou hipoglicemia. Quanto às complicações crônicas, o seu aparecimento faz parte da 

história natural da doença, acarretando perda de funcionalidade e qualidade de vida 
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do portador da doença; as principais são a doença cardiovascular, a retinopatia 

diabética, nefropatia diabética, a neuropatia diabética e a formação de úlceras de 

membros inferiores que podem levar a amputação (BRASIL, 2006 b). 

Tendo em vista a prevenção e ou retardamento de tais complicações, faz-se 

necessário que o portador de DM seja submetido a um conjunto de intervenções que 

se configurem em um correto e completo tratamento da doença. Desde o acesso e 

uso adequado dos medicamentos, quando necessário, alimentação balanceada e, 

de acordo com o quadro clínico, a prática de exercícios físicos orientados por 

profissional especializado e incorporação a um programa educativo que possa dar 

suporte em termos psicoemocionais e de conhecimentos, com vistas à adoção de 

hábitos saudáveis e adesão ao tratamento (SBD 2006-2007). Uma vez instaladas as 

complicações faz-se necessário, além dessas intervenções, o acompanhamento 

médico especializado. 

Nesse sentido, vale destacar a forma como o DM vem sendo contemplado 

na constituição da política de saúde no Brasil, sendo que para essa análise 

tomaremos as principais iniciativas ministeriais do período de 2000 a 2010, 

consubstanciadas em planos, programas, leis e portarias que definem a atenção aos 

portadores da doença. 

Em 2000, o MS com o propósito de reduzir a morbimortalidade associada ao 

DM, lançou o Plano Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 

ao DM, o qual tinha como objetivo geral o estabelecimento de diretrizes e metas 

para a reorganização da atenção no SUS por meio da atualização dos profissionais 

da rede básica, da garantia do diagnóstico e da vinculação do paciente às unidades 

de saúde para tratamento e acompanhamento, promovendo assim a reestruturação 

e a ampliação do atendimento resolutivo e de qualidade na rede pública de serviços 

de saúde (BRASIL, 2001). 

Para a consecução dos seus objetivos esse Plano se constituiu das 

seguintes etapas: 

• Capacitação de multiplicadores para atualização de profissionais da 

rede básica na atenção à Hipertensão Arterial (HA) e ao DM;  

• Campanha de informação e de identificação dos casos suspeitos de 

HÁ e DM e Promoção de Hábitos Saudáveis de Vida;  

• Confirmação diagnóstica e início da terapêutica;  
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• Cadastramento e vinculação dos pacientes portadores de HA e DM às 

unidades básicas de saúde. 

A implantação do referido Plano foi submetida a um processo de avaliação 

pelo MS e pela Organização Panamericana de Saúde cujo relatório foi publicado em 

2004, tendo sido avaliadas cada uma das suas etapas (BRASIL, 2004 b).  

A instituição do Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para HA e 

DM através da portaria 371/2002, como parte integrante do Plano de 

Reorganização, também merece destaque como iniciativa governamental para uma 

política de atenção à saúde nessa área. Esse programa teve como objetivo 

implantar o Cadastro Nacional de Portadores de HA e DM (HIPERDIA), garantir a 

oferta de medicamentos na rede básica de saúde e acompanhar os impactos do 

Plano no que se refere à morbimortalidade para essas doenças (BRASIL, 2002). 

Em relação ao DM especificamente, vale ressaltar a Lei federal nº 

11.347/2006, que dispõe sobre a distribuição de medicamentos e dos materiais 

necessários à monitoração da glicemia capilar àqueles portadores da doença 

inscritos em programas de educação especial para portadores de diabetes. 

Avançando nesse sentido, o MS publicou em outubro de 2007 a Portaria nº. 2.583, 

em que define o elenco de medicamentos e insumos a serem disponibilizados pelo 

SUS, ou seja, desde determinados hipoglicemiantes orais, insulinas NPH e Regular 

bem como as seringas e agulhas para a sua administração e, principalmente, o 

glicosímetro, as tiras reativas e as lancetas para a auto monitoração, o que 

representa um ganho importante no que se refere às medidas para melhorar os 

resultados do tratamento da doença. 

Em linhas gerais, o MS destaca como prosseguimento do Plano de 

Reorganização da Atenção, a constituição de uma política de atenção integral ao 

portador de DM e HA através da implementação e confluência de diferentes ações 

quais sejam: ampliação e qualificação da Estratégia Saúde da Família, a Política de 

Promoção da Saúde que destaca o desenvolvimento de hábitos saudáveis de vida, 

dentre os quais o combate ao tabagismo e ao sedentarismo, a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição e a Política de atenção integral ao portador de doença renal 

crônica (BRASIL, 2004 b).  

Mais recentemente, destaca-se o estabelecimento das Diretrizes e 

Recomendações para o Cuidado Integral às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 

que inclui o DM no conjunto da condição crônica que demanda dos sistemas e 
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serviços de saúde uma abordagem integral e uma qualificação do atendimento que 

contemple as suas especificidades; e também a Política Nacional de Atenção 

Cardiovascular de Alta Complexidade. 

O MS define a atenção primária, através da estratégia saúde da família, 

como o lócus privilegiado para a prevenção do DM, bem como das suas 

complicações e também do seu tratamento, embora considere as situações em que 

são necessárias intervenções de complexidade mais elevada. Por isso, preconiza o 

estabelecimento de uma rede de referência e contra referência secundária e terciária 

de modo que seja ofertada atenção integral a essas pessoas (BRASIL, 2006 b).   

Todavia, faz-se necessário destacar que a realização ou não da 

integralidade da assistência, reflete a direção geral que é dada à política de saúde 

como um todo, delineada pelos diferentes interesses que perpassam as definições 

de prioridades e as escolhas no âmbito da gestão, e ainda pela forma como as 

diretrizes gerais que norteiam as macropolíticas de saúde são apropriadas pelos 

diferentes sujeitos produtores da assistência em cada micro espaço de trabalho. 

 

1.3 Justificativas do estudo 
Na ampla gama de distintas situações de saúde optou-se pela condição 

crônica, por esta exigir em seu curso cuidados contínuos, integrados e completos 

sob o risco de sérios prejuízos à qualidade de vida de quem porta uma doença 

dessa natureza. Desse modo, este estudo pretende explorar a atenção voltada aos 

portadores de diabetes, bem como a natureza e a qualidade dos cuidados que o 

problema demanda, observados sua magnitude no Brasil e o fato de a política de 

saúde em vigor definir que a assistência prestada deve acontecer em um sistema 

que articule as ações nos distintos níveis de atenção, de acordo com os estágios do 

desenvolvimento da doença. 
Nesse sentido, vale destacar a reflexão desenvolvida por Cecílio (2001) 

quando assinala que a integralidade só poderá ser alcançada a partir da apropriação 

e reconceitualização das necessidades de saúde tanto pelos trabalhadores desse 

setor em geral como pelos gestores do sistema, sendo central o atendimento das 

mesmas para que a integralidade da atenção se realize na prática. Portanto, em se 

tratando de um serviço especializado, como, aliás, em qualquer outro, faz-se 

necessário compreender de forma consistente e ampliada as necessidades 

peculiares aos portadores de uma determinada doença ou agravo para que se possa 
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almejar a sua atenção integral. Dessa forma, os arranjos das práticas no serviço de 

saúde precisam ser coerentes com as necessidades de cada usuário que o acessa. 

Na realização deste estudo também se considera a função estratégica que 

possuem os serviços de atenção secundária na conformação da integralidade em 

uma perspectiva sistêmica, uma vez que esses podem e devem atuar tanto como 

apoio à atenção primária quanto como instrumento potencial para evitar o 

surgimento de necessidades assistenciais que demandem intervenções do nível 

terciário de atenção.  

Outro importante aspecto a ser destacado é que as práticas desenvolvidas 

nos micro espaços de trabalho dos serviços de saúde geralmente são avaliadas 

limitando-se ao fazer exclusivo da equipe técnica, sem que sejam problematizados a 

organização do serviço e os processos gerenciais nele presentes, na sua função de 

promover as condições necessárias para a realização dessas práticas e também 

para a sua sustentabilidade e expansão. 

A experiência empírica da autora, compondo o grupo técnico de um serviço 

de atenção secundária, leva-a a supor que a realização da integralidade através da 

ação de uma equipe assistencial, para ter consistência e sustentabilidade, não 

depende apenas da existência de macro diretrizes de trabalho definidas pela gestão 

central do sistema de saúde, mas também de uma organização e de um processo 

de gerenciamento no serviço voltados para a construção de um projeto coletivo de 

trabalho, tendo como eixo a assistência integral. É essa mesma experiência que dá 

conteúdo e forma à hipótese que orienta este trabalho, qual seja, a organização e os 

processos de gerenciamento do serviço de saúde universo deste estudo não têm a 

integralidade como eixo orientador das suas práticas. 

Pelo exposto, entende-se a relevância da realização de um estudo que 

aborde a organização e o gerenciamento dos serviços de atenção secundária, na 

perspectiva da assistência integral, tendo como condição marcadora o diabetes, 

considerando-se a sua importância enquanto problema de saúde pública.  

Nesse sentido, o estudo será conduzido indagando-se a relação existente 

entre a natureza da organização das práticas de saúde, os processos gerenciais e a 

prestação da assistência realizada em um serviço de atenção especializada, 

considerado o fundamento da integralidade. 
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1.4 Objetivos do estudo 
 
Geral 
 
 Estudar o problema da integralidade na assistência a partir da análise da 

organização das práticas de saúde e dos processos gerenciais desenvolvidos em 

um serviço especializado em diabetes.  

 

 

Específicos 
 

1- Identificar e analisar a organização e os processos gerenciais presentes no 

serviço de saúde sob o foco da assistência integral. 

 

2- Conhecer, sob o referencial da integralidade, a compreensão que têm a 

equipe gerencial e a assistencial a respeito de como deve estar organizado 

um serviço de saúde especializado em diabetes. 

 

3- Evidenciar a compreensão dos gestores do sistema de saúde sobre o papel 

da atenção especializada ao portador de diabetes na rede assistencial e 

como essa demanda específica se corporifica no conjunto dos desafios da 

gestão.  
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CAPÍTULO 2 - BASES CONCEITUAIS DA PESQUISA 
 

2.1 A integralidade da atenção à saúde e os diferentes sentidos de uso 
Considerando a complexidade semântica em torno do termo integralidade, 

faz-se necessário destacar inicialmente o significado apresentado em dicionário: 

integralidade como derivação do verbo integrar refere-se aquilo que é total, inteiro, 

global (FERREIRA, 2010 p.954). Como afirma Klingelhoefer (2003, p.38), “segundo 

esses significados, a integralidade acontece quando se é capaz de ampliar a visão 

sobre a parte, buscando integrar outras partes afins em direção a um todo”.  

Conill (2004, p. 1418), assinala que a integralidade da atenção faz parte das 

diretrizes fundamentais dos sistemas de saúde de vários países, estando 

relacionada com o processo de expansão das políticas sociais especialmente a 

partir da segunda metade do século XX. A autora destaca o sistema de saúde do 

Reino Unido, como importante expressão desse “ideal regulatório nas políticas de 

saúde”, tendo sido estabelecida a responsabilidade coletiva por serviços completos 

como um princípio do sistema de saúde do país, denominado “comprehensive health 

services”. Aponta ainda que já nos anos 60 daquele século, na província de Québec, 

no Canadá, é inaugurada a reforma setorial que recebeu o título “lo globalité des 

soins”, dando centralidade às questões do acesso e da integralidade nas reformas 

setoriais empreendidas nos serviços sociais e de saúde.  

No Brasil, em 1990 a Lei 8.080 com função de regulamentar as ações e os 

serviços de saúde no âmbito nacional, estabelece a integralidade como um dos 

princípios que deverão reger o desenvolvimento dessas ações e dos serviços que 

compõem o SUS. Assim, no artigo 7º, inciso II da referida lei, este princípio é 

apresentado com a seguinte redação: “integralidade da assistência, entendida como 

um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade 

do sistema”. Dessa forma, já sinalizando um dado modelo de organização 

necessário à realização da integralidade. 

A complexidade semântica e operacional do princípio da integralidade tem 

conduzido vários autores a desenvolverem estudos voltados para a questão da 

integralidade no Brasil. Entre esses, destaca-se Rubem Mattos (2001) abordando as 

noções de integralidade que se apresentam nos debates sobre os rumos do sistema 

único de saúde brasileiro, agrupando-as em três grandes conjuntos de sentidos mais 
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utilizados: o primeiro voltado para os atributos das práticas de saúde, o segundo 

refere-se à organização dos serviços de saúde e o terceiro aplicado às 

características da saúde enquanto política de governo. 

Mattos (op cit p. 41) afirma que é insuficiente a argumentação de que a 

integralidade é uma diretriz básica do SUS, ou uma “bandeira de luta”, ou ainda um 

enunciado que apresenta um conjunto de características desejadas para o SUS, ou 

mesmo que é um termo que resume um conjunto de valores que expressa um 

projeto de sociedade mais justa e igualitária, pois dessa forma estar-se-ia falando 

apenas em um dos contextos de uso da expressão. Defende, por essas razões, a 

importância de atribuir sentidos à integralidade conforme os seus usos no contexto 

de desenvolvimento do SUS. 

Para discorrer sobre os sentidos que atribui à integralidade o referido autor a 

coloca enquanto parte de uma “imagem objetivo” que compôs o ideário do 

Movimento pela Reforma Sanitária no Brasil. Também assinala que como tal, a 

integralidade é algo que por si só não se define detalhadamente expressando-se 

apenas por enunciados gerais, possibilitando leituras distintas e sentidos diversos 

que estarão vinculados aos diferentes contextos. Aponta ainda que toda “imagem 

objetivo” se configura em uma proposta alternativa de realidade com várias 

possibilidades futuras, dessa forma, traz uma crítica implícita sobre a situação que 

se pretende superar (MATTOS op cit). Nesse sentido, a corrente de pensamento em 

saúde à qual estão filiados os distintos autores mencionados é definidora da 

perspectiva do ideal-limite que propõem. 

O primeiro conjunto de sentidos da integralidade trabalhado por Mattos 

refere-se ao momento do encontro entre o profissional de saúde e a pessoa que 

apresenta um sofrimento específico e diz respeito à capacidade do profissional em 

desenvolver uma abordagem integral e biopsicossocial do usuário, para além do que 

está manifesto ou explícito, de modo a apreender as necessidades que se revelam, 

parcialmente, através da demanda apresentada. 

O autor se posiciona em defesa da “integralidade como um valor a ser 

sustentado e defendido nas práticas dos profissionais de saúde, ou seja, valor que 

se expressa na forma como os profissionais respondem aos pacientes que os 

procuram” (MATTOS 2001, p. 48). Aqui aponta a sua reflexão para além da prática 

exclusiva do médico, mas de uma equipe de trabalho que através da junção dos 
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seus saberes tem potencial para abordar o mais integralmente possível as 

necessidades do usuário. 

Mesmo nesse primeiro conjunto de sentidos da integralidade, que se refere 

ao momento particular, dir-se-ia privado, do encontro entre profissional de saúde e 

usuário, como diz Mattos (op. cit), em que a integralidade dependeria quase que 

exclusivamente do profissional, a forma como se dá a organização das práticas de 

saúde no ambiente dos serviços pode influenciar no potencial desse profissional em 

relação à realização da integralidade.  

O segundo conjunto de sentidos da integralidade abordado por Mattos que 

se constitui no enfoque principal deste estudo, refere-se à organização dos serviços 

e das práticas de saúde, no qual o autor assinala que os serviços devem estar 

organizados para atender não só à doença apresentada sob a forma de sofrimento, 

mas para apreenderem ampliadamente o conjunto das necessidades de saúde dos 

usuários, estando também sempre abertos a assimilarem outras necessidades que 

no momento do planejamento e organização dos serviços não tenham sido 

contempladas.  

Em um trabalho realizado posteriormente, Mattos (2009, p. 379) admite a 

abrangência e a complexidade das necessidades de saúde, passando a utilizar a 

expressão necessidades por serviços de saúde para designar a busca do usuário 

por tecnologias de saúde que correspondam ao alívio ou solução de determinado 

sofrimento, no mesmo sentido desenvolvido por Cecílio (2001) na taxonomia que faz 

dessas necessidades, a qual será apresentada no decorrer deste capítulo.  

Esta reflexão remete à questão do papel da gerência dos serviços e do seu 

potencial para influenciar a construção da integralidade, enquanto “maestro” do 

funcionamento articulado das práticas de saúde, imprimindo à dinâmica dos serviços 

arranjos gerenciais que também contemplem as necessidades por serviços de 

saúde apresentadas pelos usuários. Neste trabalho, as necessidades de saúde 

serão utilizadas nesse sentido. 

Finalmente, o terceiro conjunto de sentidos desenvolvido por Mattos (op. cit, 

p. 57) refere-se ao conteúdo das políticas enquanto respostas governamentais 

voltadas a determinados problemas de saúde ou a grupos populacionais específicos. 

Nesta discussão da integralidade, o autor destaca um sentido que se opõe a 

redução dos sujeitos, alvo das políticas de saúde, a aspectos especificamente 

relacionados à doença em si mesma, dentro de uma abordagem unicamente 
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biológica e descontextualizada; e outro sentido, é o que se refere à capacidade 

dessas políticas de alcançarem ações preventivas e assistenciais, de forma 

ordenada e contínua, conformando um conjunto de práticas voltadas para a oferta 

de tecnologias para o diagnóstico e o tratamento.  

Compreende-se no presente trabalho, que a dinâmica dos serviços de 

saúde, loci de materialização dessas políticas, é influenciada pelas diretrizes que 

dão direcionalidade a tais políticas, tendo o processo de gerência desses espaços 

um papel importante, não exclusivo, na realização da integralidade.  

A discussão sobre os sentidos da integralidade trazida por Mattos refere-se 

à forma de apreensão das necessidades de saúde tanto pelos profissionais como 

pelos serviços de saúde. Desse modo, entende-se ser pertinente no presente estudo 

a abordagem apresentada por Cecílio (2001), acerca da construção de um conceito 

de necessidade que possa ser implementado no interior desses serviços.  

Compreendendo a dificuldade em traduzir o conceito de necessidades de 

saúde no cotidiano dos serviços e das práticas profissionais, transformando-as em 

um conceito operacional, o autor acima citado constrói quatro conjuntos de 

necessidades de saúde, os quais estão subjacentes às demandas explicitadas no 

momento do encontro do paciente com o serviço ou com o profissional de saúde; o 

primeiro refere-se às condições de vida, o segundo remete à necessidade de ter 

acesso e de consumir tecnologias de saúde, o terceiro diz respeito à vinculação com 

profissionais ou equipes de saúde e o último refere-se à autonomia do paciente em 

relação ao seu modo de viver.  Para isso, o autor recorre à Stotz que assinala “o 

conceito descritivo e operacional precisa ser reconceitualizado para poder exprimir a 

dialética do individual e do social” (STOTZ 1991, apud. CECÍLIO 2001, p. 114).   

No primeiro conjunto de necessidades, o autor quer dizer que existe como 

pano de fundo de uma demanda a necessidade de ter condições de vida 

necessárias a uma situação de saúde global, assim Cecílio (2001, p. 114 e 115) 

utiliza uma taxonomia de necessidades a partir do entendimento de que os modos 

de adoecer são determinados pelo modo de vida das pessoas. Diz também que em 

uma abordagem funcionalista isto se refere à relação homem/ambiente, e numa 

abordagem marxista, refere-se ao lugar que o sujeito ocupa na estrutura social, 

assim possui uma determinação de classe social, portanto econômica. 

 O segundo conjunto de necessidades assinalado por Cecílio (op. cit) diz 

respeito ao “acesso e ao consumo de tecnologias necessárias para melhorar e 
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prolongar a vida”. Nesse sentido, o autor propõe a compreensão de que o tipo de 

tecnologia a ser acionado deverá estar determinado pelas necessidades de cada 

pessoa de acordo com o momento de sofrimento que vivencia, sem, no entanto, 

uma hierarquização preconcebida de tais tecnologias.  

Já no terceiro conjunto de necessidades, aponta a busca por criação de 

vínculos com um profissional e/ou com uma equipe de saúde. Vínculo nesse sentido 

significando muito mais do que uma mera adscrição de caráter normativo, e sim o 

estabelecimento de uma relação contínua e pessoal, orientada por princípios de 

confiança e de responsabilidade; ou no dizer do autor, “encontro de subjetividades”. 

Finalmente, o quarto conjunto de necessidades apresentado pelo referido 

autor, está relacionado com a construção de uma crescente autonomia no modo de 

levar a vida. Na reconceitualização proposta, isso quer dizer que há possibilidade de 

os sujeitos reconstruírem os sentidos de suas vidas, o que influenciará nos seus 

modos de viver e também na forma como buscar a satisfação de suas 

necessidades, no caso as de saúde, o mais amplamente possível.  

Pelo exposto, entende-se que o processo de gerenciamento dos serviços de 

saúde, para a construção da integralidade, deve também pautar-se por esses 

conjuntos de necessidades, coordenando equipes de trabalho, fluxos e rotinas que 

considerem as origens das demandas as quais são trazidas por pessoas, com suas 

singulares experiências de vida, e intervindo no sentido de uma organização do 

serviço que permita o acesso às tecnologias de saúde das quais o usuário 

necessita. 

Para a abordagem da questão das tecnologias em saúde, recorre-se a 

Merhy et al (2007, p. 118) que ao discutir o processo de trabalho nesse setor, afirma 

que “o cenário do serviço de saúde é um lugar de produção (em um duplo sentido) 

tanto de relações quanto de bens/produtos”. As práticas assistenciais são o produto 

desse processo, que, entende-se, deverão corresponder às diferentes demandas 

dos usuários. Seria a combinação das tecnologias duras, leve-duras e leves o meio 

através do qual a integralidade da assistência poderia ser alcançada por tais 

práticas.  

Nesse sentido a tecnologia do tipo dura, é aquela se refere aos 

equipamentos/ máquinas, normas e estruturas organizacionais; a leve-dura 

corresponde aos saberes estruturados que atuam no processo de trabalho em 

saúde desde as diferentes clínicas em suas distintas especificidades que conformam 
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as especialidades médicas, bem como os demais saberes necessários ao processo 

de trabalho em saúde e ainda as teorias que fundamentam a própria gestão; a leve, 

ou seja, aquela que diz respeito aos aspectos relacionais presentes no processo de 

trabalho, que emana do encontro intersubjetivo de sujeitos que podem ser 

profissional/usuário ou gestor/trabalhador, tais como a produção de vínculo, 

responsabilização do profissional pelo processo assistencial do usuário e também 

alguns processos de gestão que se refiram à coordenação do processo de trabalho 

(MERHY op. cit). 

Como este trabalho se propõe a refletir sobre a dinâmica de um serviço de 

atenção especializada, entende-se ser importante resgatar também a abordagem 

apresentada por Cecílio (2001) sobre integralidade enquanto resultado de uma ação 

integrada tanto no espaço “micro” de cada serviço, quanto da inserção também 

integrada desses serviços em uma lógica de redes, conformando uma perspectiva 

“macro”. 

A integralidade que é capaz de ser realizada no interior de um serviço de 

saúde, seja ele ambulatorial ou mesmo hospitalar, é aquela que Cecílio apresenta 

como “integralidade focalizada”, que será produto da junção dos esforços de uma 

equipe de trabalho no sentido de “fazer a melhor escuta possível das necessidades 

de saúde apresentadas por aquela pessoa que busca o serviço” (CECÍLIO, 2001, 

p.116). Não só a presença da integralidade na abordagem particular de um 

profissional de saúde, mas também a possibilidade deste princípio se fazer presente 

em um trabalho coletivo através da conjugação dos diferentes saberes e práticas, 

com o fim de atender o usuário da melhor forma e assim realizar a integralidade em 

seu máximo possível. Dentre outros aspectos, o autor apresenta a coordenação das 

práticas de saúde no interior dos serviços como fundamental para que isso possa 

tornar-se uma realidade. 

Com vistas a melhor objetivar a reflexão de Cecílio acerca dessa conjugação 

de saberes, que se compreende como integração de conhecimentos e técnicas para 

a construção da integralidade, recorre-se ao conceito de integração apresentado por 

Hartz e Contandriopoulos (2004, p. 332). 

 
“A integração propriamente dita dos cuidados consiste em uma 

coordenação durável das práticas clínicas destinadas a alguém que sofre 
com problemas de saúde, para assegurar a continuidade e a globalidade 
dos serviços requeridos de diferentes profissionais e organizações, 
articuladas no tempo e no espaço, conforme os conhecimentos disponíveis”.  
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Cecílio (2001, p. 118) também chama a atenção de que a preocupação com 

a integralidade deve estar presente em todos os serviços de saúde, e por isso 

aponta a necessidade de entender que não são apenas os serviços de atenção 

primária espaços privilegiados de realização da integralidade, pois esta só é capaz 

de acontecer através da ação em rede.  

Dessa forma, destaca o que denomina de “integralidade ampliada”, aquela 

que é produto da articulação dos diferentes serviços, que em seu conjunto possuem 

as tecnologias necessárias para a atenção integral à saúde, conformando uma rede 

das múltiplas integralidades focalizadas (CECÍLIO, 2001, p. 119). Compreende-se 

que essas duas dimensões da integralidade estão coerentes com o conjunto de 

sentidos de uso desse termo, apresentado por Mattos (2001), que se refere à forma 

de organização dos serviços de saúde.  

 Desse modo, Mattos como também Cecílio ressaltam a importância da 

integração dos serviços de saúde com vistas à superação de modelos assistenciais 

fragmentados, pois nenhuma organização de saúde reúne todos os recursos 

necessários para a solução dos problemas de saúde de uma população, o que 

remete a necessidade de organização em rede de serviços de saúde. 

Mendes (2009, p. 140), a partir de uma revisão bibliográfica elabora a 

seguinte definição para as redes de atenção à saúde: 

 
“Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 

vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 
ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 
contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção 
primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo 
certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – com 
responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a população.” 

 

Esse pensamento segue na direção contrária ao modelo piramidal, que 

traduz uma proposta de regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, e 

representou o modelo tecno-assistencial que o movimento pela Reforma Sanitária 

defendeu para a construção do SUS. Esse modelo traz em sua base o conjunto das 

unidades básicas de saúde responsáveis pela atenção primária de populações 

adscritas configurando-se como porta de entrada do sistema. Na parte intermediária 

estariam os serviços de atenção secundária, onde seriam oferecidos a assistência 

ambulatorial especializada, e os serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutico e 

alguns serviços de urgência e emergência, e finalmente no topo da pirâmide 



30 
 

estariam os serviços hospitalares de alta complexidade. Tudo isso em fluxo 

ordenado de pacientes tanto no sentido ascendente quanto descendente através de 

mecanismos de referência e contra referência (CECÍLIO, 1997, p. 470).  

Para o autor, esse modelo não tem funcionado no SUS, o que é evidenciado 

pelos seguintes fatos: a rede básica não tem se configurado em principal “porta de 

entrada do sistema” tendo a população recorrido a outros níveis como primeiro 

contato para a solução de seus problemas de saúde; as urgências e emergências 

continuam sendo buscadas para equacionamento de problemas de saúde 

considerados de fácil resolução na atenção primária; o difícil acesso aos serviços 

especializados, pois apesar de medidas rigorosas de exigência da referência pela 

atenção primária esses serviços mantêm uma clientela cativa que poderiam estar 

sendo acompanhada por aqueles serviços, e ainda o difícil acesso aos serviços que 

demandam procedimentos tecnológicos mais sofisticados (CECÍLIO, 1997, p. 471).  

Na direção oposta a esse modelo e coerente com o conceito de rede 

apresentado por Mendes (2009), Cecílio defende a construção de um modelo 

assistencial horizontalizado e que seja representado em forma de círculo, 

caracterizando a possibilidade de acesso a todos os níveis de atenção de acordo 

com o movimento real dos usuários, os seus desejos e necessidades, e tendo a 

atenção primária no centro da rede exercendo o papel de coordenador do cuidado.  

Como o presente estudo visa à reflexão sobre a assistência integral dentro 

das possibilidades tecnológicas de um serviço especializado que se coloca no nível 

de atenção secundária à saúde, mas sem excluir a noção da integralidade ampliada, 

interessa destacar qual seria o papel da atenção secundária ambulatorial nas redes 

de atenção à saúde, tal como apresentado por Mendes.  

Mendes (op cit) faz uma distinção entre a função desempenhada pelas 

unidades ambulatoriais em um sistema fragmentado daquelas exercidas em uma 

rede de serviços de saúde, pois nessa os pontos de atenção tanto secundário 

quanto terciário atuariam de forma ordenada com os demais pontos da rede e sob a 

coordenação da atenção primária, e naquele atuam de forma totalmente isolada e 

desarticulada.  

Em um sistema fragmentado e hierarquizado, os centros de especialidades 

se caracterizam por planejar a sua oferta a partir de parâmetros populacionais; em 

geral não mantém comunicação com os demais níveis de atenção; a história 

pregressa do usuário não é conhecida; não há o estabelecimento de vínculos; há 
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grande possibilidade de sobreposição de atividades; o cuidado está centrado na 

figura do médico especialista; as decisões terapêuticas não correspondem às 

diretrizes clínicas padronizadas para a rede; o especialista, por não confiar na 

atenção primária ou por não possuir meios de comunicação com esta, mantém o 

paciente definitivamente sob os seus cuidados, provocando sérios problemas de 

demanda reprimida, e fundamentalmente ocupam-se de funções exclusivamente 

assistenciais (MENDES, 2009, p. 172-177).     

Já em um sistema baseado na organização em rede, os serviços 

especializados seriam constituídos enquanto pontos de atenção secundária à saúde, 

em que o planejamento da oferta deveria ser feito a partir das necessidades de 

saúde dos usuários; haveria uma importante ação combinada com os demais 

serviços da rede; os fluxos e contra fluxos seriam coordenados pela atenção 

primária, bem como o acesso totalmente regulado por este nível de atenção; as 

intervenções seriam todas baseadas em protocolos clínicos estabelecidos para a 

rede; apenas os casos de maiores riscos poderiam permanecer sob os cuidados 

definitivos do especialista; desempenhariam outros papeis além do assistencial, tais 

como supervisão e apoio às equipes de atenção primária, de educação permanente 

tanto no próprio serviço como voltado para a atenção primária, mobilização social e 

a realização de pesquisas dentro do seu campo temático de atuação (MENDES op. 

cit). Essas características são compatíveis com o que, neste trabalho, compreende-

se como organização de serviços pautada pela preocupação com a realização da 

integralidade da assistência.  

Nessa direção Magalhães Jr. e Oliveira (2006, p. 61, 62), assinalam que a 

gestão do sistema de saúde orientada pelo trabalho em rede toma como eixos 

orientadores das práticas de saúde a responsabilização e o vínculo entre 

profissionais e usuários; o trabalho em equipe mediante processos de integração; a 

disponibilidade de recursos tecnológicos condizentes com as necessidades dos 

usuários e um sistema de informação que dê conta das informações necessárias à 

gestão do cuidado, os quais são pressupostos fundamentais à organização de 

processos de trabalho orientados pelo princípio da integralidade. 

Por outro lado, esses mesmos autores enfatizam que provavelmente, a 

integralidade seja o princípio do SUS com menor visibilidade nos processos de 

avaliações técnicas, pensamento com o qual se compartilha neste trabalho. Por isso 

mesmo, desenvolveu-se um esforço de analisar a organização e os processos 
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gerenciais de um serviço de saúde tomando como referencial a integralidade da 

assistência.  

Giovanella et al (2002), trabalhando com uma estrutura conceitual que utiliza 

elementos similares aos propostos por Mattos (2001) e Cecílio (2001) - quando 

esses autores atribuem sentidos e dimensões ao conceito da integralidade – 

elaboraram um modelo de avaliação que tomando a integralidade como foco, fosse 

adequado à avaliação da gestão de sistemas locais de saúde. No desenvolvimento 

desse modelo os autores não se detiveram na assistência prestada individualmente, 

tampouco incorporaram fatores gerais externos ao campo de governabilidade da 

esfera municipal.  

Nesse sentido, formularam um conceito operacional de integralidade 

constituído por quatro dimensões, como seguem: primazia das ações de promoção e 

prevenção; garantia de atenção nos três níveis de complexidade da assistência 

médica; articulação das ações de promoção, prevenção e recuperação; abordagem 

integral do indivíduo e das famílias. No presente estudo esse modelo foi adequado e 

utilizado justamente no esforço de operacionalizar essa abordagem no âmbito de um 

serviço de saúde específico. 

Para cada dimensão os autores desenvolveram critérios verificadores os 

quais foram avaliados por um conjunto de especialistas, conforme apresentado no 

quadro 1. 
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Quadro 1- Integralidade na gestão de sistemas municipais de saúde: critérios 
para avaliação 

Dimensões Operacionalização Critérios 

1. Primazia das ações 
de promoção e 
prevenção (política) 

Realização sustentada de 
ações de promoção e 
prevenção garantidas por meio 
de ações intersetoriais e 
planejamento com participação 
social 

 
*Fóruns intersetoriais em funcionamento
*Projetos comuns a diversas secretarias com 
orçamento próprio
* Monitoramento e análise espacial de indicadores 
sociais de ambiente
*Programas de educação em saúde formulados no 
próprio município
* Programa de saúde do trabalhador 
 

2. Garantia de atenção 
nos três níveis de 
complexidade da 
assistência 
médica(organização 
do sistema/caráter 
contínuo do cuidado) 

Oferta organizada de 
assistência curativa e de 
recuperação, garantindo-se 
referência e contra referência 
em uma rede articulada entre o 
setor ambulatorial e hospitalar 
que inclua unidades 
procedimentos nos distintos 
níveis de complexidade (baixa, 
média e alta), com fluxos e 
percursos definidos e 
ordenados espacialmente de 
modo compatível com a 
demanda populacional de cada 
território. 

 
*Garantias de marcação de consultas e exames 
especializados e centrais de regulação e 
internações 
*Protocolos de atenção para doenças/agravos 
específicos 
*Medidas de garantia para contra referência
*Integração do Programa Saúde da Família à rede
*Controle do fluxo de pacientes para ouro município
*Monitoramento de filas de espera e mecanismos 
para a sua redução
*Consórcio intermunicipal de saúde
*Inclusão de medicamentos complementares na lista 
básica relacionada a doenças de maior 
prevalência/gravidade/custo 
*Mecanismos para a garantia de reabilitação de 
pacientes vítimas de AVE e/ou lesões por causas 
externas. 
 

3.Articulação das 
ações de  prevenção e 
recuperação (gestão, 
caráter completo) 

Integração organizacional e 
programática entre os setores 
de assistência individual e os 
setores responsáveis pelas 
ações de caráter coletivo da 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
*Existência de instâncias de integração em atividade
*Programação articulada de ações de promoção, 
prevenção e recuperação em consonância com os 
problemas locais de saúde
*Mecanismos de uso e difusão de informações para 
a vigilância à saúde
*Utilização das informações contidas nas 
declarações de nascidos vivos no município para 
identificação de problemas
*Existência de comitês de revisão de óbitos na 
infância e mortalidade materna em funcionamento. 
 

4.Abordagem integral 
do indivíduo e famílias 

Intervenção nas esferas 
biológica, psicológica e social 
garantidas através de vínculo 
(profissional-usuário, unidade-
usuário) e de integração de 
serviços nas unidades e no 
sistema, fornecidos em local 
apropriado conforme a natureza 
da necessidade 

 
*Rede básica com adscrição populacional
*Estratégias de acolhimento
* Existência de Centros de Atenção Psicossocial
*Equipe multidisciplinar
*Realização de atividades de grupo (terapêuticos, 
preventivos, educativos)
*Realização de atividades extra unidade 
*Discussão de casos pela equipe multidisciplinar na 
unidade e/ou entre profissionais de distintos níveis 
de assistência 
 

 

Giovanella et al (2002) 
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A construção dessas dimensões e critérios está respaldada na definição da 

integralidade da atenção “por referência a uma concepção afirmativa da saúde, 

entendida como um processo de produção social influenciado por fatores de 

diversas naturezas, e que se expressa num nível de qualidade de vida de uma dada 

população” (GIOVANELLA et al, 2002, p.44). 

Os autores ressaltam que o modelo proposto não se dirige à análise do 

cuidado individual propriamente dito (relação profissional/usuário), mas à 

organização e gestão do sistema municipal de saúde, no que concerne a sua 

orientação com vistas ao cumprimento da integralidade enquanto diretriz do SUS. 

Deixam clara a possibilidade de uso do modelo em outros estudos, porém chamam 

a atenção para que sejam feitas adaptações necessárias de acordo com as 

situações problemas abordadas.  

Entende-se que há similitudes no objeto deste estudo com a metodologia 

proposta por Giovanella et al (op cit), uma vez que este também não se propõe a 

analisar a integralidade no cuidado individual, mas no que diz respeito à organização 

e aos processos gerenciais só que em um nível micro do sistema (serviço de saúde 

especializado que compõe o nível de atenção secundária). Para tanto, se fez as 

adaptações devidas no que se refere às dimensões da integralidade e à formulação 

dos critérios verificadores, as quais estão detalhadas no capítulo desta Dissertação 

que trata dos procedimentos metodológicos. 

 Compreende-se, a partir desse referencial, que o desenho organizacional e 

técnico do serviço de saúde é um importante definidor do seu potencial para 

prestação de uma assistência integral. O que é bastante influenciado pelo modo de 

gerenciamento do serviço, tema próximo item deste capítulo. 

 

2.2 A integralidade e o gerenciamento de serviços de saúde 
Retoma-se a argumentação de Mattos (2001) ao referir-se à organização 

dos serviços de saúde como um aspecto importante a ser considerado na 

construção da integralidade em um dos seus conjuntos de sentidos; como também a 

reflexão de Cecílio (2001), quando se refere à realização da integralidade através da 

“confluência de saberes” no interior de cada serviço que compõe o sistema. 

Nos serviços de saúde assim como em outros tipos de organizações são 

necessárias além da combinação entre o trabalho realizado por pessoas e os 
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recursos tecnológicos, o trabalho gerencial que tem a finalidade de promover as 

condições para que esse processo se realize (JUNQUEIRA, 1990, p. 247). 

Cecílio (2004) aponta que na perspectiva de consolidação do SUS, desde a 

década de 90 foram inúmeras as experiências de mudanças nas formas de gestão 

dos hospitais, tendo em vista tanto o enfrentamento dos entraves burocráticos 

próprios da administração pública, quanto o ideal de construir serviços que 

prestassem melhor assistência aos usuários. Entende-se que essa também tem sido 

uma preocupação em relação às demais modalidades de organizações de saúde 

nos seus diferentes níveis de atenção. 
Sobre o papel da gerencia1 nas organizações, Pires (1998) assinala que 

segundo a perspectiva da organização científica do trabalho, a atividade de gerencia 

refere-se à coordenação do trabalho coletivo, concebido como forma de 

potencializar a produtividade através do estabelecimento e fiscalização das regras 

que garantam a melhor forma de realização das etapas do processo produtivo, 

expropriando o trabalhador do controle do seu próprio trabalho, tendo a 

fragmentação como mais um meio para aumentar a produção.  Em outro estudo, 

essa autora defende que a organização do trabalho bem como o gerenciamento nos 

serviços de saúde ainda se apresenta, nos dias de hoje, fortemente influenciados 

por esses aspectos (MATOS e PIRES, 2006, p.511).  

Por sua vez, Ernel e Fracolli (2003, p. 94) salientam que a Teoria Geral da 

Administração não oferece possibilidade de construção de uma proposta para a 

gerência de serviços de saúde coerente com o projeto societário que embasa os 

princípios e diretrizes do SUS, o que pressupõe procedimentos que publicizem a 

gestão desses serviços de forma a construir um modelo de saúde em defesa da 

vida. 

Na direção de uma contraproposta ao modelo de organização do trabalho 

estritamente racional e burocrático, e tomando no caso os serviços de saúde, 

compartilha-se com Pires (1998) o entendimento de que para as instituições de 

                                                            
1  Gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou órgão de saúde 
(ambulatório, hospital, instituto, fundação etc.), que se caracteriza como prestador de serviços ao 
Sistema. Por sua vez, gestão é a atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde 
(municipal, estadual ou nacional), mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, 
negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria (NOB 01/1996- 
Ministério da Saúde). 
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saúde atuarem na direção da desfragmentação das práticas bem como para a 

integração interdisciplinar, devem ser promovidos nesses serviços espaços de 

reflexão sobre os processos de trabalho, ocorrendo a ação de forma planejada e 

com a participação dos trabalhadores, tanto no que se refere à concepção quanto à 

organização de tais processos. A autora compreende a gerência como elemento 

central dessa organização, atuando como sujeito da reconstrução do trabalho 

coletivo na assistência à saúde, o que repercutirá na elevação da qualidade tanto 

dos conhecimentos quanto da prática assistencial propriamente dita.  

  Prosseguindo a abordagem dessa questão, Pires (op. cit) apresenta os 

resultados obtidos através de estudo realizado em hospitais onde constatou a 

compartimentalização da assistência evidenciada pela 

 
“Inexistência de instâncias de planejamento nas quais se decida: que 

atividades e conhecimentos estão envolvidos na assistência que a 
instituição pretende prestar; que profissionais são necessários para realizar 
o trabalho mais adequadamente; que papel cada um deve desempenhar; e 
como as diversas atividades podem integrar-se. Também não existem 
espaços de avaliação da assistência prestada nem de avaliação de 
resultados”. (PIRES, 1998, pag.165) 

 
 

Para a autora, no trabalho compartimentalizado os grupos profissionais 

atuam separadamente uns dos outros, com uma tendência à sobreposição de 

trabalhos e até mesmo realização de práticas contraditórias em um mesmo processo 

assistencial.          

Para a compreensão sobre o conceito de organização do processo de 

trabalho recorre-se a Mendes Gonçalves (1992, p. 03 a 18), um dos pioneiros no 

Brasil a transportar para a saúde conceitos da categoria trabalho e do processo de 

trabalho em saúde, valendo-se para isso dos estudos de Karl Marx, nos quais o 

trabalho humano é entendido como energia que submetida a um processo 

determinado, é capaz de transformar a natureza em produtos que atendam à 

necessidade de reprodução da existência humana. Nesse processo, estão presentes 

os elementos básicos da ação transformadora, que são o objeto de trabalho 

recortado da natureza, mas que também pode ser produto de outros trabalhos 

anteriores; a força de trabalho localizada naquele que é o sujeito ou agente; e os 

meios ou instrumentos materiais e imateriais, que mediam a relação do agente com 

o seu objeto.  
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O referido autor aponta também que o aspecto central que diferencia o 

trabalho humano de outras formas de trabalho é a presença de uma intencionalidade 

que permeia todo o processo transformador de objetos em produtos, ou seja, é um 

projeto que guia uma energia transformadora, e que é anterior ao processo de 

trabalho, como também o atravessa, e que é determinado pelas necessidades ou 

por uma estrutura de carecimentos. 

Por outro lado, Merhy (2007, p. 87) salienta que quando se coloca em 

discussão a produção voltada para a satisfação de necessidades de saúde estar-se 

referindo a um processo de trabalho com especificidades próprias, o que lhe confere 

características distintas do processo de trabalho geral. Uma dessas características 

centrais é que o consumo do produto se dá concomitantemente ao momento em que 

é produzido, o que significa para o autor, a construção de um “espaço intercessor” 

entre o agente produtor e aquele a quem se destina tal produto, momento em que 

são estabelecidas as negociações entre ambos e que acontece o encontro das 

necessidades dos mesmos.   

Nesse mesmo estudo, Merhy também destaca outra peculiaridade do 

processo de trabalho em saúde que é a forte presença do autogoverno dos 

trabalhadores, principalmente médicos, mas também de outras categorias 

profissionais, o que é decorrência da própria natureza desse tipo de trabalho, que 

pressupõe a recriação dos processos que compõem a produção de serviços de 

saúde, em função das singularidades presentes nas diversas situações e pelas 

diferentes demandas. 

Dessa forma, diferentemente de uma fábrica em que as rotinas são 

altamente estruturadas e não se admitem mudanças pelos agentes do trabalho, ou 

seja, o autogoverno possível é quase nenhum; no trabalho em saúde, “a captura 

global do autogoverno não só é muito difícil e restrita, mas impossível pela própria 

natureza tecnológica desse serviço” (MERHY, 2007, p. 98). 

 Assim, compartilha-se no presente estudo com o pensamento de Ernel e 

Fracolli (2003, p. 94), quando assinalam que a gerência de serviços de saúde 

necessita construir dispositivos gerenciais que possibilitem intervir no autogoverno 

dos trabalhadores. Isso, sem a intenção de “capturá-lo”, mas de direcionar um 

projeto coletivo que represente os interesses gerais dos sujeitos que constituem 

esses serviços, ou seja: gerência, equipe técnica e usuários. A utilização de 

protocolos de condutas é um desses dispositivos que pode, em alguma medida, 
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disputar com a autonomia dos profissionais em seus processos de trabalho 

(CECÍLIO, 2004, p.43). 

É necessário também considerar que tal autonomia dos trabalhadores na 

produção da atenção à saúde é necessária, desde que não se afaste do foco das 

necessidades dos usuários. Entretanto, Campos (2007, p. 232), assim se refere a 

essa autonomia: “Infelizmente, na prática, esses coeficientes preservados de 

autonomia têm sido mais utilizados para defesa de interesses corporativos do que 

para inventar projetos terapêuticos eficazes”. Ressalte-se que neste estudo, os 

termos autonomia e autogoverno são utilizados como sinônimos. 

Entende-se que tal autonomia ou autogoverno também pode favorecer a 

construção cotidiana de práticas de saúde coerentes com uma assistência integral, 

uma vez que o profissional pode criar modos de agir de acordo com as 

necessidades particulares expressas pelos usuários, porém faz-se necessário um 

ambiente institucional que ofereça as condições necessárias para que essas 

práticas tenham sustentabilidade. 

Nessa perspectiva, a gerência de serviços de saúde pode ser compreendida 

como 
“Um instrumento do processo de trabalho em saúde capaz de 

contribuir para a transformação desse processo de trabalho na direção de 

um modelo assistencial usuário centrado, e não em função do controle e 

dos procedimentos e, enquanto tecnologia do trabalho em saúde, capaz de 

ser protagonista de mudanças compromissadas com a defesa da vida do 

usuário” (VANDERLEI, 2007, p. 444). 

 

Retoma-se aqui a preocupação deste estudo com a organização do trabalho 

em equipe multiprofissional (TEMP) enquanto uma alternativa à fragmentação do 

trabalho em saúde, e como uma via necessária à integralidade da assistência ao 

portador de diabetes. Para o que se percebe o papel estratégico da equipe gerencial 

do serviço, não como apresentado pela perspectiva racionalizadora da organização 

do trabalho, mas como potência para promoção de um trabalho cooperativo, 

desalienado, voltado para melhor atender às necessidades dos usuários do serviço.  

Nesse aspecto, busca-se destacar os dispositivos gerenciais que promovam 

a integração e a interação entre a equipe técnica no sentido da construção do 

TEMP, qualificando assim a assistência realizada no serviço. Salienta-se, em 

particular, a criação de espaços de problematização do trabalho bem como da 
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avaliação dos seus resultados, configurando, portanto, uma diretriz gerencial que 

permearia todos os processos presentes na micropolítica dos serviços de saúde.  

Assim, o olhar sobre as formas de organização das práticas de saúde se 

coloca como referencial para a análise do objeto deste estudo, de acordo com as 

argumentações a seguir. 

 
2.3 A integralidade e a organização das práticas de saúde 

A literatura na qual se baseia este estudo aponta que a integralidade da 

assistência se faz presente naqueles serviços e práticas de saúde que em seu 

cotidiano são capazes de transcender a racionalidade estritamente biomédica2 e 

caminhar no sentido de compreender o processo saúde-doença em sua 

multidimensionalidade, valorizando as singularidades de cada sujeito demandante 

das ações de saúde. Como também naqueles espaços em que a racionalidade 

fragmentadora - através das abordagens altamente especializadas da atenção à 

saúde - é superada, no sentido da formação de equipes multiprofissionais (EMP) 

com um projeto assistencial comum que tem como foco privilegiado de ação as 

necessidades apresentadas pelos usuários.  

Peduzzi (2001, p. 103) assinala que o trabalho em equipe na saúde se 

configura como uma estratégia ao enfrentamento do intenso processo de 

especialização nesse setor, o que leva ao aprofundamento da hierarquização dos 

saberes e à individualização das abordagens técnicas, desqualificando o caráter 

social das necessidades de saúde e promovendo a brutal fragmentação das ações.  

Vale destacar a reflexão de Mendes-Gonçalves (1992, p. 39, 40) que 

descreve este processo de fragmentação do trabalho em saúde como histórico e 

determinado pelas transformações societárias em geral, ocorridas pelo 

aprofundamento do modo de produção capitalista. Para a saúde em particular, 

guarda relação com o processo de constituição da prática médica científica que tem 

suas origens no hospital e que, em seu desenvolvimento, levou ao aparecimento de 

“uma coleção de trabalhos infraestruturais”, inaugurando uma divisão de trabalho 

vertical em saúde. Por outro lado, aponta o autor, o trabalho do médico também 

                                                            
2 No paradigma denominado de biomédico predomina o referencial positivista, centrado no orgânico, 
essencialmente voltado para a doença, em alguns aspectos de prevenção e promoção, mas com os 
mundos da objetividade e subjetividade, do indivíduo e do coletivo, da saúde e da doença, da clínica 
e da saúde pública, desintegrados e muitas vezes apresentados como contraditórios e incompatíveis 
(MADEL LUZ apud CAMPOS, Brasil 2006 a). 
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passa a se dividir horizontalmente em duas expressões: pela criação das diversas 

especialidades médicas e pela agregação de profissionais de áreas complementares 

tais como odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e outros. 

 Assim, entende-se que o surgimento da clínica desde o século XVIII traz em 

seu bojo a formação de equipes de trabalho composta por profissionais de diferentes 

áreas como modo de organizar o processo de trabalho em saúde, caracterizando a 

divisão social e técnica do trabalho no atendimento às necessidades assistenciais. 

Gomes et al, (2005, p. 105), admitem que em um número significativo dos 

serviços de saúde, existe uma justaposição de diferentes profissionais com a 

permanência de uma  hierarquização dos saberes, do que decorreria a 

fragmentação da assistência. Entende-se que esse arranjo configura-se como um 

tipo de prática impeditiva à efetivação do princípio da integralidade.  

A pesar do amplo reconhecimento da importância do trabalho em saúde na 

forma de equipes, a prática dos profissionais tem reiterado o modelo biomédico de 

atenção, sem que sejam incorporados, no processo assistencial, os saberes e ações 

relacionadas aos aspectos preventivos, educativos, psicossociais e comunicacionais 

(PEDUZZI, 2007, p. 164) 

Essa mesma autora apresenta uma tipologia de equipes de trabalho em 

saúde a partir de dois modelos distintos, um que denomina agrupamento de 

agentes, e o outro que chama de integração de trabalhos. O primeiro é caracterizado 

pela mera aglomeração de profissionais de diferentes áreas em um mesmo espaço 

físico, cujas ações se dão de forma justaposta e com total autonomia; no segundo, 

há interação entre os trabalhadores o que permite a realização de ações articuladas, 

complementares e interdependente (PEDUZZI 2001, p. 105,106).  

Honorato e Pinheiro (2007, p.88), interpretando a referida autora, assinalam 

que esse projeto coletivo de trabalho é construído em um processo participativo, 

marcado por intervenções coletivas que ultrapassam os limites do modelo 

biomédico.                               

 Assim, a proposta subjacente à construção da integralidade remete à 

desfragmentação dos saberes e práticas da equipe de saúde, sem com isto 

desqualificar as especificidades de cada campo disciplinar.  Essa forma de agir 

significa  
“Garantir as especificidades relativas aos campos do saber 

profissionais em prol de um objetivo comum, que é a saúde do usuário; é 
perceber que o trabalho só ocorre com a participação de todos e que não 
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obstante o fato de que em determinados momentos alguns profissionais se 
sobressairão, a saúde do usuário não pode circunscrever à prática de 
apenas uma categoria profissional”. (GOMES et al, 2005, p. 108). 

 
 

Nessa perspectiva, estudo realizado por Peduzzi evidencia que a 

representação dos profissionais de saúde acerca da atuação em equipe 

multiprofissional converge para destacar a comunicação como denominador comum, 

e que é através da mediação da linguagem que se dá “a articulação das ações, a 

coordenação, a integração dos saberes e a interação dos agentes” (PEDUZZI, 2001, 

p. 106).  

Cardoso (2006, p. 1125), referindo-se à importância da comunicação na 

gestão estratégica das organizações defende a “informação e comunicação como 

processos poderosos para a realização das potencialidades estratégicas e para a 

ampliação e integração das estruturas organizacionais”. 

   Assim, compreende-se que a comunicação deve ser tomada como meio 

estratégico para o compartilhamento de decisões e envolvimento dos sujeitos do 

processo de trabalho, de modo a buscar a integração de todos à finalidade primeira 

do serviço e potencializando as suas práticas em função, no caso, da construção da 

assistência integral aos destinatários dessas práticas. 

  Cardoso chama a atenção para a necessidade de as organizações 

submeterem os seus processos comunicacionais a permanentes análises críticas no 

sentido de aprimorá-los, pois as aceleradas mudanças sociopolíticas e econômicas 

têm-lhes colocado o desafio de buscar enfoques da comunicação que supere as 

abordagens “comprometidas com a racionalidade instrumentalizada e o monopólio 

da verdade, para que se alcancem formas de colocar o ser humano em pauta, 

valorizando a capacidade criadora do indivíduo, sem desprezar a subjetividade e a 

afetividade”. O autor assinala ainda que a comunicação no ambiente, organizacional, 

desde que em uma perspectiva inovadora e democrática, deve buscar a 

disseminação, tanto no público interno como externo, de objetivos e valores culturais 

de modo que estes venham a ser apropriados e compartilhados por todos 

(CARDOSO, 2006, p. 1126). 

 Genelot apud Cardoso (2006) evidencia esse caráter democrático da 

comunicação ao afirmar que o seu papel é o de possibilitar a construção de um 

projeto comum, sem que seja necessária a imposição de pontos de vistas, mas por 

meio do compartilhamento de conhecimentos. 



42 
 

No modelo de comunicação estritamente estratégico, ou seja, onde a 

linguagem é utilizada para a transmissão de informações com vistas a um objetivo 

pré-estabelecido, sem que seja colocada como instrumento promotor de integração 

social entre os sujeitos envolvidos na ação, a comunicação acontece de forma 

linear, visando o controle e a disciplina, através da disseminação de normas e 

rotinas para a potencialização da produção (LIMA e RIVERA 2009). 

Esse modelo de comunicação seria como afirma Cardoso (2006, p. 1126), 

uma comunicação estritamente instrumental, voltada para imposição de ordens sem 

abrir espaço para críticas, estabelecido exclusivamente no sentido do topo à base, e 

que traz como consequência o não reconhecimento das pessoas nas finalidades da 

organização bem como restrição no engajamento e participação para a construção 

de tais finalidades. 

Nesse estudo, concorda-se com Lima e Rivera (2009, p. 330), quando 

defendem que “a coordenação das ações de saúde é essencialmente uma ação 

comunicativa”, pois se entende que essas ações são interdependentes pela sua 

própria natureza, e para que sejam integradas com vistas à integralidade da 

assistência, faz-se necessário um processo de coordenação que promova a 

interação intersubjetiva, através do estabelecimento de processos comunicacionais 

mais abrangentes que promovam o protagonismo de todos os sujeitos da ação. 
“A construção da integralidade passa pela instituição de estruturas e 

mecanismos reguladores dos fluxos de usuários entre os serviços, mas 
passa fundamentalmente pela mudança nos modos de interação entre 
profissionais e usuários e entre as equipes de profissionais e gestores. 
Como essa interação se dá, fundamentalmente, por meio da linguagem, 
isso exige novos processos de comunicação” (LIMA e RIVERA, 2009, p. 
333). 

 
Compreende-se então que a realização da integralidade possível no interior 

de um serviço de saúde se dá pela integração dos diferentes saberes profissionais 

em ação com vistas a um projeto coletivo. Nessa direção Hartz e Contandriopoulos 

(2004, p: 332) assinalam que:  
“Num sentido mais amplo, a integração em saúde é um processo que 

consiste em criar e manter uma governança comum de atores e 
organizações autônomas, com o propósito de coordenar sua 
interdependência, permitindo-lhes cooperar para a realização de um projeto 
(clínico) coletivo.”  

 
Dessa forma, o modelo de comunicação adotado pela gerência de um 

serviço de saúde deve fundar-se em uma proposta que possibilite a coordenação 
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das ações através de redes de conversações que se constroem durante as 

interações que se estabelecem entre os diferentes atores inseridos no contexto.  
“A ideia de rede de conversações remete a um conjunto de relações 

ou interações cujas ligações são mediadas pela conversa entre atores 
envolvidos em um contexto compartilhado. No âmbito específico de um 
sistema de serviços de saúde, trata-se de um conjunto de relações não 
hierárquicas e interdependentes, vinculando gestores, profissionais/ 
prestadores e usuários mediante a conversação para concretizar seus 
diversos interesses e promover a integração dos serviços” (TEIXEIRA, 2003 
apud LIMA e RIVERA, 2009, p.339).  

 
Fica evidente a importância do diálogo realizado seja entre os sujeitos que 

compõem a equipe técnica, seja entre a gerência e essa equipe, para que a 

integralidade da atenção possa ser efetivamente operacionalizada no micro espaço 

dos serviços. Pois “a integralidade para além do texto da lei, se constrói no dia-a-dia 

dos serviços, no diálogo entre os diversos agentes sociais que compõem o SUS” 

(LOUZADA et al.,2007, p. 38). 

Nesse processo, entende-se ser de fundamental importância o papel da 

gerência na organização do trabalho da equipe para promover e dar sustentação às 

ações coerentes com a noção de integralidade em saúde. Pois um projeto comum 

de trabalho não significa amarras rígidas que desconsiderem as especificidades e 

autonomia técnica dos componentes da equipe técnica, mas que represente o eixo 

condutor, a racionalidade que orienta os seus processos de trabalho, que em última 

instância tenha como objetivo atender às necessidades assistenciais dos usuários. 
“Em uma perspectiva de rede, o trabalho dos gestores e dos gerentes 

consiste não apenas em tomar decisões e resolver problemas sozinhos, 
mas, sobretudo, em animar e manter a rede de conversas onde são 
trocados os compromissos” (TEIXEIRA, 2003, apud LIMA e RIVERA, 2009, 
p.339). 

 
Entende-se que em um serviço de saúde a comunicação pode ser capaz de 

fomentar um ambiente de trabalho que anime a existência de um trabalho 

verdadeiramente multiprofissional, em que o isolamento das diferentes práticas 

profissionais seja superado e a desfragmentação da assistência à saúde torne-se 

um fato no sentido da reconstrução do trabalho coletivo, objetivado pela elaboração 

de propósitos comuns a partir da interação entre gerência e equipe técnica. 

Dessa forma, o modo como às práticas de saúde são organizadas no interior 

de cada serviço bem como a maneira pela qual os sujeitos produtores dessas 

práticas interagem, revelam a sua potência para a prestação da assistência integral 

àqueles que demandam a ação. 
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CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO EMPÍRICO 
 
3.1 Tipologia do estudo 

Esta é uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva e analítica cuja 

abordagem do objeto investigado foi realizada através de um estudo de campo. A 

adoção dessa proposta metodológica baseia-se na compreensão de que a pesquisa 

qualitativa tem como finalidade a busca dos sentidos, significados e interpretações 

que as pessoas constroem acerca do seu mundo social e dos fenômenos nele 

presentes, esses compreendidos como as interações e os comportamentos dos 

grupos em diferentes contextos (POPE e MAYS, 2009, p. 14). 

A pesquisa descritiva está voltada para a descrição em profundidade e com 

precisão, das características de determinadas populações, comunidades ou 

fenômenos sociais, mas também visa identificar os fatores que influenciam tal 

caracterização. A abordagem empírica sob a forma de estudo de campo é aquela 

que está mais adequada ao estudo das interações presentes em um grupo 

determinado ou mesmo uma comunidade, no sentido do aprofundamento das 

questões pertinentes ao objeto de estudo. Nesse caso, comunidade não significa 

exclusivamente aquela do ponto de vista geográfico, mas também as situações onde 

há interação entre seres humanos em atividade, como nos grupos de trabalho (GIL, 

2009, p.42).  

A opção pelo estudo de campo se deu pela compreensão da sua adequação 

ao objeto de estudo e também pelo fato de a pesquisadora ser parte constituinte do 

campo de estudo e por isso possuir uma relativa facilidade em atender às exigências 

operacionais desse método, que são a necessidade de experiência anterior com a 

situação de estudo e também maior imersão na área (GIL op. cit.).   

O estudo empírico tomou forma mediante a técnica de entrevista individual 

semiestruturada, de grupo focal e de análise documental. Através das narrativas dos 

sujeitos entrevistados, buscou-se analisar a organização e os processos de 

gerenciamento em um serviço de saúde de atenção secundária, à luz do referencial 

da integralidade. 
3.2 Objeto e campo do estudo 

A escolha de um serviço de saúde que presta assistência especializada em 

diabetes como objeto do estudo empírico sobre a integralidade ao nível da atenção 

secundária, deve-se à compreensão de que o atendimento prestado ao portador 
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dessa patologia demanda, obrigatoriamente, uma abordagem “a várias mãos” sob 

um processo de trabalho articulado e integrado. 
Nesse sentido, o estudo foi desenvolvido no Centro Médico Senador José 

Ermírio de Moraes (CMSJEM), serviço que compõe a rede municipal de saúde do 

Recife no âmbito da atenção secundária e que presta assistência especializada aos 

portadores de DM e HA, como também assistência oftalmológica (consultas, exames 

e cirurgias). As reflexões apresentadas se referem à realidade posta até o final do 

ano de 2010. 

O CMSJEM foi inaugurado em agosto de 1998, está situado no território do 

Distrito Sanitário (DS) 3, especificamente no bairro de Casa Forte, ocupa uma área 

de aproximadamente 9.000 m2, é referência para toda a rede municipal, mas atende 

também pessoas residentes em outros municípios e até em outros estados do 

Nordeste, embora seja formalmente referência, apenas, para os munícipes do 

Recife. Nos anos iniciais que sucederam a sua fundação, o CMSJEM era vinculado 

diretamente ao gabinete do Secretário de Saúde, posteriormente foi incorporado ao 

território do DS 3,  embora também esteja ligado à Gerência de Assistência 

Ambulatorial e Hospitalar (GAAH) da Secretaria de Saúde do Recife, uma vez que 

esta é o órgão central de coordenação das maternidades, dos serviços de pronto 

atendimento, dos hospitais pediátricos, das policlínicas e  serviços especializados. 

Como apresentado por Oliveira (1998, p. 31), no projeto de implantação 

desse serviço apontaram-se alguns fatos e constatações em relação à saúde pública 

no Brasil e no Recife que, à época, evidenciavam a necessidade de se instituir um 

equipamento de saúde dessa natureza. Eram eles: 

- Aumento da expectativa de vida e com isso o crescimento das doenças crônico-

degenerativas; 

- No Recife, como no Brasil, as doenças cardiovasculares já constituíam a primeira 

causa de óbito; 

- O DM como a primeira causa de cegueira adquirida, de neuropatia periférica, de 

doenças vasculares e de infecções; 

- Medidas de prevenção, associadas ao diagnóstico precoce, reduziriam a morte e a 

invalidez provocadas pela HA e o DM; 

- A inexistência de serviços públicos para atendimentos oftalmológicos com 

capacidade resolutiva no Recife, estimando-se que 70% dos que precisavam desse 

tipo de serviço, à época, ficavam fora do sistema de saúde. 
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A concepção desse serviço em meados da década de noventa do século 

passado, se dá simultaneamente aos vários investimentos no sentido de 

estruturação da rede de saúde do Recife, ao delineamento dos territórios através da 

implantação/implementação de seis Distritos Sanitários e à construção de um 

modelo assistencial para o município. A implantação desse Centro surge como uma 

iniciativa política para qualificar a assistência em diabetes e hipertensão arterial e 

para equacionar a demanda reprimida por serviços oftalmológicos na cidade. Vale 

também ressaltar que a oftalmologia é contemplada nesse processo pelas suas 

afinidades com as problemáticas das duas patologias3. 

A incipiente “rede” que foi estruturada à época constituía-se em 18 (dezoito) 

unidades básicas com pessoal treinado para o atendimento em DM e HA, sendo 03 

(três) em cada DS e contaria com uma retaguarda de atenção especializada que 

seria o CMSJEM.  

A gestão concebeu esse serviço não só como um espaço de assistência, 

mas também para qualificação profissional, vinculado que seria aos centros 

formadores de pessoal de saúde, inclusive a programas de Residência Médica4, o 

que não chegou a ser concretizado. 

O CMSJEM oferta consultas ambulatoriais em endocrinologia, cardiologia,  

oftalmologia e nutrição; assistência à saúde bucal; assistência farmacêutica no que 

se refere ao fornecimento de medicamentos e insumos para o auto monitoramento 

da glicemia; atendimento psicoterápico e de serviço social; assistência de 

enfermagem; reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica através do 

acompanhamento de fisioterapeuta e professores de educação física. Vale ressaltar 

que a cobertura desses serviços se dá com limitações importantes que serão objeto 

de análise no capítulo 4 desta Dissertação. 

Em seu desenho arquitetônico o CMSJEM é basicamente constituído de dois 

blocos, o primeiro comporta os serviços de cardiologia, endocrinologia, odontologia, 

psicologia, serviço social, nutrição, gerência geral, gerência de atenção à saúde, 

setor de pessoal, recepção do laboratório e farmácia.  

A endocrinologia possui 06 (seis) consultórios e uma sala que originalmente 

foi criada para ser o setor de atendimento aos usuários com lesões dos membros 

                                                            
3 Informação pessoal fornecida pela então Diretora de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde do 
Recife à época da estruturação e fundação do CMSJEM. 
4Ibdem 
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decorrentes do diabetes (Pé diabético), mas que está desativada. A cardiologia 

possui 04 (quatro) consultórios, três salas destinadas aos exames de 

eletrocardiografia, teste ergométrico e ecocardiografia. Existem ainda 05 (cinco) 

consultórios destinados, respectivamente, aos outros tipos de atendimentos 

ambulatoriais como nutrição, psicologia, serviço social e enfermagem. Há também 

01(um) gabinete odontológico.  

Ainda nesse bloco, existe uma sala que originalmente foi criada para ser um 

espaço de reuniões tanto da equipe técnica quanto com usuários, entretanto desde 

o ano de 2006 passou a funcionar nesta a Central de Distribuição de Vacinas do DS 

3, o que significou prejuízos para o trabalho educativo conforme pontuado no 

capítulo 4 deste trabalho.  

No segundo bloco funciona o setor de oftalmologia que seria voltado ao 

equacionamento das necessidades de assistência nessa área, tanto da demanda 

interna, como também da população encaminhada pelos demais serviços de saúde 

do município, mas que restrições de diferentes ordens têm limitado essa ação.  O 

bloco é formado pelos seguintes ambientes: sete consultórios, duas salas para 

atendimento específico em retina e uma para estrabismo, uma sala de enfermagem, 

um centro cirúrgico com cinco salas de cirurgia, quatro salas para exames, uma sala 

para os exames de pré-consulta e um apartamento para repouso pós-cirúrgico. 

Compõe ainda a estrutura física do CMSJEM, a sala do Projeto Bom Dia 

(PBD), equipada com os materiais necessários às atividades de fisioterapia e de 

educação física e também uma pista de cooper que foi construída para uso dos 

usuários em acompanhamento no PBD. O Centro também dispõe de um auditório 

com capacidade aproximada para 100 (cem) pessoas, que é utilizado para eventos 

próprios, quanto de outros setores da Secretaria de Saúde, mas que se encontra 

com as suas instalações físicas muito precárias.  

Segundo relatórios do serviço de marcação de consultas, de janeiro a 

dezembro do ano 2010 foram realizados cerca de 105.000 (cento e cinco mil) 

atendimentos, com uma média mensal de 8.750. Do total do ano, 24.066 (vinte e 

quatro mil e sessenta e seis) foram de endocrinologia, com uma média mensal de 

2.005 (dois mil e cinco) atendimentos, dos quais se estima uma média de 124 novos 

pacientes inseridos por mês. Não se pode afirmar que todos esses atendimentos de 

endocrinologia são dirigidos aos portadores de DM, pois apesar de não ser a 
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finalidade do serviço, existem pessoas com outras doenças endócrinas que 

conseguiram inserir-se no Centro e permanecem sendo assistidas.   

Não foi possível a mensuração do quantitativo de portadores de diabetes 

atendidos, nem quais desses são acompanhados simultaneamente pelos serviços 

de cardiologia e oftalmologia, pois, segundo informações colhidas, há mais de três 

anos o programa de informática utilizado não tem emitido relatórios que façam tais 

distinções.   

Além dos atendimentos ambulatoriais individuais, são oferecidas aos 

portadores de DM outras ações de caráter coletivo conduzidas por um grupo técnico 

formado por diferentes categorias profissionais, que são o Programa de Educação 

em Diabetes (PED) e o PBD, os grupos psicoterapêuticos, o Projeto Feira de 

Talentos (dirigida aos usuários artesãos) e a Cozinha Experimental, este último 

suspenso por questões administrativas e operacionais.  

Vale ressaltar que tais atividades não conseguem abranger todos os 

usuários que necessitam e se interessam pelas mesmas. O PED vem sendo 

colocado em prática desde o primeiro ano de fundação do CMSJEM; esse programa 

tem como objetivo desenvolver atividades educativas que abordem os principais 

aspectos do DM de modo a dar suporte ao portador e a sua família na condução do 

tratamento e na prevenção das principais complicações, através da promoção de 

mudanças de atitudes, porém há evidências de que carece de maiores 

investimentos para que possa desenvolver-se. 

A condução desse programa é realizada por um grupo técnico composto por 

01 psicóloga, 02 assistentes sociais, 02 médicas endocrinologistas e 02 enfermeiras. 

Os profissionais de nutrição, odontologia e educação física têm uma participação 

pontual.  

Já o PBD existe formalmente desde agosto de 2004, tendo iniciado a 

primeira turma em janeiro de 2005, surgiu de uma parceria entre o CMSJEM, a 

Gerência de Atenção à Pessoa com Deficiência e o Programa Academia da Cidade 

(PAC) da Prefeitura de Recife e tem como objetivo a reabilitação cardiovascular, 

pulmonar e metabólica.  

A equipe desse projeto é composta por 02 professores de educação física, 

01 nutricionista e 01 fisioterapeuta, sendo também campo de estágio para 

acadêmicos dessas áreas; os dois primeiros profissionais são vinculados ao PAC e 

os demais ao CMSJEM. As ações desenvolvidas por esse Programa são: grupos de 
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ginástica, coordenado pelos professores de educação física, onde são incorporadas 

atividades neuromusculares, aeróbicos, jogos esportivos e atividades socioculturais; 

fisioterapia cardiorrespiratória dirigida pela fisioterapeuta da equipe e ainda 

avaliação e orientação nutricional coordenada pelo profissional de nutrição. Os 

usuários permanecem no projeto por um período médio de seis meses quando, após 

análise da equipe, são encaminhados para os polos do PAC mais próximos da sua 

residência. 

Os pacientes deveriam ingressar tanto no PBD quanto no PED a partir de 

referência do seu médico assistente, porém muitas vezes a iniciativa parte deles 

próprios, devido à insuficiente integração desses profissionais com os grupos que 

conduzem essas atividades, problema que será discutido no capítulo seguinte desta 

dissertação. 

O CMSJEM possui um quadro de recursos humanos formado por 217 

(duzentos e dezessete) pessoas, dos quais a maioria é estatutária; os demais são 

cedidos por outros órgãos públicos, terceirizados, contratados, cargo comissionado 

sem vínculo efetivo e ainda 1 (um) voluntário. 

A composição da equipe técnica de nível superior responsável pela 

assistência direta aos usuários do CMSJEM pode ser verificada conforme o Quadro 

2. 
Quadro 2- Quantidade de profissionais de nível superior por especialidade do 
CMSJEM 

Especialidade Frequência 
Endocrinologista 11 

Cardiologista 16 
Oftalmologista 30 

Anestesista 04 
Farmacêutica 01 

Psicóloga 03 
Assistente Social 02 

Fisioterapeuta 01 
Nutricionista 03 

Cirurgião dentista 03 
Enfermeira 09 

Total 83 
 

Fonte: Relatório fornecido pelo Serviço de Gestão de Pessoas do CMSJEM 
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O grupo responsável pelo gerenciamento da unidade de saúde é composto 

por um gerente geral, um gerente de atenção à saúde, um diretor administrativo-

financeiro, uma chefia de gestão de pessoas e uma chefia do serviço de arquivo e 

marcação de consultas. 

Deve ser destacado ainda o fato de que durante 12 (doze) anos de 

existência o CMSJEM passou por 09 (nove) gerentes locais, em decorrência seja de 

transferência de local de trabalho, por inadequação ao cargo, por interesse próprio 

ou por ocasião da assunção de novo prefeito e consequente substituição dos cargos 

de confiança. Desses, sete eram médicos, uma assistente social e a atual é 

enfermeira. 

Em tese, para tornar-se usuário do CMSJEM o cidadão residente em Recife 

inicialmente deveria ser atendido pela atenção primária e referenciado conforme sua 

necessidade para esse serviço, tendo a consulta agendada por telefone pela 

unidade de saúde de origem, porém devido às fragilidades do sistema de referência 

e contra referência, na prática, nem sempre é possível que aconteça dessa forma. 

As consultas subsequentes são marcadas diretamente no Centro, mas que para isso 

os pacientes também enfrentam dificuldades.  

Frente às características do CMSJEM ora apresentadas, argumenta-se que 

a escolha desse serviço como campo do estudo deve-se à observância das 

seguintes questões: 

• É a principal unidade de saúde da rede municipal que presta atenção 

especializada - nível secundário - a portadores de DM, pois aglomera o maior 

número de médicos endocrinologistas e que por isso, supõe-se, atende o maior 

número de pessoas acometidas por essa patologia na cidade; 

• Por dispor de uma equipe composta por profissionais dos diferentes 

campos da saúde e com potencial para a realização de ações coerentes com a 

integralidade da assistência e 

• Pelo seu potencial, acredita-se, para se constituir em um modelo de 

organização das práticas de saúde a ser seguido por outros serviços da rede 

municipal.  

 
3.3 Coleta de dados 

Os procedimentos adotados para a coleta de dados foram estruturados no 

sentido de produzirem elementos para a discussão da questão norteadora da 
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pesquisa. Os dados foram colhidos mediante entrevistas individuais 

semiestruturadas, aplicação da técnica do grupo focal, questionário para a 

conformação do perfil profissional e análise documental aos Planos Municipais de 

Saúde (PMS) referentes aos períodos 2006-2009 e 2010-2013 e alguns relatórios da 

assistência farmacêutica, dos setores de marcação de consultas e de gestão de 

pessoas. 

Inicialmente pretendia-se realizar entrevistas semiestruturadas apenas com 

os gerentes locais e com os sujeitos representantes da gestão do sistema de saúde, 

enquanto o grupo focal seria utilizado com os componentes da equipe técnica. Por 

razões inerentes à dinâmica do CMSJEM não foi possível, na realização do grupo 

focal, contemplar um universo de profissionais de todas as áreas de atendimento, 

bem como a diversidade dos processos de trabalho adotados no serviço. Desse 

modo, optou-se por aplicar também a entrevista individual para os componentes da 

equipe que prestam assistência ao diabético e que não participaram do grupo focal. 

Fundamentalmente, a abrangência maior da equipe técnica pelo grupo focal 

foi inviabilizada pela dificuldade de disponibilidade de horários dos profissionais para 

a realização do procedimento, uma vez que a coleta dos dados só seria possível 

dentro dos horários de trabalho na unidade de saúde, pois em geral, os profissionais 

têm diferentes vínculos empregatícios. Dessa forma, participaram apenas os que 

realizam o PED e o PBD, pois esse grupo dispõe de espaços na organização do seu 

trabalho que possibilitaram sua participação no grupo focal. 

 Os processos de aplicação do grupo focal bem como das entrevistas foram 

gravados através do programa para edição de áudio digital Audacity 1.3 Beta, 

conduzidos e transcritos pela própria pesquisadora. A aplicação das referidas 

técnicas serão descritas a seguir.    

3.3.1 Grupo focal 
A técnica do grupo focal permite apreender atitudes e pontos de vistas que 

emanam de um processo grupal, valorizando a comunicação entre os participantes 

que se realiza através de reuniões cujo número de componentes deve estar entre 

quatro a oito pessoas, em sessões com duração entre uma e duas horas (POPE e 

MAYS 2009). 

Neto et al (2002, p. 5), definem grupo focal como uma técnica de pesquisa 

que tem como objetivo coletar através do diálogo e do debate, em um grupo que 

possui características comuns, opiniões e pontos de vistas sobre um tema ou 
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situação específica. No processo de grupo focal não se faz necessária a existência 

de consensos, o mais importante é que todos os participantes tenham a 

oportunidade de expor as suas convicções e que essas possam ser debatidas. 

A escolha do grupo focal como técnica para coleta de dados com a equipe 

técnica deve-se à compreensão de que o debate permite a troca de informações e 

de reflexão acerca de práticas e dos pontos de vistas pré-concebidos sobre os 

conceitos norteadores da pesquisa, o que poderia contribuir, inclusive, para 

mudança de atitudes dos profissionais sujeitos do estudo.  

Foram realizados dois grupos focais com componentes diferentes, sendo 

que na discussão e apresentação dos resultados da pesquisa, esses grupos estão 

identificados como GF1 e GF2. Durante as sessões, a pesquisadora desempenhou 

a função de moderadora na aplicação da técnica e teve o apoio de uma pessoa 

externa ao campo de pesquisa para o papel de observadora, com a função de 

registrar as expressões não verbais que pudessem ser significativas no processo de 

análise dos resultados. Precedendo o trabalho em grupo, cada componente 

respondeu a um questionário abordando o seu perfil profissional (apêndice 1, p. 

122). 

Para guiar as discussões foi elaborado um roteiro contendo três questões 

chaves, cada uma delas detalhadas em três diretivas (apêndice 2, p. 123). Todas as 

questões do roteiro foram contempladas, não necessariamente na ordem em que 

estavam dispostas uma vez que se respeitou a dinâmica estabelecida pelo grupo 

para o debate.  

As duas sessões tiveram aproximadamente duas horas de duração cada, as 

participantes se mostraram motivadas, interagiram em torno dos pontos de vistas 

apresentados, com alguns dissensos, porém apresentaram consenso na maior parte 

das reflexões. Compreende-se que a interação e compreensão da ação de pesquisa 

foram facilitadas pelo fato de as componentes dos grupos trabalharem juntas na 

condução do PED e do PBD há alguns anos, portanto, operarem em suas práticas 

cotidianas com atividades para a educação em saúde.  

Ao mesmo tempo essa homogeneidade dos grupos focais suscitou que não 

estava sendo ouvido um conjunto grande de agentes técnicos, formado por aqueles 

que realizam exclusivamente atividades ambulatoriais individuais. No sentido, então, 

de abrir mais um espaço de ausculta em busca da objetivação da assistência 

oferecida pelo CEMSJM, a pesquisadora estendeu sua procura, realizando 
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entrevistas semiestruturadas com aqueles profissionais, movida, insiste-se, pelo 

esforço de apreender o pensamento da equipe como um todo. 

 
3.3.2 Entrevista semiestruturada 

Compreende-se que a entrevista qualitativa tem como objetivo descobrir os 

sentidos e os significados que o entrevistado atribui às questões em estudo.  

“Se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma 
espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos como 
cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 
informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a 
lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele 
grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de 
coleta de dados”. (DUARTE, 2004, p. 215) 
 
 

No presente estudo, optou-se pela entrevista semiestruturadas enquanto 

uma construção flexível que permite a inclusão de novas questões que emanam do 

próprio processo de entrevista, e também a ampliação dos questionamentos à 

medida que as informações vão sendo fornecidas pelo entrevistado (FUJISAWA, 

2000, apud BELEI, 2004, p. 189).  

Em relação ao uso de depoimentos em uma prática investigativa e científica, 

Duarte chama a atenção para o fato de que: 
“Muito do que nos é dito é profundamente subjetivo, pois se trata do 

modo como aquele sujeito observa, vivencia e analisa seu tempo histórico, 
seu momento, seu meio social etc.; é sempre um, entre muitos pontos de 
vista possíveis. Assim, tomar depoimentos como fonte de investigação 
implica extrair daquilo que é subjetivo e pessoal neles o que nos permite 
pensar a dimensão coletiva, isto é, que nos permite compreender a lógica 
das relações que se estabelecem (estabeleceram) no interior dos grupos 
sociais dos quais o entrevistado participa (participou), em um determinado 
tempo e lugar” (DUARTE, 2004, p. 219). 
 

 
Através das entrevistas buscou-se apreender de gestores centrais do 

sistema de saúde do Recife, da gerência local e da equipe técnica do CMSJEM, os 

pontos de vista acerca das questões em discussão no presente estudo, identificando 

os sentidos e significados que atribuem as mesmas.  No total foram realizadas 20 

(vinte) entrevistas, sendo 02 (duas) com a gerência local do serviço, 02 (duas) com 

gestores centrais do sistema municipal de saúde e 16 (dezesseis) com profissionais 

que compõem a equipe técnica.   

Vale ressaltar que os entrevistados não apresentaram dificuldade em 

discorrer sobre as questões contidas nos roteiros de entrevistas, os quais foram 



54 
 

distintos para a equipe técnica, para os gerentes do serviço e para os gestores do 

sistema (apêndices 3, 4, e 5, p. 124, 125 e 126 respectivamente); tendo se 

mostrados descontraídos e até, no caso da equipe técnica, entusiasmados em falar 

da realidade de trabalho do CMSJEM.  
 

3.4 Os sujeitos do estudo 
Os gerentes locais entrevistados foram a gerente geral e o gerente de 

atenção à saúde do serviço, uma vez que o trabalho da equipe técnica/assistencial 

está diretamente subordinado a esses sujeitos. Os gestores centrais do sistema 

entrevistados foram a diretora do DS 3  e a então gerente da GAAH.  

Ao todo, participaram das duas sessões dos grupos focais, 01 (uma) 

assistente social, 01 (uma) psicóloga, 01 (uma) fisioterapeuta, 02 (duas) 

enfermeiras, 02 (duas) médicas endocrinologistas, 01 (uma) educadora física e 

01(uma) farmacêutica, divididos em dois grupos distintos.           

 Para a definição dos 16 (dezesseis) componentes da equipe técnica aos 

quais foi aplicada a entrevista semiestruturada, com exceção dos médicos, utilizou-

se como critério o tempo de atuação no serviço, ficando definido que só 

participariam aqueles com, no mínimo, três anos de atuação no CMSJEM, pois se 

compreende que este seria um tempo razoável para que o profissional pudesse 

expressar com propriedade seus pontos de vista em relação às questões suscitadas 

pela pesquisa. Dessa forma, foram entrevistadas 03 (três) enfermeiras, 01(uma) 

psicóloga, 02 (dois) odontólogos (dos três odontólogos incluídos, um não pode 

conceder a entrevista alegando indisponibilidade de horário) e 01(um) nutricionista, 

perfazendo um total de 07(sete) profissionais de nível superior não médicos. 

Seguindo o mesmo critério de experiência de trabalho no Centro e 

adequando-o ao elevado número de médicos existentes (61), optou-se por incluir 

aqueles profissionais que atuam desde a fundação do serviço e que realizam 

atendimento ambulatorial. Seriam, então, 12 (doze) médicos, porém foram 

efetivamente ouvidos 9 (nove), sendo 02 (dois) cardiologistas; 05 (cinco) 

oftalmologistas; 02 (duas) médicas endocrinologistas. Um cardiologista recusou-se a 

participar da pesquisa e dois oftalmologistas foram excluídos pelo critério de 

saturação das informações.    

A preocupação em buscar os pontos de vista da equipe técnica, deve-se a 

compreensão de que, conforme mencionado no capítulo 2 desta Dissertação, na 
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saúde a formação de processos de trabalho que contemplem profissionais de 

diferentes formações, desde que articulados, pode significar uma via no sentido da 

superação da excessiva fragmentação da assistência e, por isso, coerente com o 

princípio da integralidade.       

 Para preservar o anonimato dos entrevistados, quando apresentado os 

trechos das entrevistas, atribuiu-se aos mesmos a identificação através das letras do 

alfabeto. 

 

3. 5 Procedimentos para análise dos dados 
Para uma primeira aproximação com os dados coletados através das 

entrevistas e dos grupos focais, foi utilizada a técnica de condensação de 

significados, a qual permite construir formulações a partir das expressões dos 

entrevistados (KVALE, 1996). 

Por essa técnica, a organização dos significados se dá pela identificação de 

trechos da entrevista que se relacionam às questões específicas do estudo, os quais 

são denominados como unidades naturais dos significados das respostas dos 

sujeitos, para as quais foram identificados os temas centrais ou categorias 

conceituais relacionadas a esses significados. Esse processo é complementado com 

uma descrição essencial realizada a partir da interpretação das unidades de análise, 

de modo a responder a pergunta de pesquisa. (KVALE, 1996, p. 194). 

Operacionalmente, esse processo de análise se dá mediante a elaboração 

de um quadro em que as unidades de análise ocupam a coluna da esquerda, os 

temas centrais a coluna da direita e abaixo de ambas as colunas, a descrição 

essencial (KVALE, 1996, p. 195).  

A análise da compreensão sobre o conceito de integralidade apresentada 

pelos sujeitos foi guiada pelos três conjuntos de sentidos apresentados por Mattos 

(2001) e pelas duas dimensões (focalizada e ampliada) de acordo com as reflexões 

de Cecílio (2001).  

Para a análise da organização e dos processos gerenciais sob o foco da 

integralidade da assistência, partiu-se de um modelo metodológico construído por 

Giovanella et al (2002), como se encontra no capítulo 2 deste trabalho, adaptando-

se as dimensões da integralidade bem como seus critérios verificadores de modo 

coerente com o objeto da investigação e  suas bases teóricas. No desenvolvimento 

desse modelo os autores não se detiveram na assistência prestada individualmente, 
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tampouco incorporaram fatores gerais externos ao campo de governabilidade da 

esfera municipal. O objeto trabalhado foram os processos da gestão municipal na 

saúde.  

Sob essa retaguarda metodológica, a integralidade da assistência no 

CMSJEM foi investigada tendo em vista três dimensões. A primeira refere-se à 

priorização das ações preventivas no processo de organização do serviço, 

operacionalizada como existência de atividades no campo da prevenção 

desenvolvidas pela equipe técnica mediante um planejamento participativo. Para 

essa dimensão considerou-se como critérios verificadores a existência de atividades 

educativas com os usuários desenvolvidas compartilhadamente pela equipe técnica; 

a existência de reuniões regulares da gerência com essa equipe para planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações de educação em saúde e a garantia dos 

recursos materiais para essas atividades. 

É importante destacar que não foi incluído o aspecto da primeira dimensão 

da integralidade proposta por Giovanella et al (op. cit) que se refere à promoção da 

saúde, por se compreender a abrangência restrita do campo de estudo para uma 

abordagem no âmbito da promoção e de seus determinantes macroestruturais. 

A segunda dimensão diz respeito à garantia de acesso aos serviços de 

acordo com as necessidades assistenciais dos usuários, operacionalizada como 

oferta organizada de atendimento ambulatorial e de exames, com fluxos e percursos 

definidos de acordo com a demanda dos usuários e a indicação do profissional, bem 

como mecanismos de referência para outros serviços. Os critérios verificadores 

dessa dimensão são a existência de protocolo de atenção que estabeleça as 

diretrizes do atendimento clínico, os fluxos para a marcação de consultas e exames 

disponíveis no serviço e o monitoramento da demanda reprimida internamente; 

garantia de resolubilidade para os usuários que apresentem as principais 

complicações do diabetes; existência de medidas de articulação com os três níveis 

de atenção do sistema de saúde; fornecimento dos medicamentos e insumos 

necessários ao tratamento e a existência de ações voltadas à reabilitação nos casos 

de sequelas do DM. 

Por fim, a terceira dimensão da integralidade refere-se à organização da 

assistência através do trabalho em equipe multiprofissional, operacionalizada como 

realização de intervenções na esfera biológica, psicológica e social, sob a presença 

de mecanismos de integração. Os critérios para verificar a presença dessa 
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dimensão referem-se à existência de coordenação técnica das práticas 

assistenciais; presença de mecanismos indutores da comunicação pessoal e 

profissional da equipe no cotidiano do serviço (discussão de casos clínicos); 

mecanismos de uso e difusão de informações biopsicossociais sobre os usuários e 

os seus processos terapêuticos e a auto identificação da equipe técnica como um 

coletivo organizado para a produção de ações assistenciais.  

No que se refere à análise dos PMS, foram realizadas leituras detalhadas 

com o objetivo de apreender como está contemplada, sob a dimensão da política, a 

assistência especializada em DM e em que medida são incorporadas as demandas 

do CMSJEM.       

Necessário se faz admitir um provável risco de a pesquisadora ver-se 

envolvida com a natureza e o exame dos dados obtidos, considerando sua inserção 

profissional no serviço em investigação. Contudo, alertada que estava para essa 

possibilidade, buscou tanto quanto possível ultrapassar o senso comum formado no 

cotidiano do serviço e fundindo em si mesma, dialeticamente, as funções de 

compromisso com o estudo do objeto e de distanciamento do mesmo, com vistas à 

produção de análises consistentes e cientificamente válidas (Simmel apud Flick, 

2004). 

 

3.6 Considerações éticas 
O desenvolvimento desta pesquisa obedeceu às diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Saúde através da Resolução 196/96. O projeto foi 
submetido à apreciação do Comitê de Ética da Universidade Federal de 
Pernambuco, o qual concedeu parecer favorável à realização, sob o número de 
registro CAEE: 0247.0.172.000-10. Os entrevistados, antes de concederem as 
entrevistas, leram e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (apêndice 
5, p. 127,128 e 129).  
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CAPÍTULO 4 - A ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE SOB O FOCO DA 
INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA 

Neste capítulo será apresentada a discussão sobre o material empírico 

obtido no processo da pesquisa, onde as questões estão postas em quatro tópicos 

cujo primeiro buscará expor quem são os sujeitos entrevistados do ponto de vista 

dos seus perfis profissionais; o segundo trará à cena a concepção dos entrevistados 

sobre a integralidade na assistência especializada em diabetes; o terceiro 

apresentará uma reflexão sobre a integralidade na assistência que é prestada aos 

portadores de diabetes a partir da análise de alguns componentes da organização e 

dos processos gerenciais em vigor no CMSJEM e, finalmente, o quarto tópico 

discutirá o papel atribuído a esse serviço na rede de saúde e a incorporação de suas 

demandas pela gestão municipal. 

 
4.1 Perfil profissional dos sujeitos entrevistados 

A apresentação dos perfis profissionais dos entrevistados será feita 

separadamente, iniciando-se pela equipe técnica e em seguida os gerentes locais do 

serviço juntamente com os gestores centrais do sistema de saúde. 

A tabela 1 mostra a distribuição da equipe técnica entrevistada por categoria 

profissional, sexo e faixa etária. 

 

Tabela 1- Frequência dos profissionais da equipe técnica do CMSJEM, 
entrevistados, por categoria profissional, sexo e faixa etária. 

Categoria 
Profissional 

Sexo  Faixa etária (anos) 
Masculino Feminino Total 30-39 40-49 50-59 

Médico 5 6 11 2 9 - 
Cirurgião dentista 2 - 02 - - 2 
Enfermeira - 5 05 - 5 - 
Nutricionista - 1 01 - - 1 
Fisioterapeuta - 1 01 - 1 - 
Educadora física - 1 01 1 - - 
Assistente Social - 1 01 1 - - 
Farmacêutica - 1 01 - - 1 
Psicóloga - 2 02 - - 2 
Total 7 18 25 4 15 6 

 

Fonte: Informações concedidas pelos profissionais 
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Observa-se que os profissionais do sexo feminino foram maioria, com um 

número quase três vezes maior do que os do sexo masculino, o que está de acordo 

com as observações de Machado et al (2006), quando destacam o processo de 

feminização do setor saúde, no qual as mulheres passam a ter presença majoritária 

nas diversas profissões que o constituem, principalmente a partir da década de 

setenta do século vinte.  

Em relação à faixa etária dos entrevistados, há uma predominância de 

sujeitos com idades acima de 40 anos, o que se entende pelo critério adotado para 

inclusão dos médicos, o maior quantitativo de entrevistados, que contemplou apenas 

aqueles que trabalham no serviço desde a sua fundação, ou seja, há 12 anos. 

No conjunto, os componentes da equipe técnica estão formados há mais de 

uma década, com distribuição quase homogênea de 11 a 20 anos e de 21 a 30 anos 

decorridos desde o término de seus cursos. A maior parte dos entrevistados possui 

vínculos empregatícios com o setor público pelo período de 11 a 20 anos; seguindo-

se aqueles que estão no setor pelo período de 20 a 30 anos, condição essa que 

indica ser um grupo com bastante experiência profissional. 

Machado et al (2006, p. 14) referem que devido à natureza e à complexidade 

do trabalho em saúde, o conhecimento técnico atualizado e o profissional qualificado 

assumem uma dimensão estratégica no processo assistencial. Praticamente todos 

os entrevistados já realizaram algum curso de pós-graduação, o que é esperado 

principalmente para os médicos, uma vez que o trabalho assistencial prestado por 

eles é do tipo especializado, portanto é natural que tais profissionais possuam esse 

tipo de formação. Merece ser destacada a conformação geral da equipe técnica em 

que há uma evidente preocupação com a qualificação profissional, inclusive com a 

presença de indivíduos com o curso de mestrado.  

Em relação ao tipo de vinculação institucional, todos os sujeitos 

entrevistados possuem vínculos efetivos com a Prefeitura do Recife o que lhes 

confere a garantia de seus direitos trabalhistas, seguindo uma tendência oposta ao 

processo de precarização que vem sendo adotado em diversas secretarias 

estaduais e municipais de saúde em todo o país. Por outro lado, a quantidade de 

empregos que os entrevistados revelam possuir segue a tendência geral de 

multiempregos entre os trabalhadores da saúde (OLIVEIRA, 2010), conforme mostra 

a tabela 2.   
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Tabela 2- Frequência dos profissionais da equipe técnica do CMSJEM, 
entrevistados, por categoria profissional e local de trabalho atual.   

Categoria 
Profissional 

Local de trabalho atual 

CMSJEM 
CMSJEM + outro 
serviço público 

CMSJEM + 
serviço privado

CMSJEM + outro serviço 
público+ serviço privado

Médico - - 5 6 
Cirurgião 
dentista - - - 2 

Enfermeira 2 3 - - 

Nutricionista - - - 1 

Fisioterapeuta - - 1 - 
Educadora 
física - - - 1 

Assistente 
Social - - 1 - 

Farmacêutica - - - 1 

Psicóloga - - 2 - 
Total 2 3 9 11 

 

Fonte: Informações concedidas pelos profissionais 
 

Apenas duas enfermeiras declaram trabalhar só no CMSJEM, porém uma 

delas possui dois vínculos públicos. Há uma predominância, principalmente entre os 

médicos, de dois vínculos públicos e mais um privado. 

 Quanto ao perfil profissional dos gerentes locais e dos gestores do sistema 

de saúde, dos quatro indivíduos entrevistados três são do sexo feminino, todos 

possuem formação profissional de nível superior no campo da saúde, dois são da 

área médica, uma é psicóloga e outra é enfermeira. Três concluíram o curso superior 

há mais de 20 anos e um formou-se há 12 anos. Todos trabalham no setor público 

há mais de uma década, o que leva a pensar que possuem um bom conhecimento 

da sua dinâmica e de seus modos de funcionamento.  

Desse grupo, apenas 01 representante da gerência do serviço de saúde não 

possui formação específica em saúde pública ou em gestão desse setor, porém, 

como médico, realizou duas especializações na área clínica. Do ponto de vista do 

tempo em que ocupam os seus respectivos cargos, apenas a gerência local do 

serviço está há mais de dois anos na função, enquanto os gestores do sistema estão 

há, no máximo, dois anos.  
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4.2 A compreensão dos entrevistados sobre integralidade na assistência 
especializada em diabetes. 

Furtado e Tanaka (1998, p. 590) ao analisarem a busca pela atenção 

integral em um serviço de saúde, advogam que o entendimento dos gerentes e dos 

que estão diretamente envolvidos com o atendimento ao usuário a respeito da 

integralidade é fundamental para nortear adequadamente o trabalho nessa direção.  

Parte-se, portanto, do pressuposto de que a forma como a equipe técnica 

que assiste o diabético, os gerentes e os gestores assimilam a questão da 

integralidade na assistência especializada, é um elemento modelador para a 

organização do serviço e, em decorrência, para a qualidade da assistência prestada 

e sua coerência com a integralidade.  

Dessa forma, este tópico se debruça sobre as narrativas desses sujeitos no 

esforço de analisar, à luz do conceito de integralidade da assistência, a 

compreensão que têm sobre o modo como deve ser organizado um serviço 

especializado em diabetes. 

 
4.2.1 A perspectiva da equipe técnica 

Mattos (2009) argumenta sobre o sentido da integralidade quando se refere 

à organização dos serviços de saúde: 

 
“[...] Envolve um esforço de construir o arranjo de práticas dentro de 

um serviço, assim como o arranjo dos serviços de modo que estes propiciem 
a realização de encontros pautados pela integralidade. Isso significa colocar o 
usuário no centro das discussões sobre quais seriam os melhores arranjos 
dos serviços, ou melhor, significa afirmar que os arranjos devem ser os 
melhores para os usuários” (MATTOS, 2009, p. 571). 

 
 

Em relação ao modo como deve ser o arranjo das práticas em um serviço 

especializado em diabetes, parte dos entrevistados evidencia em suas repostas uma 

compreensão restrita à oferta de diferentes especialidades médicas. 

 
“Junto com o endocrinologista devem existir outros especialistas para 

acompanhar as complicações que podem decorrer do diabetes, como o 
angiologista e o nefrologista. Ter mais de um profissional que acompanhe o 
paciente com o pé diabético, porque a morbidade e a mortalidade por pé 
diabético é muito grande.” (Entrevistado N) 

 
“Além de cardiologia, oftalmologia, odontologia, deveria ter também 

um vascular e um nefrologista e talvez um neurologista, mas o de maior 
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urgência seria o vascular e o nefrologista para dar um apoio maior, o 
neurologista poderia até ser referenciado.” (Entrevistado O) 

 

Essa limitada abordagem dada por esses sujeitos à cobertura das carências 

assistenciais dos portadores de diabetes, centrada no atendimento médico em suas 

diferentes especialidades, distancia-se da compreensão de que o cuidado em 

saúde, especialmente em se tratando da condição crônica, pressupõe o trabalho de 

uma equipe composta por profissionais de outros campos do saber como o 

nutricionista, o fisioterapeuta e o enfermeiro, entre outros. Com isso não se 

intenciona negar que no processo terapêutico exista a possibilidade de o portador da 

doença necessitar ser acompanhado por diferentes médicos especialistas, porém 

estudos apontam que a intervenção multiprofissional pode ser capaz de produzir 

melhores resultados e, consequentemente, prevenir as complicações da doença.  

Outros sujeitos, por sua vez, dão algumas evidências de que acreditam 

serem necessárias diferentes abordagens profissionais além do médico, de modo a 

buscar contemplar o atendimento do conjunto de demandas assistenciais 

provenientes do quadro de diabetes.  

 
“Deve ter uma equipe multidisciplinar que envolva a parte 

cardiológica, já que a incidência de doença cardiovascular no diabético é 
grande, o endocrinologista, o nutricionista que é fundamental, e envolve a 
enfermagem para orientação quanto ao pé diabético.” (Entrevistado B) 

 
“Precisa de um serviço de endocrinologia eficiente, além de um bom 

aconselhamento, uma farmácia que forneça a medicação necessária, um 
serviço talvez de psicóloga e assistente social para orientar como deve se 
comportar o diabético, evitar o sedentarismo, que aqui já se faz essa parte 
de educação física que é muito legal. Na parte de oftalmologia, [...] seria 
principalmente a prevenção e o tratamento precoce das primeiras lesões na 
retina.” (Entrevistado H) 

 
“[...] Dar uma orientação dietética, ir in loco observar se aquilo tá 

funcionando, trazer a família do paciente para a equipe multidisciplinar, pois 
a gente sabe que os pacientes crônicos se não tiverem um boa base 
familiar eles não levam o tratamento à frente por muito tempo, eles 
terminam largando mão de tudo, porque os problemas sociais são maiores 
do que o problema físico.”(Entrevistado J) 

 

Nesse último trecho o sujeito J faz uma importante referência a outras 

dimensões da vida da pessoa que tem diabetes, as quais se relacionam 

estreitamente tanto com o modo de acometimento da doença quanto com a forma 

de condução do processo terapêutico. Para tanto, aponta a família como um 
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elemento central e faz referência à inserção do usuário em uma estrutura familiar 

que lhe dê suporte, como fundamental para a sua adaptação à condição de portador 

de uma doença crônica em todas as suas peculiaridades. 

Destaca-se também na fala desse sujeito a referência que faz sobre a 

magnitude dos problemas sociais quando aponta que são maiores do que os físicos, 

sugerindo que o mesmo percebe a interligação entre as condições pelas quais o 

usuário está inserido na sociedade e o seu processo de adoecimento. 

Nessa direção, Furtado e Tanaka apresentam o seguinte conceito de 

assistência integral.   
 “Busca transcender a dicotomia artificialmente criada entre saúde e 

doença, prevenção e cura, recolocando o ser humano (olhado individual ou 
coletivamente) como centro norteador da atenção; ressalta a importância de 
se criar condições para que o setor saúde faça acompanhamento e 
vigilância do processo de crescimento/desenvolvimento dos indivíduos e 
das comunidades, dando resposta às intercorrências ali presentes, da forma 
mais global e participativa possível; integra a rede de relações sociais em 
que os indivíduos/grupos se inserem, contribuindo para um maior 
engajamento destes, como atores da construção de uma sociedade com 
melhores condições de vida” (FURTADO e TANAKA, 1998, p. 589).  

 

No mesmo estudo, os autores se reportam a VIII Conferência Nacional de 

Saúde (1988), momento em que foram explicitados os princípios que deveriam reger 

o SUS, a partir de um conceito ampliado de saúde, qual seja, a saúde como uma 

condição cujas determinações estão calcadas na forma de organização da produção 

social que pode significar grandes desigualdades nos níveis de vida, do que resulta 

modos distintos de acesso às condições de trabalho, renda, habitação, alimentação, 

educação, transporte, lazer, liberdade, à posse da terra e à assistência, pelos 

indivíduos e seus grupos sociais. 

A assistência integral, então, deve estar pautada por esse conceito de 

saúde, configurando-se como um caminho (não o único) a ser seguido na direção da 

conformação de um modo de vida que permita ao cidadão viver em condições que 

lhe dêem a oportunidade de ter saúde. A assistência integral segue sendo, antes de 

tudo, um direito de cidadania. (FURTADO e TANAKA, 1998).  

Outros caminhos na direção da integralidade precisam ser consolidados 

através de políticas econômicas e sociais que atuam como determinantes centrais 

nesse processo. Dessa forma, Narvai (2005, p. 06) assinala que “num certo sentido 

a integralidade ‘começa’ (nem sempre), mas não ‘termina’, nas ações assistenciais. 
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É preciso mais, em outras esferas, em outras dimensões da vida social e política, 

transcendendo, e muito, os serviços de saúde”. 

A partir do conjunto de sentidos de Mattos (2001) apresentado no capítulo 2 

desta Dissertação, analisou-se o modo como os entrevistados relacionam a 

compreensão sobre a assistência especializada em diabetes e o conceito de 

integralidade. Com esse objetivo, solicitou-se que apresentassem uma definição da 

atenção integral em diabetes a partir de suas experiências profissionais. 

 
“Acho que (integralidade) é atender a todas as necessidades, ver o 

paciente como um todo no físico e psíquico. Vê-lo como ser humano que 
tem suas necessidades, suas emoções, tem sensibilidade e que também 
tem uma patologia. Muitas vezes o paciente vem com um problema que não 
é só físico, orgânico, mas é um problema de não ter quem o ouça e por isso 
precisa de um pouco mais de atenção que vai deixá-lo mais aliviado. É ver 
corpo e alma”. (Entrevistado A) 

 

O ponto de vista do entrevistado apresenta alguns elementos de um dos 

conjuntos de sentidos da integralidade, fruto da reflexão de Mattos (2001) como um 

atributo da prática realizada pelo profissional, que se refere ao momento do encontro 

entre o produtor do serviço e quem o consome, a uma forma de enxergar o usuário 

como um todo, para além do sofrimento manifesto.  

Uma importante característica desse conjunto de sentido da integralidade 

que é fruto da postura do profissional frente à necessidade do seu demandante, 

refere-se à capacidade desse profissional de antever as condições favorecedoras de 

adoecimento nas quais o usuário está envolvido em seu modo de vida, seria o agir 

preventivamente. Nessa direção se coloca outro entrevistado. 

 
“Hoje em dia, não é só tratar os problemas, mas prevenir os 

problemas, as complicações; é preciso a orientação através de palestras 
para os diabéticos.” (Entrevistado B) 

 

No que se refere ao sentido da integralidade enquanto um modo de 

organização dos serviços e das práticas de saúde encontra-se no trecho abaixo, 

uma menção “en passant” a essa questão. 

 
“É aquela abordagem ao paciente onde ele se sinta atendido em 

todas as áreas; se o médico detecta algumas necessidades do paciente 
como, por exemplo, um problema social, então ele já faz esse 
encaminhamento à assistente social, já faz essa ponte, não deixa o 
paciente solto, já seria um direcionamento. [...] A mesma coisa com as 
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outras instâncias, uma equipe multidisciplinar, entrosada, interessada e 
sensível aos problemas dos pacientes.” (Entrevistado E) 

 

O entrevistado evidencia a importância de que o atendimento do usuário 

seja organizado com a presença de profissionais de diferentes áreas da saúde, 

compondo um cardápio de serviços que busque contemplar as suas demandas. O 

que não significa afirmar que a presença concomitante de profissionais em um 

mesmo espaço garante a execução de práticas coerentes com uma assistência 

integral. Para que isso aconteça são necessários outros processos, alguns dos quais 

serão discutidos no decorrer deste capítulo. 

É importante destacar que ao analisar em separado os trechos de falas 

provenientes das entrevistas individuais e do grupo focal, foi possível perceber entre 

eles uma qualidade diferenciada (ainda que tênue) sobre o entendimento a respeito 

da integralidade.  

Emergiu do grupo focal a única menção relacionando a integralidade aos 

princípios e diretrizes do SUS. Como também, pelo menos um membro desse grupo 

relacionou a compreensão da integralidade com mais de um dos seus conjuntos de 

sentidos, atributo da prática profissional e organização dos serviços, conforme 

trechos abaixo. 

 
“O atendimento integral é um princípio do SUS. Procurar atender o 

usuário não como ‘o diabético’, mas ele inserido no contexto social, 
econômico, tentar atendê-lo na integralidade, mas com todas as questões 
que o fato dele ser diabético implica.” (Entrevistado GF1) 

 
“A questão da humanização e da integralidade, é poder ver a pessoa 

em seu todo, poder atendê-la respeitando a sua individualidade, as suas 
necessidades, ouvi-las. É tentar perceber além do que ele traz, daquela 
demanda inicial, porque ele chega atrás de uma consulta ou de um remédio 
e a gente vê que tem muito mais coisa por trás disso, e ter a possibilidade 
de fazer o atendimento através da equipe, ter profissionais que possam tá 
atendendo essas demandas, seja aqui ou encaminhando pra outros locais 
da rede que possam tá contemplando essas necessidades.” (Entrevistado 
GF2) 

 

Como a maioria dos componentes do grupo focal desenvolve atividades 

extra-ambulatoriais, as quais possibilitam uma vivência com processos permanentes 

de educação em saúde com os usuários do CMSJEM (através do PED ou do PBD), 

era esperado que de suas falas emanasse um entendimento mais abrangente sobre 

a noção de integralidade, o que de fato ocorreu. Ainda assim, não seria o caso de 
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generalizar essa observação, mas apenas ressaltar sua ocorrência, pois que no 

próprio grupo focal foi apresentada uma abordagem da assistência integral a partir 

de uma perspectiva reducionista, colocando o foco na doença e não na pessoa.  

 
“É, eu concordo, mas o foco maior (para integralidade da assistência) 

eu ainda acredito que seja o da doença, todas as ações voltadas pra essa 
patologia, não só as questões sociais e econômicas, mas todas as questões 
da dinâmica dele em relação ao tratamento.” (Entrevistado GF1) 

 
 
É importante realçar que não foram registradas menções relativas à 

integralidade como atributo da política nacional de saúde, enquanto resposta 

governamental às demandas da sociedade, e à potencialidade que carrega de 

equacionar tanto as ações voltadas à prevenção, quanto à assistência. Talvez essa 

constatação possa ser um indício de que as práticas profissionais nem sempre estão 

orientadas pelas diretrizes dessa política. 

Os fragmentos de falas tal como enunciados apontam para o caráter restrito 

da compreensão dos entrevistados sobre a integralidade da assistência, limitando-se 

a “conceber o indivíduo como um todo”, sendo que o todo falado refere-se tão 

somente às manifestações físicas ou psíquicas do diabetes. Quanto às menções 

dirigidas à organização do serviço dizem respeito mais à oferta de atendimentos 

especializados e menos à necessidade de que tais procedimentos estejam 

articulados e conectados, materializando, nos limites do possível, o princípio da 

integralidade.     
 

4.2.2 A perspectiva da gerência do serviço e dos gestores do sistema 

Nesse momento tratar-se-á da integralidade na assistência especializada ao 

portador de diabetes sob a óptica dos gerentes do serviço e a dos gestores do 

sistema municipal de saúde. 

 
“[...] A integralidade está em processo de construção e o modelo 

adotado pelo município do Recife de fortalecimento (da atenção básica) com 
certeza vai contribuir muito em relação à garantia da integralidade.” 
(Entrevistado S) 

 
 

Esse depoimento de um gestor do sistema de saúde embora esteja coerente 

com a literatura especializada sobre integralidade no SUS, quando se refere a sua 

efetivação como um processo em construção (vale lembrar o seu caráter ininterrupto 
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e contínuo) parece restringir, ou melhor, conceder uma carga de responsabilidade 

muito grande ao nível primário de atenção para que a integralidade da assistência se 

realize, quando se sabe que a complexidade desse princípio orientador da política 

de saúde remete a uma ação contínua e transversal a todos os tipos de serviços.  

Por isso, entende-se que os diferentes níveis necessitam ser fortalecidos 

simultaneamente numa perspectiva de continuidade e de busca permanente da 

maior completude da assistência, conforme as necessidades presentes em cada 

momento de vida do usuário, no caso, do portador de DM. Logo, o fortalecimento de 

um nível tem que acontecer na mesma intensidade e em tempo concomitante aos 

outros, sob o risco de desperdício de esforços, pois um serve de retaguarda para o 

outro e se todos não se encontram em um patamar de organização semelhante, o 

processo assistencial é interrompido e a integralidade bloqueada.  

O conceito de integralidade apresentado por outro representante da gestão 

do sistema evidencia uma concepção mais abrangente sobre o tema. 
 

“A integralidade tem dois aspectos, um que é o sujeito integral, o ser 
humano visto numa perspectiva do todo. No caso do diabetes isso é bem 
aplicado, ele não pode ser visto como “o diabético” porque ele é uma pessoa 
que tem uma patologia e que precisa de cuidados específicos, mas é um ser 
que tem todo o restante, ou seja, corpo, mente e ambiente, então isso é ser 
integral. A integralidade também como linha de cuidado integral, ai você vê 
novamente na perspectiva da patologia, como é que se trabalha a parte da 
odontologia do diabético ou como é que se faz a parte preventiva da 
oftalmologia do diabético, ai já é outra perspectiva da integralidade, que é a 
oferta do serviço de forma integral. Parte da assistência, da recuperação e da 
prevenção. (Entrevistado U) 

 
 

O trecho da entrevista se refere tanto à abordagem direta ao usuário feita 

pelo profissional de saúde contemplando-o para além de um processo 

exclusivamente patológico, ao considerar que a sua subjetividade necessita ser 

respeitada e visualizada no processo terapêutico; como também aborda a 

integralidade a partir da necessidade da organização de serviços que respondam às 

diferentes necessidades tecnológicas apresentadas pelos usuários; e ainda 

contempla a abordagem simultânea da prevenção e da assistência no cuidado ao 

portador de diabetes.  

Portanto, pode-se entender que esse ponto de vista do entrevistado 

apresenta alguma coerência com os conjuntos de sentidos da integralidade como 

elaborados por Mattos (2001); o que não significa dizer que a busca da integralidade 



68 
 

na assistência ao portador de diabetes em Recife venha se dando com esse 

formato, conforme se tentará apresentar no decorrer deste capítulo.  

A gerência local do CMSJEM assim se refere à assistência integral ao 

portador de diabetes.   
“Não só para o diabetes, mas para qualquer doença crônica, toda 

experiência mundial de sucesso, toda literatura mundial, fala da 
necessidade de você ter implantado um serviço multidisciplinar, eu diria não 
só multidisciplinar porque se você tiver trabalhando no mesmo local, mas 
sem se comunicar... [...] seria todo mundo falando a mesma linguagem, o 
que é muito importante para o sucesso do tratamento.” (Entrevistado T) 

 
“[...] É dar o atendimento ao portador de diabetes tanto na assistência 

direta do atendimento médico e da equipe e também a assistência 
farmacêutica... [...] O atendimento em grupo tem mais a ver com a 
integralidade, porque vê o paciente como um todo, integralidade é isso.” 
(Entrevistado R) 

 

Esses depoimentos se reportam a uma perspectiva de integralidade olhando 

apenas para dentro do serviço; o que pode também significar uma visão parcial das 

necessidades assistenciais dos usuários, as quais, conforme já mencionado, não se 

resumem ao que é possível de ser ofertado por um serviço de saúde em particular.  

Quer-se dizer, é necessário que as necessidades assistenciais dos usuários 

sejam enxergadas para além dos limites do serviço, em uma perspectiva de 

cobertura em rede; buscando na gestão do sistema de saúde a garantia dos meios 

para a continuidade do processo terapêutico quando se fizer necessário acessar 

outros equipamentos de saúde, ou seja, uma rede onde seria possível a 

integralidade ampliada.  

Com exceção de um sujeito entrevistado, os demais apresentam uma visão 

parcial da integralidade, seja quando os primeiros restringem o seu significado às 

disponibilidades tecnológicas do serviço de saúde, seja quando os segundos 

sobrevalorizam o papel do nível primário de atenção para que esse princípio 

constitucional se realize na prática. Vale ressaltar que nenhum deles se referiu, de 

forma potente, a uma política de saúde que esteja voltada para a promoção, 

prevenção, assistência e reabilitação da saúde, no caso, da pessoa que tem 

diabetes. 
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4.3 Os (des)caminhos da integralidade da assistência na organização do 
CMSJEM 

Retomando a reflexão de Cecílio (2001), reafirma-se que a assistência 

integral em saúde se dá a partir de um conjunto de integralidades focalizadas que 

conformam um sistema de saúde, chamando a atenção para que independente da 

sua complexidade todos os serviços precisam ser pensados e analisados sob essa 

perspectiva; nesse sentido, nunca poderia ser alcançada no espaço micro de um 

serviço, mesmo quando se considera os serviços especializados.  

Essa concepção não se afasta do entendimento mediante o qual se admite 

como de suma importância o olhar crítico para dentro dos serviços, compreendendo 

suas microdinâmicas e também suas fragilidades em relação à busca contínua para 

efetivação dos princípios do SUS, e entre eles, a integralidade da assistência.  

É nessa direção que se dá a compreensão de integralidade neste trabalho, 

quer dizer, um objetivo a ser efetivamente alcançado apenas de forma ampliada, 

para além, inclusive, do próprio setor saúde. 

Conforme já explicado, a aproximação metodológica operacionalizada para a 

análise da integralidade adequou aspectos abordados no nível macro da gestão 

(GIOVANELLA et al, 2002) a um serviço de saúde em particular, mantendo o foco, 

todavia, na organização das práticas assistenciais. Para isso, a integralidade foi 

abordada a partir de três dimensões que destacam os requisitos considerados 

imprescindíveis à organização da assistência no nível local; para cada uma dessas 

dimensões selecionaram-se critérios verificadores de modo a identificar se o 

desenho institucional e a organização do serviço estavam coerentes com tal 

princípio. A adaptação do referido modelo encontra-se no Quadro 3.  
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Quadro 3- Dimensões da integralidade, sua operacionalização e seus critérios 
verificadores. 

Dimensão Operacionalização Critérios verificadores 

1- Priorização das 
ações preventivas no 
processo de 
organização do serviço. 

Existência de atividades no 
campo da prevenção 
desenvolvidas pela equipe 
técnica mediante um 
planejamento participativo. 

1º Existência de atividades educativas 
com os usuários desenvolvidas 
compartilhadamente pela equipe técnica.
2º Reuniões regulares da gerência com a 
equipe técnica para planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações de 
educação em saúde. 
3º Garantia dos recursos materiais para a 
realização das atividades 
educativo/preventivas 

 
2- Garantia de acesso 
aos serviços de acordo 
com as necessidades 
assistenciais dos 
usuários. 

 
Oferta organizada de 
atendimento ambulatorial e de 
exames, com fluxos e 
percursos definidos de acordo 
com a demanda dos usuários 
e a indicação do profissional, 
bem como mecanismos de 
referência para outros 
serviços. 

1º Existência de protocolo de atenção que 
estabeleça: as diretrizes do atendimento 
clínico, os fluxos para a marcação de 
consultas e exames disponíveis no serviço 
e o monitoramento da demanda reprimida 
internamente.  
2º Resolubilidade para os usuários que 
apresentem as principais complicações do 
diabetes.  
3º Medidas de articulação com os três 
níveis de atenção do sistema de saúde.
4º Fornecimento dos medicamentos e 
insumos necessários ao tratamento.
5º Ações voltadas à reabilitação nos casos 
de sequelas do DM.  

3-Organização da 
assistência através do 
trabalho em equipe 
multiprofissional 

 
Realização de intervenções 
na esfera biológica, 
psicológica e social, sob a 
presença de mecanismos de 
integração.  
 
 

1º Existência de coordenação técnica das 
práticas assistenciais 
2º Mecanismos de uso e difusão de 
informações biopsicossociais sobre os 
usuários e os seus processos terapêuticos 
3ºPresença de mecanismos indutores da 
comunicação pessoal e profissional da 
equipe no cotidiano do serviço (discussão 
de casos clínicos) 
4º Auto identificação da equipe técnica 
como um coletivo organizado para a 
produção de ações assistenciais 

 
Fonte: Adaptação feita pela autora a partir de Giovanella et al, 2002. 

 

1- Priorização das ações preventivas no processo de organização do serviço. 
Para a abordagem dessa dimensão da integralidade são tomados alguns 

critérios verificadores de sua existência no serviço; o primeiro refere-se à realização 

de atividades educativas com os usuários e desenvolvidas compartilhadamente pela 

equipe técnica. 
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Nessa direção vale apena destacar que o MS estabelece algumas condutas 

as quais devem fazer parte do trabalho das equipes de saúde no sentido de garantir 

a efetividade do cuidado ao portador de diabetes, a adesão aos protocolos e a 

autonomia em seu processo de tratamento. Dentre essas condutas recomenda a 

promoção de atividades multidisciplinares de educação em saúde para pacientes e 

seus familiares, em grupos ou individualmente (BRASIL, 2006 b).  

Também a OPAS (2003) apresenta algumas diretrizes para que os países 

organizem os seus sistemas de saúde voltados aos cuidados adequados à condição 

crônica e, referindo-se ao diabetes salienta, entre outros aspectos, que o êxito das 

intervenções depende em grande medida da forma como o paciente se apropria do 

seu processo de cuidado; por isso, faz-se necessário dotá-los de informações para o 

melhor manejo da sua enfermidade. 

A respeito do significado da educação em diabetes, Bandeira et al (2009) 

assinalam que 
 

 “A educação em diabetes constitui parte importante do tratamento, 
tendo em vista a necessidade de capacitação do indivíduo para o 
desenvolvimento de uma visão crítica de sua realidade, que lhe possibilite 
interferir de forma consciente e responsável no controle dos fatores que 
afetam a sua glicemia. A natureza multifacetada da doença exige que esta 
intervenção contemple o indivíduo em sua totalidade biopsicossocial através 
de atuação planejada de profissionais de saúde de diversas áreas do 
conhecimento”5.  

 

No âmbito da educação em saúde são oferecidas no CMSJEM práticas que, 

apesar de uma restrita cobertura no número de usuários, objetivam o repasse e 

consolidação de informações sobre o diabetes de modo a favorecer a construção de 

uma atitude favorável à adoção de medidas corretas para evitar a instalação das 

sequelas que podem decorrer dessa doença. As referidas práticas são: o PED o 

qual se efetiva através dos grupos educativos que a equipe técnica desenvolve com 

os usuários e os seus cuidadores; o PBD que além de contemplar a orientação para 

a prática de exercícios físicos, também possibilita a ampliação de conhecimentos 

sobre a doença e sobre os aspectos gerais do contexto social em que os usuários 

estão inseridos; a Cozinha Experimental, temporariamente suspensa, que busca 

contribuir para a educação nutricional. 

                                                            
5 BANDEIRA, M.E. et al. Grupo de Educação em Diabetes para Portadores de Diabetes Mellitus Tipo 
2 (proposta de reformulação do Programa de Educação em Diabetes do CMSJEM).  
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O fragmento da entrevista de um componente da gerência do serviço 

evidencia a realização e a importância que atribui às práticas educativas.  

 
“[...] Aqui existe o PED, onde tem a parte dos grupos, onde se 

conversa com o paciente, explica; tem a cozinha experimental, da nutrição, 
que é um programa bem interessante, onde o paciente aprende a cozinhar 
adequando as suas receitas e respeitando a dieta; tem outra atividade 
bastante interessante com o diabético tipo 1, em que a família também 
interage e participa de reuniões com a médica responsável, com o serviço 
social, a psicóloga... [...] Em termos de prevenção a gente sabe que uma 
coisa que faz muita diferença para o diabético é a mudança do estilo de 
vida, e eu considero que um grande passo que a Prefeitura do Recife deu 
foi a criação do PAC, que a gente tem um polo desse programa aqui que é 
o PBD, onde existe um grupo multidisciplinar, com educador físico, 
fisioterapeuta e vários estudantes que passam por aqui.” (Entrevistado T) 

 
 

A equipe técnica também enfatiza a importância de que sejam oferecidas 

aos usuários ações grupais e de caráter educativo, uma vez que representam um 

espaço de diálogo não só com os pacientes, mas entre a própria equipe. Referem 

que são oportunidades para a troca de saberes e a reflexão coletiva pelos 

profissionais, o que sugere a ultrapassagem do modelo de trabalho exclusivamente 

biomédico e fragmentado, dando lugar a uma ação mais integrada e articulada. 

 
“[...] O PED é um momento da equipe se encontrar, de conversar com 

o psicólogo, com a enfermeira, com o cardiologista, com odontólogo; um 
momento em que a equipe tem a chance de poder parar um pouco e até 
refletir, ver ideias novas.” (Entrevistado N) 

 

Por outro lado, os trechos que se seguem evidenciam quais as prioridades 

gerenciais estabelecidas frente à organização do serviço.  

 
“A grande prioridade é botar o serviço pra funcionar, é preciso ter 

médico para atender porque paciente não falta, essa é a prioridade número 
um. Ter médico com pauta livre para atender, por isso hoje a prioridade 
número 1 é criar essas vagas, enxugar o centro, eu não tenho de onde tirar 
médico. “(Entrevistado T) 

 
“[...] Prioridade tem graus, a primeira pra puder a gente atender ao 

portador de diabetes seria eu ter o centro funcionando no mínimo possível 
pra poder receber o paciente. [...] Pelo menos ter uma capacidade instalada 
para o atendimento dessa demanda.” (Entrevistado R) 

 
 

Esses conteúdos levam a pensar que há uma supervalorização das ações 

de caráter curativo focadas na figura do médico o que, sabe-se, é insuficiente para a 

assistência ao portador de diabetes, principalmente no que se refere à prevenção 
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das complicações dessa doença, para o que se pressupõe mudanças de 

comportamento, cuja abordagem multiprofissional em um processo contínuo de 

educação em saúde torna-se fundamental.  

É evidente o compromisso dos profissionais que desenvolvem o PED com a 

sua realização, porém alguns médicos que inicialmente se incorporaram à proposta, 

com o passar do tempo se desvincularam, uma vez que, conforme mencionam, não 

foi mantida pela gerência a substituição de um ambulatório semanal para que o 

mesmo pudesse atuar no grupo educativo. Dessa forma tiveram que acumular em 

um mesmo expediente as duas atividades. 

 
 “[...] No começo do Centro existia um dia para educação ao 

diabético, mas o médico que ficasse responsável por esse trabalho teria 
também que atender pacientes no mesmo dia, por isso infelizmente isso foi 
morrendo, porque a demanda é muito grande.” (Entrevistado N) 

 
Vale ressaltar que as duas médicas que se se mantêm na equipe que 

desenvolve o PED são liberadas do atendimento em ambulatório no dia em que 

realizam os grupos educativos com os usuários. 

Além da não redução do tempo para atividades clínicas, salientada pelos 

médicos para que pudessem se dedicar ao PED, os entrevistados apontaram outros 

obstáculos que prejudicam o desenvolvimento e expansão dessa ação. 

A perda do espaço físico próprio foi outro fato referido pelos componentes da 

equipe técnica como um dificultador dos trabalhos do PED, pois existia uma sala 

destinada exclusivamente para reuniões a qual oferecia as condições necessárias 

às atividades grupais, mas que passou a ser utilizada para outro fim. 

 
“As nossas salas estão sendo redirecionadas pra outras atividades. 

Então as prioridades sempre são outras e não as nossas, e não as 
realmente solicitadas pelos profissionais. [...] O espaço para a realização 
dos nossos grupos a cada dia tem sido um improviso, ai um dia a reunião é 
no auditório, outro dia é na sala da psicóloga...” (Entrevistado GF 1) 

 
Vale ressaltar que o engajamento e a priorização das atividades educativo-

preventivas não acontecem uniformemente em todo o corpo técnico do CMSJEM, 

conforme evidenciado na fala de um dos entrevistados. 

 
“A gente pensou em trabalhar em grupo, com psicólogo e assistente 

social, mas acho que pelas próprias atribuições paralelas, termina-se 
desviando um pouco dessa parte educacional, fazendo isso informalmente 
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quando a gente conversa com o paciente, mas não aquela coisa dirigida.” 
(Entrevistado A) 

 

Se por um lado, há no CMSJEM um grupo de profissionais que insiste em 

enfrentar os obstáculos e persiste em um modo de trabalho com base educativo-

preventiva, por outro, há aqueles que se restringem à prática ambulatorial 

compartimentalizada com atuação de base centralmente biomédica. 

A dicotomia entre essas modalidades de práticas faz parte do processo 

histórico de constituição da política de saúde no Brasil, reproduzindo-se na 

organização dos serviços de saúde. O conceito ampliado de saúde estabelecido a 

partir da Constituição de 1988 bem como os princípios e diretrizes para a 

organização do SUS, vêm na direção contrária a esse modelo de organização, para 

o que a concretização da assistência integral possui uma função central.  
Percebeu-se nas entrevistas o interesse da equipe técnico-assistencial para 

que sejam desencadeados processos articuladores da equipe de modo a construir 

um processo de trabalho planejado e coerente com as necessidades assistenciais 

dos usuários. 
 

“Precisa da integração do grupo, que é a valorização individual e de 
toda equipe, não só financeira, mas efetiva do trabalho, é ter uma 
perspectiva e metas de qualidade a serem atingidas, precisa ter estrutura 
para isso, pois não adianta ter excelentes ideias apenas.” (Entrevistado J) 

 
“Não se pode querer um serviço articulado se cada um está envolvido 

com os milhões de coisas que tem que fazer. Então tem que ser dirigido um 
espaço pra isso, um tempo pra isso. Não um tempo extra, como se fazia, 
pois se marcava reunião no meu horário de trabalho do outro serviço.” 
(Entrevistado GF 1) 

 

Pelo que pode ser visto, também não há formas de interlocução sistemática 

entre a equipe técnica que desenvolve práticas de caráter coletivo como, por 

exemplo, o PED e PBD e os profissionais que realizam apenas atendimentos 

individuais curativos, apesar de o usuário ser o mesmo, tanto de uma modalidade 

quanto da outra.  

 
“Eu só encaminho os pacientes para o PBD quando eles pedem pra 

ser encaminhados, mas da minha iniciativa eu nunca encaminhei, porque 
nunca chegaram pra mim pra dizer olha o programa é isso, funciona dessa 
forma. Eu tenho aqui esse panfleto que botaram aqui a semana passada 
(retira um material escrito do armário sobre o PBD), e o programa deve ter, 
no mínimo, uns dois anos.” (Entrevistado O) 
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Há no CMSJEM uma situação de paralelismo de ações que deveriam ser 

complementares, e a desarticulação entre os sujeitos produtores dessas práticas 

provavelmente restringe o potencial do produto das mesmas, ou seja, assistência 

aos usuários de acordo com as suas necessidades. Vale então atentar para o 

importante trabalho gerencial que seria o de atuar na direção oposta à organização 

do trabalho de modo fragmentado, constituindo-se assim como sujeito de 

reconstrução do trabalho coletivo, evitando-se paralelismos e individualismos, e 

promovendo a aproximação dos trabalhadores tanto do processo de concepção 

quanto de organização das práticas assistenciais desenvolvidas.  

Ainda no âmbito da educação em saúde, é importante trazer à cena a 

suspensão da Cozinha Experimental, atividade que por um período de 

aproximadamente três anos (2004-2006) foi realizada no CMSJEM com o objetivo 

de contribuir para a autonomia do portador de diabetes, pois se propunha a orientar 

os usuários a elaborarem preparações nutritivas e com baixo teor calórico, bem 

como estimular a introdução de alimentos funcionais, de fácil preparo, de baixo custo 

e de aplicabilidade viável no planejamento alimentar diário do paciente, 

considerando também o controle de qualidade adequado dentro das normas da 

vigilância sanitária (PINHO, 2005). 

A referida atividade foi iniciativa de uma nutricionista que, à época, fazia 

parte do quadro técnico do CMSJEM, e com o apoio necessário da instituição 

implantou o serviço; porém, com a sua saída e por falta de profissional que 

assumisse a proposta, a mesma foi suspensa.  

O reconhecimento da equipe em relação à importância da Cozinha 

Experimental como suporte ao portador de diabetes em seu processo de tratamento 

pode ser representado no depoimento de um dos sujeitos entrevistados. 

 
“Outro projeto importante é a cozinha experimental que também vejo 

um pouco abandonado. Era muito importante porque os pacientes 
aprendiam a cozinhar certo em casa. O nosso trabalho vai todo por água 
abaixo quando ele não faz a dieta; ele tinha toda orientação e a prática, mas 
deixaram acabar...” (Entrevistado Q) 

 
 

Nessa direção, reporta-se a Cecílio (2001) quando apresenta uma 

reconceitualização das necessidades de saúde tomando-as como analisador da 

integralidade da atenção, de modo a contribuir para que os serviços e os 

profissionais de saúde façam uma melhor escuta das demandas dos seus usuários. 
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Quando o autor apresenta os quatro conjuntos de necessidades, fica claro que um 

deles refere-se “à necessidade de cada pessoa ter graus crescentes de autonomia 

no seu modo de levar a vida”, salientando que a educação em saúde é parte desse 

processo de construção da autonomia.  

A ação de educar para a saúde deve ser assumida como uma prioridade na 

organização de um serviço especializado e relevada como um dos pilares do 

tratamento, oferecendo aos usuários a oportunidade de adquirir competências para 

lidar com a condição de portadores de uma doença crônica com importantes 

repercussões em suas vidas. Um processo encadeado nesses moldes não foi 

encontrado no CMSJEM, apesar da presença de ações educativas. 

O segundo critério verificador dessa primeira dimensão da integralidade 

relaciona-se à existência de reuniões entre a equipe gerencial e a técnica 

assistencial para planejamento, monitoramento e avaliação das atividades 

educativo-preventivas. Esses espaços seriam voltados para a definição de 

problemas e estabelecimento compartilhado de objetivos e metas, o que significaria 

um importante mecanismo gerencial para promover a interação dos sujeitos e 

articulação das suas práticas.  
 “Na relação com a gerência, existe um acesso facilitado de acordo 

com o que se vai trazendo como demanda ou com o que foi planejado entre 
a equipe (que realiza o PED). Procurar a gerência e trazer já pronto o que tá 
sendo planejado, qual está sendo a dificuldade, mas o tempo instituído que 
seria necessário pra avaliar e discutir não existe.” (Entrevistado GF2) 

 
“[...] É um movimento que parte da equipe (que realiza o PED) para o 

serviço e não do serviço para a equipe, que para mim seria o caminho que 
possibilitaria uma estrutura com respaldo e com mais força, que garantiria o 
funcionamento mesmo. Isso deveria vir de cima para baixo e em conjunto 
com a equipe, e não a equipe forçando a estrutura a colocar aquela 
atividade em prática.” (Entrevistado GF1) 

 

Esses argumentos destacam que a estruturação e a implementação de 

ações educativo-preventivas são movimentos que partem da equipe técnica para a 

gerência na busca dos apoios necessários, não havendo diretrizes gerenciais que 

coloquem essa atividade no rol das prioridades do serviço e nem como parte das 

atribuições inerentes ao trabalho.  

Isso também pode ser confirmado nas falas da própria equipe gerencial, que 

embora reconheça a importância de que seja incluída em sua dinâmica de trabalho a 

participação nas reuniões para a elaboração do planejamento das atividades de 
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caráter educativo-preventivo assume não conseguir priorizá-la frente às outras 

demandas que emergem do cotidiano. 
 

“[...] Eu quero conhecer, participar pra ver com o que é que eu posso 
contribuir mais como gerente, porque às vezes é algum profissional que 
vem falar comigo pontualmente, dizer o que tá precisando, e não é só isso. 
Nunca escutei o grupo falando das dificuldades do paciente, do diagnóstico, 
daquela patologia exatamente.” (Entrevistado R) 

 
“A gente ainda não participou no planejamento dessas praticas junto 

com a equipe. [...] A gente às vezes fica tão entretido em resolver outras 
questões pendentes, que às vezes não se envolve diretamente, mas como 
eu costumo dizer, a minha porta está sempre aberta. Se eu for procurado 
terei o maior prazer em participar e ajudar.” (Entrevistado T) 

 
Por outro lado, no que se refere à realização de reuniões, de qualquer 

natureza, é importante mencionar que em se tratando dos médicos existe uma 

resistência dos mesmos em participar, o que, via de regra, não ocorre com outros 

profissionais, conforme evidenciado na fala de um gerente. 

 
“A gente marca as reuniões, convida as pessoas, mas é uma coisa 

que não pode obrigar ninguém a participar. [...] Já tentei fazer reunião na 
hora do almoço, à noite, já passei ofício para dizerem qual o melhor horário, 
já fizemos a mesma reunião em vários horários do mesmo dia, mas não 
adianta. Com o médico não consigo reuniões, mas com o restante da 
equipe a gente consegue se reunir fácil.” (Entrevistado T) 

 
 

A literatura especializada sobre gerência em organizações de saúde 

concebe as reuniões regulares com a equipe como um dispositivo gerencial que 

pode viabilizar os processos democráticos de organização e gestão. Os fragmentos 

da entrevista, contudo, apontam que não há homogeneidade na adesão a tais 

processos por esses trabalhadores. Nessa direção, é importante questionar se os 

conteúdos e as dinâmicas dessas reuniões são motivadores à adesão do grupo.  

Uma das condições necessárias à integralidade da assistência está 

relacionada com a desfragmentação do processo de trabalho em saúde, Pires 

(1998) defende que para os serviços de saúde atuarem nessa direção, são 

necessários espaços de reflexão coletiva em que os sujeitos envolvidos no processo 

assistencial planejem as suas ações e definam as suas metas. À gerência, enquanto 

sujeito responsável pela coordenação desse processo caberia o papel de não só 

participar desses espaços, quando demandada pela equipe, mas de promovê-los na 

perspectiva de possibilitar o diálogo e a formulação de objetivos e metas 
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compartilhadas, cujo fim último seria o melhor atendimento possível às 

necessidades assistenciais dos usuários. 

O monitoramento e avaliação das práticas podem também sinalizar a 

preocupação para com a qualidade e os atributos das atividades realizadas no 

serviço. Sobre a existência de tais processos a equipe técnica que realiza as ações 

educativas assim se refere. 

 
“Monitoramento não existe. [...] O planejamento também não tem. 

Vão se fazendo as coisas no dia a dia.” (Entrevistado GF2) 
 
“Mesmo entre a equipe a gente precisa tá fazendo malabarismo entre 

um atendimento e outro e tentar conciliar os horários de todos pra planejar e 
avaliar as ações do grupo educativo. Às vezes não tem nem como se reunir, 
são discussões de corredor, muito precário, muito precário.” (Entrevistado 
GF2) 

 
Os fragmentos acima apontam para a ausência de processos sistemáticos 

de monitoramento e avaliação das práticas como um todo e não só as de caráter 

educativo e preventivo. Dessa forma, os achados da pesquisa levam a conclusão de 

que não há um projeto de trabalho coletivo no CMSJEM, decorrente do não 

compartilhamento de finalidades pelas equipes técnica e gerencial. Há o predomínio 

de uma organização mais voltada para o cumprimento de tarefas individuais 

desconectadas de propósitos e metas construídas coletivamente.  

O terceiro critério verificador da primeira dimensão da integralidade refere-se 

à garantia dos recursos materiais necessários ao desenvolvimento das ações de 

caráter preventivo existentes no serviço de saúde, o que seria outro indicativo de 

priorização dessas atividades no processo de organização do serviço.  
 

“Houve uma ocasião que quisemos fazer um trabalho educativo na 
sala de espera da farmácia; a gente fez um relatório, pediu apoio da 
gerência, a gente pediu banner, a gente queria ter uma educação 
continuada desses pacientes que não sabem fazer uso da insulina, porque 
isso é muito sério, e eu não consegui (baixa o tom da voz expressando 
tristeza). Eu até falei com a enfermeira para a gente fazer esse banner com 
o nosso dinheiro, vamos enfrentar isso aí. Mas também tem a questão de 
que a gente se empolga tanto pra fazer uma coisa, mas como não tem 
apoio a gente vai desanimando.[...] No caso do PED, a gente é que tem que 
ir em busca das coisas, a gente tem que tá pedindo (...), quando não era pra 
ser assim.” (Entrevistado GF 1) 

 
 
Com essa fala a equipe técnica expressa a insuficiência de apoio por parte 

da instituição no que se refere à garantia dos recursos materiais necessários para 
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colocar em prática um projeto educativo de fundamental importância para o 

tratamento do diabetes e para a prevenção das suas complicações. 

Por outro lado, a gerência assim se refere a sua função de prover as 

recursos/condições necessárias ao desenvolvimento das atividades direcionadas à 

educação e prevenção. 
 

“Eu acho que o nosso principal papel é oferecer as condições para 
que tudo isso (atividades educativas) aconteça, propiciar tanto a parte de 
instalação física quanto a parte organizacional. Por exemplo, disponibilizar 
os materiais para a cozinha experimental, estimular a equipe para que esse 
serviço continue; a gente tenta coordenar as ações e dar todas as 
condições necessárias para que isso continue acontecendo.” (Entrevistado 
T) 

 
 

Percebe-se então um descompasso entre o que a gerência afirma que tem 

sido o seu papel no fomento às atividades educativas e as colocações da equipe 

técnica quando se refere à falta de apoio regular no provimento dos recursos 

materiais necessários ao processo de implementação dessas atividades. Porém, 

pode-se afirmar que apesar de não haver indícios da destinação de uma verba 

específica que garanta a estrutura material necessária às ações educativas, há 

evidências de que as demandas da equipe não têm deixado, completamente, de 

serem atendidas, embora se admita a presença de restrições.  

Pelo exposto, conclui-se que as atividades educativas, campo fértil para as 

ações de cunho preventivo, não são exigidas da equipe técnica como parte das suas 

responsabilidades de trabalho, pois acontecem pelo interesse de alguns 

profissionais e não enquanto uma diretriz institucional a ser seguida. Também não 

são objeto do planejamento da gerência com a equipe e, ainda, não são garantidos 

os recursos materiais necessários a sua realização. Essas condições possibilitam 

concluir que as ações de caráter preventivo - primeira dimensão da integralidade - 

não são priorizadas na organização do serviço.  

 

2- Garantia de acesso aos serviços de acordo com as necessidades 
assistenciais dos usuários 

Essa segunda dimensão da integralidade da assistência objetiva dar conta 

da análise da capacidade de resposta do serviço, internamente e em rede, às 

necessidades dos usuários por tecnologias de saúde para o seu processo de 

tratamento. Para análise da presença dessa dimensão no serviço, toma-se como 
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primeiro critério verificador a existência e uso de protocolos clínicos que serviriam de 

norte à assistência prestada. O uso desse instrumento é considerado um indicativo 

de preocupação gerencial, na organização do serviço, para com a garantia do 

acesso às ações de saúde oferecidas, com potencial tanto para racionalizar o seu 

uso quanto para antever as necessidades assistenciais dos usuários, de modo que 

sejam buscados os meios adequados para equacioná-las.  

No que se refere à utilização de protocolos clínicos, a equipe de gerência se 

coloca da seguinte forma.  

 
“Deve ter protocolo de diabetes, mas a gente precisa atualizar e 

discutir um pouco.” (Entrevistado R) 
 
“Não existe um protocolo em diabetes por escrito, o que se faz é 

seguir as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes” 
(Entrevistado T) 

 

Percebe-se incoerência nessas falas sobre o conhecimento acerca da 

existência de protocolo clínico pré-estabelecido pelas entidades técnicas da área de 

endocrinologia que se refira ao tratamento do diabetes, sendo mencionado por 

esses entrevistados a existência apenas de recomendações advindas da SBD.  

Por outro lado, um sujeito componente da equipe assistencial se refere ao 

protocolo proveniente de outra entidade da área médica.  
 
“De acordo com o último consenso da Academia Americana de 

Diabetes - ADA, ao qual eu me reporto, (...) o tratamento do diabetes tem 
como base a educação nutricional, a educação em saúde, a questão da 
atividade física e a assistência médica.” (Entrevistado P) 

 

Quando a gerência menciona apenas as recomendações da SBD, e um 

componente da equipe técnica refere basear-se nas recomendações de outra 

entidade, isso leva a pensar que falta um padrão de atuação que confira certa 

uniformidade às condutas, prevalecendo, dessa forma, a total autonomia dos 

profissionais em relação aos seus modos de agir. 
 

“No começo do Centro a gente chegou a fazer um protocolo, mas 
deixou de ser usado, não foi atualizado, e hoje cada médico faz por si, 
totalmente independente 6“. 

 
“Para todos os pacientes diabéticos que eu atendo eu passo 

sinvastatina, que é a droga na atualidade que previne a doença 

                                                            
6 Informação colhida em diálogo individual com uma médica após o término da sessão do GF 1 
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cardiovascular, porém tem endocrinologista aqui que não faz isso. O que 
quer dizer que não existe uniformidade de condutas, protocolos...” 
(Entrevistado B) 

 

A literatura especializada sobre o processo de trabalho em saúde refere que 

uma das características que o distingue de outras formas de trabalho é a forte 

presença do “autogoverno” dos trabalhadores, especialmente médicos. Tal 

característica decorre da própria natureza e finalidades da atividade de produção da 

assistência à saúde que impõe coeficientes de liberdade para o trabalhador, de 

modo que este possa adaptar a sua conduta a cada padrão de necessidades 

específicas das pessoas que demandam os seus serviços. Nesse sentido, o que 

acontece na prática é que essa autonomia tem sido mais utilizada em função de 

interesses privados dos profissionais do que na direção de projetos terapêuticos que 

correspondam às necessidades assistenciais dos usuários (Campos, 2007). E o 

autor refere: 

 
“Um dos principais segredos para assegurar a qualidade em saúde 

estaria na adequada combinação de autonomia profissional com certo grau 
de definição de responsabilidade para os trabalhadores. Ou seja, haveria 
que se inventarem modos de gerenciar que nem castrassem a iniciativa dos 
trabalhadores nem deixassem as instituições totalmente a mercê das 
diversas corporações profissionais”. (CAMPOS, 2007, p. 229) 

 

Ainda nessa direção, Cecílio e Mendes (2004, p. 43) ao discorrerem sobre 

uma experiência de mudança no modo de gestão desenvolvida em um hospital 

público municipal na perspectiva de consolidação do SUS, mencionam que nesse 

processo foram desenvolvidos alguns dispositivos gerenciais na busca da 

qualificação da assistência, tais como: o prontuário integrado, a organização de 

equipes de referência nas enfermarias, a prática de avaliação de riscos dos 

usuários, e a adoção de protocolos de atendimento. Este último, utilizado como 

forma de proporcionar algum limite à, por vezes, excessiva autonomia dos 

profissionais em suas práticas assistenciais.  

A compreensão que se tem, neste estudo, sobre protocolo de atenção não 

se restringe às especificidades da atuação dos técnicos no processo de tratamento 

de acordo com cada núcleo disciplinar, mas como um dispositivo gerencial que, 

partindo da compreensão geral sobre as necessidades assistenciais comuns ao 

perfil do usuário, é capaz de prever e coordenar os caminhos que esse necessitará 

percorrer no serviço em seu processo terapêutico, bem como as vias de construção 
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do acesso aos mesmos. Nesse mesmo sentido se refere um entrevistado quando 

aponta a falta de um fluxo definido para o processo assistencial no CMSJEM. 
 

 “Deveria existir um protocolo [...] que estabelecesse uma rotina para 
o paciente, passar pelo cardiologista, pelo oftalmologista, continuar com o 
endocrinologista, e na medida em que fosse apresentando outras 
alterações, ele fosse referenciado para outros especialistas,.” (Entrevistado 
N) 

 

 

Sobre o processo de marcação de consultas no CMSJEM, mecanismo 

através do qual o usuário tem acesso à maioria das ações assistenciais, assim se 

referem os entrevistados. 
 

“[...] Hoje o paciente só consegue marcar para mim para abril e nós 
estamos em novembro.” (Entrevistado M) 

 
“Às vezes eu mando um paciente ao nutricionista e ele diz que a 

marcação demorou tanto que ele desistiu. Então você faz um novo 
encaminhamento porque o atendimento demora. [...] Eu acho que é uma 
falha que tem aqui, pois o paciente que precisa de mais atenção deveria 
marcar consulta com mais rapidez, então deveria ter esse cuidado, mas não 
existe. O paciente que precisa mais espera o mesmo tempo que aquele que 
precisa menos.” (Entrevistado O) 

 

Os trechos apresentados levam ao entendimento de que a marcação de 

consultas e exames no CMSJEM está organizada de uma forma massificada, e que 

não existem mecanismos instituídos que possam assegurar o acesso a um 

determinado atendimento que corresponda a graus de priorização definidos a partir 

da necessidade do usuário e das recomendações dos profissionais que o assistem. 

Há, na prática, uma determinação da gerência para que seja feita a substituição do 

usuário que faltou à consulta marcada no dia por outro que esteja necessitando de 

atendimento, porém isso não oferece garantias de que o usuário será atendido em 

tempo oportuno, seja pela não aceitação do profissional, seja porque naquele 

determinado dia todas as pessoas que estavam previamente marcadas 

compareceram para o atendimento.  

Vale ressaltar que não foram observados no serviço estudos sistemáticos 

que identifiquem e controlem a demanda reprimida às diferentes ações ofertadas 

internamente, o que poderia auxiliar à gerência na perspectiva de ampliação ou 

readequação dos fluxos, viabilizando uma maior abrangência e cobertura dos 

usuários. 
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É importante ressaltar a variedade de serviços oferecidos pelo CMSJEM e a 

composição da equipe técnica com profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento em saúde. Ainda assim, as evidências empíricas apontam para 

restrições no acesso a esses serviços quando comparadas as suas potencialidades. 

É possível que a racionalidade advinda da utilização de protocolos pudesse 

amenizar essa fragilidade institucional. Embora não seja objeto deste estudo, 

compreende-se que a questão da abrangência da cobertura e do acesso, são 

aspectos fundamentais para a efetivação de uma assistência integral, pois como 

assinala Giovanella et al (2002, p. 41),  a simples disponibilidade de um serviço 

necessariamente não pode ser compreendida como requisito para a integralidade, 

porque essa oferta pode não significar cobertura  ao universo de usuários a que se 

destina. 

 
“Aqui tem nutricionista, atividade física, enfermagem, mas isso não 

abrange a população toda que a gente atende. Pra mim isso não é atender 
integralmente; [...] A gente não tem assistência integral, não tem profissional 
suficiente em nenhuma das áreas pra atender a população atendida aqui.” 
(Entrevistado GF 1)  

 

Diante dessa forma de funcionamento, pode-se pensar que é improvável que 

a integralidade da assistência aconteça no que compete ao serviço de saúde em 

foco. Como possível via de enfrentamento desse obstáculo à integralidade, recorre-

se à reflexão feita por Cecílio e Merhy (2005) sobre a necessidade de construção de 

um modelo de gestão no SUS que tome como referencial a produção de assistência 

à saúde da forma mais integral possível e que permita ao mesmo tempo a 

intervenção nos micro espaços dos estabelecimentos de saúde.  

O modelo proposto pelos autores se refere a um modo de organização 

institucional baseado na definição de linhas de cuidado, ou seja, prestação de 

assistência à saúde de indivíduos e grupos, de forma planejada e organizada de 

acordo com a situação vivenciada por eles, e tendo como pano de fundo a 

integralidade através da confluência de diferentes saberes e disciplinas. Portanto, as 

linhas de cuidado devem corresponder aos anseios biopsicossociais dos usuários 

dos serviços de saúde (MADEIRA e DUARTE, 2006, p. 68). Entretanto esse padrão 

de organização não é a realidade identificada no processo assistencial ao portador 

de diabetes no CMSJEM. 
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Compreende-se que um serviço de saúde que tem como objetivo prestar 

assistência especializada em diabetes não pode prescindir da oferta dos cuidados 

apropriados às complicações dessa doença, pelo menos as de maior frequência. Por 

isso, a resolubilidade a essas complicações é considerada um critério verificador 

dessa segunda dimensão da integralidade. 

A esse respeito os sujeitos entrevistados, aqueles que compõem a equipe 

técnica assistencial, assinalam omissões importantes que são apontadas como 

obstáculos para uma assistência adequada ao portador de diabetes usuário do 

CMSJEM. Essas se referem à falta de assistência especializada em cirurgia vascular 

e nefrologia, como também às restrições no processo assistencial aos portadores de 

retinopatia diabética. 

Em relação à inexistência de garantia de atendimento específico aos 

portadores de diabetes que apresentam lesão dos membros inferiores (pé diabético) 

os entrevistados assim se referem. 

 
“Eu acho que por ser um centro de média complexidade, ele tem que 

ser estruturado de forma bastante satisfatória, não cabe um centro de 
diabetes não ter o atendimento ao ‘pé diabético’.” (Entrevistado GF2) 

 
“Eu tenho mais de um caso que já aconteceu isso: o paciente tinha 

uma lesão de pé, eu fiz o tratamento da infecção, mas ele precisava do 
vascular junto. Então o paciente volta sem um dedo, sem o pé, e ás vezes 
sem a perna. Eu sinto essa carência do vascular e também de ter um 
nefrologista para fazer a prevenção, e não mandar o paciente quando ele já 
está com indicação de fazer hemodiálise, esse ai não vai fazer mais nada, 
vai para a máquina.” (Entrevistado N) 

 

A amputação dos membros inferiores decorrentes do diabetes é uma das 

mais agressivas complicações dessa doença, impactando negativamente na 

capacidade laborativa e na socialização do indivíduo, o que traz sérios prejuízos à 

sua qualidade de vida.  

No Brasil, o diabetes é responsável pela primeira causa de amputações de 

membros inferiores e representa ainda 62,1% dos diagnósticos primários em 

pacientes com insuficiência renal crônica, submetidos à diálise (BRASIL, 2006 b). O 

dado evidencia a importância de que sejam garantidas as coberturas assistenciais 

de prevenção e tratamento às lesões dos membros inferiores e à nefropatia nos 

pacientes que têm diabetes. 

Não foram identificadas no serviço informações sistematizadas que 

evidenciem o quantitativo de usuários acometidos por lesão de pé e/ou por 
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nefropatia diabética, como também não se tem informações precisas se os mesmos 

conseguiram acessar algum serviço com capacidade de prestar atendimento a tais 

problemas. 

No momento deste estudo, o CMSJEM não dispunha de profissionais para 

atendimento às referidas complicações nem tão pouco de cotas, via central de 

regulação, para consultas ambulatoriais e também retaguarda hospitalar em outros 

serviços, sejam eles próprios ou prestadores privados. 

 
“Hoje não temos referência aqui no Ermírio pra nenhum especialista, 

se um paciente precisar ele vai ter que ir por conta própria tirar a sorte para 
conseguir marcar lá fora.” (Entrevistado GF1) 

 

Vale destacar que na composição original da estrutura física do CMSJE 

existia uma sala para atendimento às lesões de “pé diabético”, entretanto apenas 

durante o período de 2002 a 2004 o espaço foi utilizado de acordo com essa 

finalidade.  

A assistência nos casos de retinopatia diabética, outra importante 

complicação dessa doença, é ofertada parcialmente pelo CMSJEM uma vez que 

dispõe de um departamento de oftalmologia que, em relação aos portadores de 

diabetes, teria a função precípua de prestar serviços nessa área. Nessa direção 

assim se refere um componente da equipe técnica. 

 
“[...] Aqui faltaria a parte cirúrgica de retina, pois o paciente com 

retinopatia diabética apresenta descolamento de retina, hemorragia vítrea, 
precisa de cirurgia,.” (Entrevistado L) 

 

Em 1997 a OMS estimou que após 15 anos de doença, 2% dos indivíduos 

acometidos pela diabetes estarão cegos e 10% terão deficiência visual grave. Além 

disso, estimou também que no mesmo período de doença, 30 a 45% terão algum 

grau de retinopatia (BRASIL 2006 b). 

No Brasil, a retinopatia diabética acomete cerca de 40% dos pacientes 

diabéticos e é a principal causa de cegueira em pacientes entre 25 e 74 anos. A 

maioria dos casos pode ser evitada através de medidas adequadas que incluem, 

além do controle da glicemia, a realização do diagnóstico em uma fase inicial e 

passível de intervenção. É recomendado que o portador de diabetes com resultado 

de exame normal para retinopatia diabética repita-o a cada 1-2 anos (Brasil, 2006 b). 
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           No que se refere especificamente à assistência em retinopatia diabética, 

caberia ao CMSJEM contemplar todos os usuários portadores de diabetes da forma 

mais adequada possível. Porém, como relatam os entrevistados, as cirurgias nos 

casos de retinopatias mais severas não são disponibilizadas, restringindo-se a 

atuação ao atendimento ambulatorial por profissional especializado, que só 

consegue dar conta dos casos menos complexos. Assim se refere um entrevistado a 

essa questão. 

 
“Aqui a gente no começo tinha e deixou de ter; tinha angiografia, tinha 

laser, o pessoal fazia, tinha até cirurgia de retina, e aos pouquinhos as 
coisas foram quebrando, quebrando, e hoje em dia basicamente não faz 
mais nada, o Centro deixou de ser um centro de referência para ficar 
apenas passando óculos, então se acabou o objetivo principal disso daqui.” 
(Entrevistado H) 

 

Atualmente no CMSJEM existem 06 (seis) médicos que realizam o 

ambulatório de retina, o que significa a disponibilização de aproximadamente 500 

(quinhentas) consultas/mês; e 04 (quatro) médicos que fazem a terapia de 

fotocoagulação à base de laser argônio, indicado para o tratamento ambulatorial de 

alguns casos de retinopatia diabética, com disponibilidade em torno de 130 

atendimentos/mês. O exame de mapeamento de retina, que é realizado por ocasião 

da consulta ambulatorial, é recomendado pelo MS para diagnosticar, rastrear e 

monitorar a retinopatia diabética, assim como para avaliar a necessidade oportuna 

de fotocoagulação a laser (BRASIL, 2006 b).  

Em relação à retinoangiografia fluoresceínica que é apontada pelos 

entrevistados como um exame importantíssimo para o acompanhamento e controle 

da retinopatia diabética, essa foi realizado no CMSJEM por um período, porém 

deixou de sê-lo porque a câmara fotográfica que fica acoplada ao retinógrafo foi 

roubada há vários anos, sem que se tenha, até o momento deste estudo, sido feita a 

substituição do mesmo; embora a gerência do serviço mencione ter tomado todas as 

providências administrativas que lhe cabe para a substituição do equipamento. 

Atualmente esse exame é realizado por um prestador privado da Secretaria de 

Saúde do Recife, o que reflete a falta de compromisso da gestão pública em manter 

os seus serviços próprios preparados para prestar assistência aos seus usuários, 

seguindo na direção de uma crescente dependência do setor privado. 



87 
 

Assim, essas evidências levam à compreensão de que existem limitações 

importantes para a assistência aos casos de retinopatia diabética, como apontada 

pelos entrevistados, que estão relacionadas a não realização, no serviço, da 

retinoangiografia e cirurgias nos casos mais graves dessa complicação do diabetes. 

 
“Aqui fica devendo essa parte de cirurgia nos casos de retinopatia 

diabética avançada, que é uma parte importante, mas a gente só trata as 
retinopatias leves e moderadas. [...] O paciente com retinopatia diabética 
apresenta descolamento de retina, hemorragia vítrea, precisa de cirurgia, 
mas no momento o CMSJEM não está fazendo. Inicialmente foram feitas 
algumas cirurgias, mas depois deixou de fazer e os pacientes estão sendo 
encaminhados para fora, que em minha opinião teria condições de fazer 
aqui desde que tivesse os equipamentos necessários, porque profissional 
especializado tem.” (Entrevistado L) 

 

Vale ressaltar que esse encaminhamento ao qual o entrevistado se refere 

(cirurgias nos casos de complicações da retinopatia diabética) não significa que 

existe uma referência direcionada para onde o usuário irá dirigir-se com a certeza do 

atendimento. Na realidade, os mesmos são orientados pelos profissionais a 

tentarem o atendimento em unidades filantrópicas prestadoras de serviços ao SUS.  

Em relação às cirurgias, importa destacar ter havido uma drástica redução 

geral de todos os tipos de cirurgias oftalmológicas realizadas no CMSJEM, 

especialmente as de catarata. 

 
“Nós temos um centro cirúrgico com cinco salas, com sete 

microscópios que teoricamente nos dá a possibilidade de realizar sete 
cirurgias concomitantes, e hoje você tem pouquíssimas cirurgias sendo 
realizadas no Centro, então há que se pensar essa estrutura.” 

                                         (Entrevistado J) 
 

Um dos entrevistados, componente da equipe assistencial, refere uma 

capacidade estimada do centro cirúrgico do CMSJEM, considerando 05 cirurgiões 

operando, na ordem de 800 cirurgias de catarata por mês (que seria o “carro-chefe”), 

isso sem contar as outras cirurgias de pequeno e médio porte; entretanto, segundo 

relatórios do centro cirúrgico, no período de janeiro a novembro de 2010 foi realizado 

um total geral 334 (trezentos e trinta e quatro) cirurgias, das quais, apenas 57 

(cinquenta e sete) foram de catarata. Para equacionar a demanda real por cirurgias 

de catarata, os usuários são encaminhados para clínicas privadas de oftalmologia 

prestadoras de serviços ao SUS municipal. 



88 
 

Os motivos apontados pelos entrevistados para a redução de cirurgias se 

referem ao sucateamento de instrumentos e equipamentos, à falta de referência 

para as possíveis complicações desse procedimento e o valor do incentivo por 

produtividade, considerado por eles muito baixo, seja comparando com os ganhos 

dos oftalmologistas que atendiam apenas consultas ambulatoriais ou ao valor dos 

honorários pagos pelo SUS municipal aos cirurgiões vinculados às clínicas privadas 

que vendem esse serviço.  

 
“Quando a gente começou a operar aqui tinha o aparelho de 

facoemulsificação7, (...) esse aparelho quebrou, disseram que iriam repor, e 
isso já faz no mínimo cinco anos, e até hoje não compraram mais o 
aparelho.” (Entrevistado H) 

 
“[...] Outra coisa que dificulta a realização de cirurgia aqui é a baixa 

remuneração porque não existe uma remuneração por procedimento, então 
eu operava muito e ganhava menos do que quem atendia no ambulatório 
que não operava ninguém”. (Entrevistado H) 

 
“[...] Se eu operar aqui 10 pacientes no mês eu recebo em torno de 

300 ou 400 reais além do meu salário, mas quanto recebe o colega que tá 
lá fora operando essa mesma catarata pela prefeitura? A prefeitura repassa 
pelos honorários médicos, por baixo, 100 reais por cirurgia, é mais do que 
isso, então se ele fizer apenas 3 cirurgias no mês ele vai receber o que eu 
recebo atendendo ambulatório, fazendo exame complementar, operando e 
colocando o meu nome em risco.” (Entrevistado J) 

 
 

Na direção oposta sobre quais os motivos que levaram os cirurgiões a se 

recusarem a realizar cirurgias no CMSJEM, especialmente as de catarata, segue 

esse depoimento de um sujeito que compõe a equipe. 
“O povo (médicos) olha isso aqui como um bico, por isso que isso 

aqui é assim, o problema é esse. [...] A gente não tá ganhando tão mal não, 
é porque o povo tá com uma visão distorcida do que é ganhar e do que não 
ganhar; eu acho que as pessoas estão distorcendo isso. [...] Não é por isso 
(falta de retaguarda para complicações) que não se opera catarata aqui 
não, não se opera catarata aqui porque não dá dinheiro, o povo opera 
catarata desde que dê dinheiro.” (Entrevistado I) 

 

Nesses trechos o entrevistado se reporta à questão do descompromisso de 

alguns trabalhadores com o serviço público, quando esses deixam prevalecer em 

seus processos de trabalho interesses particulares de ganhos financeiros a partir de 

uma lógica própria do setor privado, sem considerar que o vínculo de servidor 
                                                            
7Segundo o entrevistado, o facoemulsificador é um aparelho utilizado para a realização de 
facoemulsificação, que é uma técnica moderna para a realização de cirurgias de catarata, a qual 
oferece um importante grau de segurança no que se refere à redução dos riscos de complicações 
cirúrgicas, como por exemplo, o descolamento da retina.  
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público lhe confere alguns direitos não alcançados na relação enquanto prestador de 

serviço privado ao setor público. Por outro lado, levanta-se a questão nuclear para o 

SUS sobre a transferência de recursos públicos para o setor privado, em detrimento 

do fomento aos serviços próprios. Apesar de se reconhecer a importância dessa 

problemática e o quanto pode mascarar determinadas explicações, ela não será 

explorada nesse trabalho uma vez que não se constitui objeto do estudo. 

Nesse ponto, impõe-se refletir quão distante se encontra um serviço 

especializado da integralidade da assistência ao não oferecer a seus usuários ações 

imprescindíveis às intervenções terapêuticas recomendadas e para as quais (no 

caso das ações em oftalmologia) dispõe de profissionais qualificados. A situação 

preenche as condições nas quais se configura a má utilização dos recursos públicos, 

o descaso com a sociedade, enfim, o não cumprimento da função constitucional do 

Estado. 

Dessa forma, pode-se afirmar que ao portador de diabetes usuário do 

CMSJEM não é garantido o acesso às especialidades médicas para assistência às 

principais complicações dessa doença, com exceção (parcial) da retinopatia 

diabética.  

Assistir integralmente um usuário passa, necessariamente, pelo 

estabelecimento de medidas de articulação entre os três níveis de atenção, o que 

ultrapassa o espaço circunscrito do serviço e remete a uma reflexão sobre o 

processo assistencial em uma perspectiva mais ampla. Faz-se necessário o 

estabelecimento de fluxos e de processos de trabalho que garantam o trânsito 

desses usuários no sistema de saúde como um todo, de modo que tenham 

condições de acessar os procedimentos diagnósticos e terapêuticos de que 

necessitam. Dessa forma, a existência ou não de tais medidas é considerada o 

terceiro critério verificador da segunda dimensão da integralidade. 
 
 “Aqui não se consegue dar a assistência que é necessária pra 

grande maioria dos usuários, porque tem uma gama de usuários que 
necessariamente não precisariam estar aqui, poderiam ser muito bem 
contemplados no PSF...” (Entrevistado GF 2) 

 
Esse trecho remete à reflexão sobre os papéis de cada nível de atenção e 

sua capacidade resolutiva frente aos problemas de saúde. De fato, muitos usuários 

que chegam ao CMSJEM poderiam ser atendidos pelos serviços de atenção 

primária, entretanto são referenciados indevidamente, retirando espaço de outros 
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com maior necessidade de assistência especializada. Dessa forma, conclui-se que 

não há articulação entre o serviço especializado e a atenção básica para o 

compartilhamento de objetivos. 

Se os encaminhamentos indevidos pela atenção primária de pessoas que 

não possuem o perfil para atendimento no CMSJEM são um motivo para sua 

superlotação, também há evidências de que existem usuários fora desse perfil, mas 

que acessam o serviço por vias que estão fora do fluxo previsto. Esse achado 

remete ao questionamento apresentado por Cecílio (1997, p. 473): “a população 

está entrando no sistema pela porta errada, ou não seria mais correto afirmar que as 

pessoas, diante das suas necessidades, acabam acessando o sistema por onde é 

possível?”. 

Um importante aspecto evidenciado pelos entrevistados que dificulta a 

articulação com a atenção primária através da contra referência, diz respeito à 

qualificação dos profissionais que compõem aquele nível de atenção para o 

atendimento ao portador de diabetes. Está explicitada em algumas respostas a falta 

de confiança do especialista na capacidade técnica daqueles profissionais mesmo 

para o acompanhamento dos casos de diabetes leve. 
 

“[...] Se eu pego um paciente, mesmo que ele use apenas um 
medicamento, eu não tenho coragem de devolver pra atenção primária. 
Teoricamente isso deveria ser feito, mas eu particularmente afirmo que não 
faço porque ele volta pior. Ele volta complicado, sem um dedo, com uma 
retinopatia agravada, e ai a gente fica sem condição de contra referenciar 
por falta de confiança.” (Entrevistado GF2) 

 
 

Alguns autores mencionam que uma das dificuldades nas restrições do 

acesso à assistência especializada é que os serviços dessa natureza mantêm 

clientelas cativas desnecessariamente. Como sinaliza um dos entrevistados no 

trecho abaixo, essa permanência do usuário nesse nível de atenção expressa 

simultaneamente um desejo do médico e do próprio usuário.  
 
“Contra referenciar? Não consigo contra referenciar ninguém. Só 

consigo contra referenciar aquele que vem pra cá porque o clínico mandou, 
sem o paciente tá precisando... [...] Mas os que vêm porque realmente 
estão descontrolados, e quando chegam aqui vêem uma abordagem 
diferenciada do serviço, percebe que não estava tendo a mínima atenção 
que precisava; esse não quer mais voltar.” (Entrevistado GF 1) 

 

Segundo Magalhães Junior (2006, p. 53) a qualidade do atendimento nas 

unidades básicas de saúde é definidora do caminhar desse usuário nos demais 
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níveis do sistema, e essa qualidade é pautada tanto pela formação técnica para a 

resolubilidade clínica do caso, quanto pela formação ética que definirá o grau de 

vínculo e de responsabilização dos profissionais com a situação do usuário. 

Mendes (2009) assinala que um dos conteúdos básicos de uma rede diz 

respeito ao seu funcionamento sob a coordenação da atenção primária, o que 

implica a permanência do vínculo com o usuário mesmo quando esse é referenciado 

para outros níveis de atenção, porém o fragmento de entrevista abaixo denuncia o 

contrário. 
 

“Tem também a importância da atenção primária está nesse 
monitoramento e acompanhamento junto da especializada, está dando esse 
suporte, o que não acontece. Têm pacientes que são esclarecidos, mas têm 
outros que não conseguem assimilar, por dificuldade de entendimento e 
porque são muitas informações também” (GF2). 

 
 

O sujeito entrevistado faz menção à falta de continuidade do 

acompanhamento, pelos profissionais que compõem a atenção primária, ao usuário 

que foi encaminhado para o especialista e à lacuna que isso significa para a 

efetivação do processo terapêutico. Em muitos casos há a necessidade permanente 

de processos educativos que só são possíveis de acontecer naquele nível de 

atenção, uma vez que a sua atuação se dá geograficamente mais próxima à vida 

cotidiana do usuário. 

Assim como os entrevistados fazem críticas em relação à ausência de 

articulação com a atenção primária, também o fazem quando se referem à 

necessidade de outros serviços especializados, como também à falta de retaguarda 

hospitalar para aqueles usuários que necessitam de procedimentos específicos da 

atenção terciária, conforme já abordado quando se tratou da ausência de assistência 

especializada às complicações. 

Dessa forma, o CMSJEM, configura-se como uma peça solta na “rede” 

assistencial de Recife, pois diante da necessidade do usuário por atenção 

especializada em áreas afins, esse precisa ir em busca, nem sempre bem sucedida, 

de acesso aos serviços necessários à continuidade do seu tratamento. Isso se deve 

ao fracasso do modelo assistencial baseado na organização dos serviços no formato 

piramidal, uma vez que na prática inexiste articulação entre os três níveis de atenção 

(Cecílio 1997).  
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O quarto critério verificador da presença dessa dimensão da integralidade no 

serviço refere-se ao fornecimento dos medicamentos e insumos necessários ao 

tratamento do diabetes, o que representa uma preocupação com um importante 

aspecto do processo terapêutico. Vale também ressaltar que o fornecimento regular 

de medicamentos e insumos é resultado de macro políticas em âmbito federal, 

estadual e municipal.  

Conforme mencionado, o uso contínuo de medicamentos é um dos pilares 

do tratamento da maioria dos casos de diabetes, associado a uma dieta equilibrada, 

à prática de exercícios físicos e à educação em saúde, portanto, falar de 

integralidade da assistência ao portador dessa doença implica necessariamente 

garantir uma adequada assistência farmacêutica para aqueles em que o uso de 

medicamentos é imprescindível.  

Segundo relatório da diretoria de assistência farmacêutica do Recife, em 

novembro de 2010 no CMSJEM houve dispensação de medicamentos antidiabéticos 

(insulinas e comprimidos) para um total de 5.417 (cinco mil quatrocentos e 

dezessete) usuários, sendo que destes 2.603 (dois mil seiscentos e três) são 

insulinodependentes.  Em relação aos materiais para o auto monitoramento diário 

(tiras reagentes e lancetas) foram atendidas no mesmo período 2.346 (dois mil 

trezentos e quarenta e seis) pessoas, as quais já dispõem do glicosímetro recebido 

anteriormente no serviço. O que quer dizer que para aproximadamente 90% 

daqueles que utilizam insulina em seu processo terapêutico são garantidos, além 

dos medicamentos, os insumos necessários ao acompanhamento diário dos níveis 

glicêmicos.  

Como, segundo as informações colhidas, não há demanda reprimida para a 

dispensação de medicamentos, pressupõe-se que o fornecimento dos antidiabéticos 

contempla, em geral, os usuários assistidos no serviço. 

Outro aspecto importante dessa segunda dimensão da integralidade da 

assistência no serviço e que é apreendida como o quinto critério verificador da sua 

presença refere-se à oferta de reabilitação como parte do processo assistencial.  

Na direção dos preceitos constitucionais bem como da legislação que 

regulamenta o SUS, a garantia da reabilitação deve fazer parte de todo processo 

assistencial. Entretanto, a experiência mostra que o sistema de saúde brasileiro está 

longe de alcançar esse patamar de cobertura estando a dever no que se refere à 

integralidade da assistência.  
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No CMSJEM, é oferecida reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica 

(RCPM), a qual compõe o conjunto de práticas desenvolvidas pelo PBD. Um 

entrevistado da equipe de gerência revelou que o profissional de fisioterapia que 

participa da atividade acima mencionada, já acenou para a necessidade de que o 

serviço busque estratégias de atendimento aos diabéticos submetidos às 

amputações de membros inferiores, na perspectiva de oferta de reabilitação, 

entretanto ainda não há um processo concretamente deflagrado nesse sentido. 

 
“[...] A gente pensou já em discutir (a reabilitação dos amputados), 

inclusive porque a fisioterapeuta está com uma grande demanda de 
pacientes que estão no caminho de amputação. Então a gente está tendo 
uma discussão ainda bem local, pra poder conversar com o Distrito e a 
Regulação sobre isso.” (Entrevistado R) 

 

Não só os usuários que sofreram amputações, mas também aqueles que 

perderam a visão ou apresentam alterações na sensibilidade e nos movimentos por 

conta da neuropatia diabética, entre outras sequelas da doença crônica, devem ser 

assistidos para a reabilitação, porém isso parece ser um longo caminho a ser 

percorrido nos serviços do SUS.  

Em relação aos critérios verificadores dessa dimensão da integralidade, 

conclui-se que os mesmos não estão em sua totalidade contemplados na 

organização do CMSJEM. Não são utilizados protocolos que abranjam tanto as 

condutas clínicas quanto os fluxos de atendimento e de acesso ao cardápio de 

serviços oferecidos de forma coerente com as necessidades dos usuários; não 

existe a cobertura assistencial ao conjunto das principais complicações do diabetes, 

seja oferecendo diretamente o atendimento, seja através de fluxos de referências 

estabelecidos em rede; não existem mecanismos de articulação do serviço com os 

três níveis de atenção do sistema de saúde.  

Por outro lado, a presença de ações de reabilitação foi verificada de forma 

incipiente, uma vez que em doze anos de existência do serviço não foram 

desenvolvidos meios que pudessem viabilizar, internamente ou referenciando, a 

reabilitação dos portadores de diabetes acometidos pelas complicações da doença. 

Pode-se então afirmar que dos critérios verificadores apenas a oferta de 

medicamentos e de insumos para o auto monitoramento ocorre com regularidade.  

Dessa forma, as evidências empíricas levam à compreensão de que a 

segunda dimensão da integralidade não está presente no processo de organização 
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e gerência do CMSJEM. Embora o Centro ofereça assistência farmacêutica, não é 

garantido ao usuário o acesso, em tempo oportuno, ao conjunto de práticas 

existentes no serviço, uma vez que não estão estabelecidos critérios para as 

marcações de consultas que considerem a gravidade da situação, de tal modo que o 

próprio fornecimento dos medicamentos poderá não corresponder às necessidades 

do usuário caso ele não seja atendido pelo profissional de saúde no momento 

oportuno.  

 
3- Organização da assistência através do trabalho em equipe multiprofissional. 

Essa dimensão da integralidade da assistência em um serviço de saúde 

baseia-se na compreensão de que sua realização só é possível através da 

confluência de saberes e práticas dos diferentes profissionais envolvidos no 

processo assistencial do usuário (CECÍLIO 2001).  

O trabalho em equipe desde que funcione de maneira integrada é 

considerado por Magalhães Jr. (2002) como um pressuposto para a organização de 

serviços de saúde que atuem com base no princípio da integralidade. Essa forma de 

organização do trabalho em saúde tem sido apresentada como uma forma de 

enfrentamento da fragmentação tão presente na conformação dessas práticas. A 

proposta subjacente ao trabalho em equipes de saúde se dá na direção do 

atendimento às diferentes necessidades assistenciais, peculiares a uma 

determinada situação de sofrimento que decorre de um processo de adoecimento 

específico. 

Peduzzi (2001; 2007) chama à atenção para uma tipologia do trabalho em 

equipe, podendo configurar-se tanto como equipes de trabalho integradas, ou seja, 

quando há a democratização das relações de trabalho e a integralidade do cuidado 

à saúde; quanto como simples agrupamento de profissionais, cujas práticas se dão 

de forma fragmentada e hierarquizada. Na primeira, prevalece a articulação das 

funções executadas bem como a interação dos profissionais; já na segunda, 

predomina a justaposição das ações e a aglomeração de diferentes profissionais em 

um mesmo espaço físico, sem que haja o compromisso com a interação. 

Dessa forma, a compreensão adotada neste trabalho sobre o TEMP 

converge para a tipologia de trabalho do tipo integração, e se orienta pela reflexão 

feita por Otenio (2008, p. 143), baseada em Sena-Chompre (1998), quando assinala 

que a prática multiprofissional se dá 
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 “Na medida em que se organiza o processo de trabalho 
considerando a complementaridade dos diversos saberes e práticas 
profissionais e buscando a integralidade do cuidado. Uma metodologia de 
trabalho que combina a utilização do instrumental da clínica, da 
epidemiologia e da gerência dentro de cada profissão e entre todas as 
profissões da saúde desde sua direcionalidade técnica específica.” 

 

Compreende-se neste estudo que há uma relação direta, não exclusiva, 

entre os processos de organização e gerenciamento presentes no serviço de saúde, 

e a conformação do trabalho em equipe do tipo integração ou do tipo agrupamento. 

Nesse sentido, Magalhães Jr. (2006, p. 54) assim argumenta. 

 
“A gerência (do serviço de saúde) deve ser capaz de motivar a troca 

de saberes e conhecimentos, de modo a ampliar a visão sobre o problema e 
ampliar as possibilidades de adotar ações que defendam a vida e diminuam 
o sofrimento sempre.” 

 
Nesse momento entende-se a importância de se iniciar a discussão dessa 

dimensão da integralidade no CMSJEM, através da apresentação da forma como os 

sujeitos entrevistados compreendem o TEMP. Sobre o tema a equipe técnica refere 

que: 
 

“O trabalho multiprofissional, entendo que sejam profissionais de 
diversas áreas que estão agrupados e envolvidos com objetivo único...” 
(Entrevistado GF1) 

 
“Intercâmbio, respeito, todo mundo tem a sua parcela de contribuição 

e ninguém é maior do que ninguém. Uma equipe tem que trabalhar 
ordenada, com respeito mútuo e se não for assim não é equipe.” 
(Entrevistado B) 

 
 

É importante destacar nos argumentos acima um aspecto muito importante 

do TEMP que se refere à existência de um projeto coletivo de trabalho, apresentado 

pelo entrevistado com a expressão “objetivo único”, pois este pode ser uma 

importante forma de enfrentamento à fragmentação e à ausência de 

responsabilização da equipe com o produto final do trabalho. Pode ser um indicativo 

de democratização das decisões, pois se pressupõe que o projeto de trabalho 

coletivo requer a participação de todos em sua construção. Outro aspecto a ser 

ressaltado refere-se à horizontalização do valor conferido às diferentes funções, 

como característica atribuída pelo entrevistado ao TEMP, o que pode ser concebido 

como uma forma de enfrentamento à supervalorização do papel de algumas 



96 
 

categorias profissionais (especialmente o médico) em relação às outras que estão 

presentes no processo assistencial.  

A gerência do CMSJEM, por sua vez, compreende o TEMP em uma direção 

muito semelhante à equipe técnica. 
 

Eu volto a insistir que não adianta a equipe estar em um mesmo 
espaço físico onde cada uma faz a sua parte, mas fazendo sozinho, tem 
que fazer individualmente, mas em sintonia com o trabalho do outro... 
(Entrevistado T) 

 
Esse argumento complementa os que foram apresentados pela equipe 

técnica quando refere que o trabalho para ser em EMP necessariamente precisa se 

dá de forma que as diferentes atividades se realizem articuladamente. Nesse 

sentido, Peduzzi (2001) refere que as ações de trabalho são articuladas, quando os 

seus agentes fazem correlações e colocam em evidência as conexões entre as 

diversas intervenções executadas. O TEMP para se realizar precisa que a 

interdependência das ações seja reconhecida pelos seus sujeitos sem, no entanto, 

desconsiderar-se as especificidades e a autonomia técnica de cada área de 

atuação. 

Feitas essas observações, passa-se à análise dos critérios selecionados 

como verificadores dessa dimensão da integralidade da assistência. O primeiro 

critério refere-se à existência de ações voltadas à coordenação técnica das práticas 

assistenciais realizadas no serviço, o que pode significar uma preocupação gerencial 

com a continuidade e complementaridade dessas práticas.  

Conforme apresentado nas discussões anteriores sobre as demais 

dimensões da integralidade da assistência, no CMSJEM os processos de trabalho 

da equipe se dão tanto na direção de práticas individuais (que são majoritárias), 

baseadas na queixa-conduta, quanto de práticas coletivas com propósitos 

educativos. Entende-se que para uns e outros é necessário que exista uma 

coordenação, de modo a conformar um processo de trabalho com finalidades 

compartilhadas pelo grupo.  

Vale destacar que durante as entrevistas foi evidenciada a importância de 

uma coordenação técnica, ou seja, um profissional com capacidade de dialogar 

tecnicamente sobre os processos de trabalhos desenvolvidos, de modo a apoiar a 

equipe na direção de um trabalho com qualidade e que siga os avanços científicos 

de cada campo específico.  
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“Eu sinto falta aqui de uma coordenação mesmo em nível de 
ambulatório [...] um chefe de ambulatório, que aqui não tem e que eu acho 
que é uma falha terrível. [...] Tem que ter também uma coordenação de 
educação em diabetes, porque os grupos educativos precisam ser 
fortalecidos dentro da instituição, mas para isso precisa ter um coordenador 
de visão, que realmente faça esse trabalho, divulgue esse trabalho, consiga 
apoio, mas tem que ter uma pessoa que trabalhe com isso, uma 
liderança...” (Entrevistado P) 

 

É importante destacar que nos anos iniciais de funcionamento do CMSJEM 

existia um coordenador técnico para cada uma das áreas de atuação do serviço, 

como também havia consultores ligados à academia com papel de articular a prática 

assistencial à prática científica, através do intercâmbio com os centros formadores 

de recursos humanos para saúde. Com as mudanças ocorridas no organograma do 

serviço essas funções deixaram de existir.  

 
“No começo tinha um mentor científico. Ele queria que nós 

tivéssemos residência médica. Eu cheguei, em alguns momentos, a dar 
algumas aulas como monitor; alguns alunos vinham, ficavam aqui no 
consultório e a gente dava uma aula prática, mas um dia parou e não teve 
mais nada disso.” (Entrevistado F) 

 
“[...] Quando o CMSJEM foi criado existia um modelo de gestão que 

era interessante, onde havia um diretor geral e um especialista responsável 
por cada área de atuação. Tendo um especialista gerenciando facilita mais.” 
(Entrevistado T) 

 
Esse tipo de atuação no processo de gerenciamento do serviço pode facilitar 

a interlocução entre os sujeitos produtores da ação assistencial, possibilitando algum 

grau de articulação e interação, aspectos que são fundamentais ao TEMP, 

entretanto o que se apresenta na realidade do CMSJEM pode ser evidenciado pelo 

discurso de um componente da gerência. 

 
“Aqui, o trabalho multiprofissional para acontecer, a gente precisa 

conversar mais entre as equipes, ai eu faço a mea culpa, porque nesses 
meus quase quatro anos de gerência eu ainda não consegui juntar os 
membros da equipe para, em reunião, traçar metas e fazer avaliações, a 
gente quando se junta é para tratar problemas corriqueiros, mas não em 
termos de planejamento...” (Entrevistado T) 

 

A experiência mostra que é muito comum os gerentes dos serviços de saúde 

acumularem as funções administrativo-burocráticas com as de apoio técnico, porém 

é de extrema importância que as primeiras não se sobreponham às segundas, sob o 

risco de que a assistência propriamente dita se realize de forma fragmentada e em 
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função mais dos interesses particulares dos seus produtores do que dos interesses 

do serviço e dos seus usuários.  

Além da coordenação técnica da equipe assistencial, outros dispositivos 

gerenciais que já foram apresentados neste trabalho poderiam ser tomados como 

componentes de uma ação gerencial voltada para a coordenação, tais como 

utilização de protocolos que definam condutas clínicas e fluxos do usuário em seu 

processo terapêutico, como também a realização regular de reuniões para 

planejamento participativo, tanto das ações assistenciais quanto das gerenciais, 

porém esses dispositivos não foram verificados na dinâmica de funcionamento do 

CMSJEM. 

O uso e difusão de informações concernentes ao perfil biopsicossocial do 

usuário bem como ao seu processo assistencial no serviço, pode ser considerado 

como um mecanismo gerencial dirigido à efetivação do TEMP. Por esse motivo é 

apreendido como outro critério verificador dessa terceira dimensão da integralidade 

da assistência no serviço. 

Conforme apresentado no capítulo 2 desta dissertação, a questão da 

informação deve constituir-se em um pressuposto à organização do processo de 

trabalho em serviços de saúde que estão orientados pelo princípio da integralidade, 

dada a necessidade de apropriação pela equipe técnica das informações atualizadas 

sobre todo processo terapêutico, dentro e fora do serviço, e dos dados clínicos de 

cada usuário, que respaldem as decisões assistenciais da equipe (MAGALHÃES 

JUNIOR, 2006, p: 54).  

Não se identifica no CMSJEM mecanismos de troca de informações sobre 

os usuários que possibilite a articulação entre os serviços prestados.  

 
“[...] Funcionam (os departamentos) como coisas independentes, não 

existe uma troca de informações importante de maneira nenhuma, aqui o 
oftalmo vê, passa o óculos dele e vai embora, o endócrino vê, passa o 
remedinho dele e vai embora, não existe nenhuma troca de informação em 
relação a isso. (Entrevistado H) 

 

Em um centro de referência que se propõe prestar atenção especializada em 

diabetes, contemplando áreas afins em seu processo assistencial, o não 

compartilhamento de informações sobre os usuários segue em um sentido oposto ao 

da articulação organizacional e programática da equipe técnica. O contrário disso 

poderia favorecer a construção de um saber ampliado sobre os usuários permitindo 
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uma oferta de práticas de saúde mais proativas e direcionadas à melhoria da sua 

qualidade de vida. 

O compartilhamento de informações pressupõe mecanismos de integração 

instituídos no serviço de saúde, e como tais toma-se como exemplo o prontuário 

clínico pelo seu significado operacional, ético e técnico. 

 
“A gente faz exame complementar, faz atendimento ambulatorial, 

prescreve óculos e medicamentos, então tudo precisa estar no prontuário, 
mas se o prontuário sumiu como eu vou provar que fiz o atendimento? 
Temos que nos resguardar. [...] Aqui o prontuário do nosso cliente é um 
bolo de papel, tudo desorganizado, você fica doido.” (Entrevistado J) 

 
 

O trecho de entrevista acima faz referência a problemas importantes em 

relação aos prontuários no CMSJEM, desde a sua desorganização interna não 

permitindo ao profissional a visão geral sobre as informações clínicas dos usuários e 

os procedimentos terapêuticos adotados, ou até mesmo, por vezes, a não 

localização deste documento no arquivo do serviço em tempo oportuno à realização 

do procedimento para o qual o usuário foi agendado. Não foram identificadas ações 

direcionadas à padronização do formato dos registros e ainda sobre os documentos 

que devem ou não ser anexados à ficha de acompanhamento.  

Diante desse quadro, pode-se concluir que o potencial desse importante 

instrumento para troca de informações no serviço de saúde fica bastante fragilizado, 

trazendo repercussões negativas ao processo assistencial dos usuários.  

Também nessa direção, destaca-se o que revela um entrevistado sobre a 

ausência de dispositivos que permitam a consolidação de informações acerca do 

perfil epidemiológico e social do público assistido no CMSJEM. 
 

“Nós aqui não sabemos qual o número total de pacientes diabéticos 
que atendemos, qual o número de não diabéticos que atendemos na 
oftalmologia e nem qual o número de pacientes submetidos a cirurgias de 
catarata que foram triados pela endocrinologia e cardiologia. Não temos 
essas informações, caberia então na equipe uma pessoa que lidasse com 
informações em saúde.” (Entrevistado J) 

 

Apesar da marcação de consultas e de exames no CMSJEM ser 

informatizada, o programa disponibilizado pela gestão municipal não permite a 

emissão de relatórios que possam contribuir para um estudo ampliado da demanda 

bem como para a definição do perfil epidemiológico dos usuários que acessam o 
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serviço. Os relatórios emitidos possibilitam apenas um consolidado do quantitativo 

de atendimentos por especialidade conforme período solicitado.  

Também não foram identificadas no serviço alternativas para equacionar 

essa lacuna, como a implantação de um sistema de registro de dados que 

permitisse a obtenção de informações para a organização das ações de saúde sob 

outra lógica. Como por exemplo, um estudo seguro da demanda em relação à 

disponibilidade de consultas por especialista no serviço, o que poderia orientar a 

tomada de decisão em relação à reorganização dos fluxos dos usuários.  

Vale destacar que no âmbito do SUS essa é uma realidade que se repete 

em grande parte dos serviços de saúde. 

 
“[...] A tomada de decisões, considerada a tarefa essencial do 

gerente, ocorre através de interações diversas, ações isoladas e opiniões 
manifestadas esparsamente, às vezes pouco correntes. A aproximação com 
os problemas é realizada na medida em que esses vão surgindo, na busca 
de soluções baseadas em informações parciais, imperfeitas, quase sempre 
envoltas por incertezas, considerando que as organizações se constituem 
em uma realidade caótica.” (MISHIMA, 1995 E MOTTA, 1999 apud 
VANDERLEI, 2005.) 

 
Dessa forma, considera-se que a informação bem fundamentada poderia ser 

utilizada como uma importante ferramenta de gestão para construir arranjos de 

práticas assistenciais que promovessem o TEMP no processo de organização do 

CMSJEM. 

 O terceiro critério verificador dessa quarta dimensão da integralidade refere-

se à presença e ao uso de mecanismos indutores da comunicação pessoal e 

profissional da equipe no cotidiano do serviço, o que seria um indicador de 

preocupação gerencial no sentido de promover a democratização das decisões 

como também a troca de saberes e experiências no processo de trabalho. Como 

apresentado no marco teórico que embasa este estudo, a comunicação é central 

para a atuação na forma de TEMP, uma vez que pode configurar-se como uma via 

privilegiada para superação do individualismo e do trabalho isolado circunscrito aos 

núcleos específicos do saber.  

Dessa forma, uma equipe que não interage do ponto de vista pessoal e 

profissional e não articula as suas práticas, não é capaz de perceber os nexos 

existentes entre as distintas ações que conformam o trabalho em saúde. Por isso 

não podendo ser identificada como equipe multiprofissional, ou no sentido que 

Peduzzi (2001) denomina de equipe integração, mas como um aglomerado de 



101 
 

profissionais que ocupa um mesmo espaço geográfico desenvolvendo tarefas 

desconectadas e muitas vezes sobrepostas. 

 
“[...] A gente não se comunica com os outros profissionais; os setores 

são tão separados que você não conhece todo mundo. Você trabalhar 10 
anos no mesmo lugar e não saber quem é o seu colega!” (Entrevistado Q) 

 
“Se você me perguntar como funciona a endocrinologia daqui eu não 

saberei responder. [...] São multidisciplinares, mas eu acho que são 
separados, não há uma interação...”. (Entrevistado F) 

 
“[...] A gente acompanha o paciente só pelo prontuário, a gente não 

tem ligação com os médicos das outras áreas. [...] Poderia (o prontuário) ter 
um formato diferenciado, para a gente ter um acompanhamento melhor do 
paciente, se a diabetes tá compensada ou não...” (Entrevistado L) 

 

Esses trechos representam um conjunto de falas de componentes da equipe 

técnica que denunciam o grau de desentrosamento existente entre os 

departamentos que constituem o CMSJEM. O que, entende-se, poderia ser reduzido 

pelo uso de mecanismos comunicacionais como, por exemplo, as reuniões para 

discussão de casos clínicos, possibilitando a interação e articulação da equipe.  

 
“O grande grupo nunca foi reunido. Isso é importante para ter essa 

interação, se aproximar mais, tem pessoas aqui que eu não conheço; cada 
um tem o seu ritmo de trabalho, isso seria importante para aproximar o 
grupo.”(Entrevistado A) 

 
“Sinto falta de grupos de estudos para discussão de casos com a 

equipe multiprofissional, eu já conversei sobre o assunto com outras 
colegas e todas gostariam que isso acontecesse, eu acho que falta 
realmente ter a iniciativa e começar. Não se e trata da gerência manipular 
isso, mas facilitar isso seria interessante”. (Entrevistado A) 

 
As reuniões de trabalho para o planejamento e discussão das práticas 

também é compreendida como um critério verificador da integralidade e já foi objeto 

de discussão apresentada acima; no que se refere às reuniões para discussão de 

casos clínicos a realidade é a mesma. Não há a promoção de espaços que 

permitam, à equipe e à gerência do serviço, processos de discussões sistemáticas, 

que abordem casos clínicos complexos, cujo enfrentamento necessitaria da 

confluência de diferentes olhares técnicos, apesar de a equipe de gerência revelar, 

como fora mencionado, que realizou várias tentativas de reunir especificamente os 

médicos, porém não obteve a adesão dos mesmos. Por outro lado, também revelou 

que com os demais profissionais que compõem a equipe técnica isso se torna mais 
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fácil, embora não tenham reservado em suas rotinas espaços para essas reuniões 

regulares com o grupo que desenvolve o PED. 

As formas de comunicação que a gerência do serviço apresenta como as 

mais utilizadas na relação com a equipe podem ser evidenciadas no trecho abaixo. 

 
“A forma de comunicação mais frequente com a equipe é a 

comunicação interna (CI), a segunda é o contato individual com os 
responsáveis do setor interessado e o terceiro é a reunião.” (Entrevistado R) 

 

Os argumentos da equipe técnica confirmam esse modelo de comunicação. 

 
“Existe comunicação. Sempre que tem alguma mudança de alguma 

coisa vem um memorando explicando.” (Entrevistado N) 
 
 “[...] As reuniões que existem atualmente [...] são muito mais em cima 

de cobrança do que pensar maior, pensar na qualidade do serviço.” 
(Entrevistado GF1) 

 

Esse tipo de comunicação que é apresentada como o mais utilizado no 

CMSJEM, converge com a reflexão de Cardoso (2006) sobre os modelos de 

comunicação que possuem caráter estritamente instrumental e normativo não 

possibilitando espaços para discussão. Esse modelo traz como consequência o não 

reconhecimento das pessoas nas finalidades da organização bem como a restrição 

no engajamento e participação para a construção de tais finalidades, logo, não seria 

possível constituir equipes multiprofissionais.  

O quarto critério verificador dessa dimensão da integralidade refere-se a 

auto identificação da equipe técnica como um coletivo organizado para a produção 

de ações assistenciais, componente fundamental para que ocorra o TEMP. 

Conforme apresentado anteriormente, há no CMSJEM aqueles profissionais cuja 

ação limita-se às atividades de atendimento ambulatorial individualizado e há outros 

que além dessas atividades, ainda realizam práticas coletivas com os usuários no 

âmbito da educação em saúde. Os primeiros demonstram em suas falas um modo 

de atuação no serviço de forma isolada, restrita ao núcleo de saber específico da 

sua área técnica, não se sentindo parte de um todo que está orientado por objetivos 

comuns ao grupo; as metas a serem atingidas restringem-se aos aspectos 

quantitativos, ou seja, a produtividade diária que cada um precisa atingir. 
 

“[...] aqui a gente faz um trabalho muito individual, eu trato o coração, 
o outro trata o diabetes...” (Entrevistado O) 
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 “Infelizmente a gente percebe que é todo mundo trabalhando muito, 

não tem horário para nada, cada um faz a sua meta diária que tem que 
fazer e vai embora.” (Entrevistado N) 

 
 

 A integralidade da assistência em um serviço de saúde não é possível em 

mão única, quer dizer, em um movimento que emane da equipe e permaneça com 

ela, mas como um resultado de um modo de organização e gerenciamento do 

serviço que promova essa forma de atuação. 

Aquele conjunto de profissionais mencionados acima que realizam 

atividades educativo-preventivas, demonstram em suas falas uma forma de atuação 

em equipe coerente com o TEMP ou equipe do tipo integração. Assim sendo, há 

entre esses sujeitos o compartilhamento de propósitos e metas definidas 

coletivamente a partir da interlocução entre os diferentes saberes presentes na 

equipe. 
 

“Pra mim a comunicação dentro da nossa equipe (do PED) ela é 
muito rica e produtiva. A gente realiza um programa porque a gente faz isso, 
nós somos capazes de planejar, executar e avaliar nossa prática...” 
(Entrevistado GF 2) 

 
“No PBD a gente faz um planejamento semanal em equipe e eu acho 

que o resultado é bem melhor; na terapêutica isso influencia bastante 
porque é um espaço que tem um olhar dos outros profissionais, que tá 
vendo de outro ângulo a situação. Acho que me tornei uma profissional mais 
completa nesse sentido, por ver outros olhares sobre uma mesma 
situação.”(Entrevistado GF2) 

 
Os trechos acima deixam evidente o reconhecimento dos nexos e da 

interdependência dos conhecimentos estruturados que configuram disciplinas 

diferentes que se complementam no processo assistencial; como também não 

deixam dúvidas que para a integração de uma equipe de trabalho é fundamental a 

presença de processos comunicacionais democráticos que buscam valorizar o papel 

de cada componente da equipe, cuja contribuição é imprescindível à integralidade 

das ações assistenciais prestadas. 

Compreende-se então que não há homogeneidade na forma como os 

componentes da equipe técnica CMSJEM se reconhecem enquanto elementos do 

processo assistencial; se por um lado uns admitem a execução de um trabalho 

totalmente isolado, outros evidenciam um fazer realizado de forma compartilhada e 

integrada.  
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Assim sendo, conclui-se em relação à análise dos critérios verificadores da 

quarta dimensão da integralidade da assistência no CMSJEM, que não existe uma 

coordenação técnica do processo de produção das práticas assistenciais, o que 

existe, de fato, é uma gerência geral assessorada por uma gerência de atenção à 

saúde, cuja atuação cotidiana é praticamente absorvida pelas ações de caráter 

administrativo e pelo enfrentamento de situações emergenciais ocorridas por 

diferentes motivos; não há mecanismos de consolidação e difusão de informações 

concernentes ao perfil biopsicossocial do usuário bem como ao seu processo 

assistencial no serviço; os argumentos dos entrevistados não permitem identificar no 

Centro a presença de mecanismos comunicacionais estratégicos que possibilitem a 

integração da equipe técnica e não se faz presente entre todos a auto identificação 

da equipe como um coletivo de trabalho organizado segundo propósitos 

compartilhados.  

Apesar de o CMSJEM contemplar em sua oferta de serviços ações de 

caráter biopsicossocial, isso não é suficiente para se concluir que tais ações se 

realizam mediante o que aqui está sendo considerado como TEMP, conforme 

sinalizam as análises dos critérios adotados como verificadores dessa dimensão da 

integralidade. De outro modo, a maneira como o grupo responsável pelas ações 

educativo-preventivas organiza as suas atividades permite considerá-las como fruto 

de um trabalho multiprofissional, mas que não é compartilhada pela maioria dos 

profissionais e ainda abrange um número de usuários pouco expressivo. Por isso, 

compreende-se que o TEMP se apresenta na organização do CMSJEM apenas no 

que concerne aos espaços do PED e do PBD. 

Pelo exposto, conclui-se que falta muito para que esse serviço atenda o 

portador de diabetes no conjunto das suas necessidades assistenciais que se 

referem ao cuidado especializado, o que não quer dizer apenas dispor de atividades 

nos campos da endocrinologia, cardiologia e oftalmologia, como é no caso do 

CMSJEM, pois existem as outras complicações crônicas mais frequentes cujo 

cuidado é imprescindível no processo terapêutico de um diabético.  

Também reunir um conjunto de profissionais de diferentes áreas, juntamente 

com essas especialidades médicas, não significa a garantia de um atendimento que 

abarque as diferentes dimensões do processo de adoecimento, se esses não estão 

integrados em um contexto de trabalho articulado e interdependente, onde prevaleça 

a comunhão de saberes e práticas na perspectiva de se buscar a saúde do usuário. 
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Esse contexto seria um resultado de um processo articulado de gestão do sistema 

de saúde e de gerência do serviço que considerassem a centralidade das 

necessidades assistenciais dos usuários para a organização das práticas 

assistenciais. 

Dessa forma, o exame dos critérios verificadores das três dimensões 

tomadas como indicativas da organização de um serviço de saúde guiado pela 

integralidade, não autoriza dizer-se que esta é uma realidade na dinâmica de 

funcionamento do CMSJEM. Admite-se que o potencial tanto da gerência local 

quanto da equipe técnica de um serviço de saúde para agir nessa direção, pode ser 

limitado ou potencializado a depender da direcionalidade que é dada à política de 

saúde pela gestão central do sistema.  

 

4.4 O papel atribuído ao CMSJEM na rede assistencial pelos gerentes do 
serviço e pelos gestores do sistema municipal de saúde. 

A reflexão acerca da organização de um serviço de saúde em particular não 

pode ser desvinculada da análise do lugar político que é atribuído a esse serviço na 

rede assistencial. Logo, entende-se necessário por em evidência como os gerentes 

do serviço e os gestores do sistema analisam o seu modo de organização e também 

como suas demandas são incorporadas na agenda técnica e política da gestão 

municipal. 

Frente à dinâmica atual do CMSJEM e a sua função de prestar assistência 

especializada em diabetes, a equipe gerencial menciona que ele contempla as 

demandas dos portadores dessa doença no que compete a sua responsabilidade 

assistencial. 
“O CMSJEM consegue atender as necessidades dos usuários. Com 

algumas dificuldades, mas consegue.” (Entrevistado R) 
 
“Eu acho que com toda dificuldade do serviço público, aqui no 

CMSJEM a gente consegue dar uma assistência de qualidade, temos 
profissionais bastante qualificados. Na área médica a gente tem médicos de 
destaque, com participação no cenário nacional, com reconhecimento nas 
sociedades local e nacional de endocrinologia e diabetes.” (Entrevistado T) 

 

Por outro lado, quando questionados sobre a não disponibilidade de 

assistência ao conjunto das principais complicações do diabetes, seja ofertando o 

atendimento na própria unidade, seja garantindo acesso em outro local via 
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protocolos de referência, fica evidenciado que tal assistência, de fato, não é 

assegurada.   
 
“Não tenho (assistência de nefrologista). Aí quebrou não é? A gente 

tenta (referenciar). [...] a gente referencia dizendo vá procurar tal local. [...] 
Sugere que vá para onde se sabe que tem o atendimento, mas não é já 
predeterminado para demanda da gente aqui.” (Entrevistado R) 

 
 
Sobre essa lacuna na assistência ao portador de diabetes que é usuário do 

CMSJEM, os gestores centrais do sistema de saúde os quais pertencem a 

instâncias de gestão diferentes, assim se referem. 
 

“O Ermírio pode não ter (cotas para atendimento médico às 
complicações do diabetes), mas o DS 3 tem, com certeza. [...] Ele (paciente) 
precisa entrar em contato com o DS 3.” (Entrevistado S) 

 

“[...] Tem o usuário grave que precisa de retaguarda, por exemplo, de 
nefrologista, mas se eu perguntar para qualquer serviço especializado qual 
a demanda reprimida para essa especialidade ninguém sabe responder 
exatamente qual é, porque não há um controle sobre essa demanda. 
Quando se parte para compra de serviço com o setor privado é preciso 
saber exatamente o que e quanto vai comprar, mas essa demanda não é 
conhecida.” (Entrevistado U ) 

 

Esses discursos levam a pensar que há um descompasso nas informações 

que chegam aos próprios gestores do sistema, pois ao tempo em que um 

entrevistado que pertence ao nível de gestão mais central acredita que o DS no qual 

o CMSJEM está inserido dispõe das vias que garantam o acesso dos portadores de 

diabetes aos atendimentos necessários quando acometidos pelas complicações 

provenientes da doença, o outro entrevistado, do âmbito distrital, revela que a 

demanda real para esses atendimentos sequer é conhecida, apesar dos doze anos 

de existência do serviço e de o município dispor de uma Central de Regulação em 

funcionamento e com um acúmulo técnico e prático publicamente reconhecido.  

Outro aspecto revelado pela gerência do CMSJEM que vai em direção 

oposta à sua análise de que o serviço atende com qualidade ao portador de 

diabetes, refere-se à falta de capacidade do serviço em oferecer as consultas 

médicas com regularidade e em tempo oportuno, conforme as necessidades dos 

usuários. 
“A gente precisaria de mais profissionais, para ter uma agenda onde 

conseguisse marcar retornos mais precocemente, pois há um excesso de 
demanda e às vezes a gente não consegue rever um paciente tão 
rapidamente quanto ele precisaria.” (Entrevistado T) 
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“O CMSJEM é insuficiente para atender a demanda, até porque na 

época que ele foi inaugurado, há 12 anos, a população era menor, a 
incidência também...” (Entrevistado R) 

 

A esse respeito os gestores do sistema sinalizam para uma prática de 

“captura” do usuário pelo serviço especializado sem que seja realizada a sua contra 

referência para a atenção primária, de forma que a continuidade do 

acompanhamento ocorra no território de moradia. 
 

É muito comum quando a gente discute rede com os serviços 
identificar que eles tendem, na medida em que fazem um diagnóstico, achar 
que a rede não tem condições de partilhar o cuidado do paciente “o 
paciente é meu e eu vou cuidar desse jeito”. Assim a gente não forma rede. 
(Entrevistado S) 

 

Se por um lado a gestão entende que os especialistas têm dificuldade em 

compartilhar o cuidado com a atenção primária, por outro estes denunciam, como já 

apresentado, a possível falta de capacidade técnica daquele nível de atenção em 

conduzir o processo assistencial ao portador de DM, e exemplificam, para isso, 

casos de usuários que foram contra referenciados e retornaram ao CMSJEM com o 

seu quadro patológico agravado. 

Para o enfrentamento da necessidade de melhor qualificação do quadro 

técnico da atenção primária, os gestores do sistema de saúde apresentam como 

alternativa o uso da metodologia do matriciamento, que possibilita a discussão de 

casos complexos e a construção compartilhada, pela equipe especializada e pelos 

técnicos da atenção primária, de projetos terapêuticos que dêem conta das 

necessidades específicas de cada pessoa.  Esse processo, entretanto, ainda não 

está acontecendo com o conjunto da equipe técnica do CMSJEM, tendo sido 

iniciado apenas com a hipertensão arterial, como refere um sujeito representante da 

gestão central.  

 
“Houve a necessidade do território em relação ao matriciamento em 

hipertensão, [...] Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com diabetes, 
avançar para o diabetes... [...] Com o diabetes ainda se está devendo.” 
(Entrevistado U) 

 
 
Há evidências de que existe um esforço da gestão no sentido de promover a 

integração entre a atenção primária e a secundária através da implantação do 

matriciamento, porém durante a realização deste estudo, os componentes da equipe 
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técnica do CMSJEM, os que foram entrevistados, não se referiram a esse tipo de 

prática, o que leva a pensar na necessidade do uso de mecanismos que possam 

promover a publiscização e o envolvimento desses profissionais com essa 

importante proposta. 
Diante de todas as dificuldades identificadas na organização e 

funcionamento do CMSJEM buscou-se evidenciar qual o lugar ocupado por esse 

serviço frente às prioridades da gestão. Assim, foram analisados os dois últimos 

Planos Municipais de Saúde, vigências 2006-2009 e 2010-2013. 

O texto introdutório do Plano Municipal de Saúde do Recife, vigência 2006-

2009, considera a relevância das doenças endêmicas enquanto importante problema 

de saúde pública, e inclui o DM no rol de outros importantes agravos, mencionando-

o como fator de risco significativo para as doenças do aparelho circulatório que são 

a principal causa de mortalidade no Recife. Porém, quando o Plano se refere à 

abordagem terapêutica a essa patologia apenas menciona o papel do nível primário 

de atenção. 

 
“O acompanhamento e o controle da hipertensão arterial e do 

diabetes mellitus no âmbito da atenção básica poderá evitar o surgimento e 
a progressão das complicações, reduzindo o número de internações 
hospitalares, bem como a mortalidade devido a esses agravos.” (Recife- 
PMS 2006/2009, p. 28) 

 

Quanto às ações voltadas ao DM no nível primário, o PMS faz referência às 

ações educativas e preventivas, à orientação nutricional, à promoção de hábitos 

saudáveis, ao cadastramento dos seus portadores, ao fornecimento de 

medicamentos e à garantia da referência e contra referência. Não faz nenhuma 

menção explícita à assistência ao diabetes no âmbito da atenção especializada; está 

genericamente mencionada a ampliação do número de consultas para atenção 

secundária como um todo. Diferentemente, por exemplo, do extenso número de 

proposições para a atenção aos transtornos mentais e à violência.  

Causa estranheza que mesmo contando com um equipamento de saúde 

voltado para a atenção especializada em diabetes, este não tenha sido contemplado 

por nenhuma das ações propostas nesse importante instrumento de gestão, ou seja, 

os diferentes níveis de atenção na assistência em diabetes não foram 

suficientemente considerados na conformação da política municipal de saúde do 

período, consubstanciada em seu PMS. O paradoxo, nesse caso, é que tal plano 
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tem como objetivo geral “a garantia de atenção integral e de qualidade para a 

população recifense, buscando o cumprimento dos princípios do SUS”. 

Entende-se que frente à responsabilidade do CMSJEM que é prestar 

assistência especializada à hipertensão e diabetes e ainda por se constituir no único 

serviço público estruturado no município para atenção ambulatorial e cirúrgica aos 

problemas oculares, esse serviço deveria estar claramente apresentado no PMS 

enquanto objeto das intervenções governamentais compondo o rol das suas 

prioridades.  

Quanto ao PMS para o período 2010-2013, à semelhança do anterior, 

apresenta as doenças do aparelho circulatório como sendo a maior causa de morte 

entre a população do Recife, cuja causa tem uma relação estreita com a presença  

do DM, porém tal doença não está mencionada na composição do texto introdutório 

do documento que faz uma breve análise da situação de saúde do município. 

O Plano traz como eixos que orientam a programação das ações de saúde a 

serem desenvolvidas no período a consolidação e aperfeiçoamento da atenção 

básica, o fortalecimento da política de atenção à saúde da criança, a consolidação e 

aperfeiçoamento da atenção de média e alta complexidade, o desenvolvimento da 

assistência farmacêutica, a consolidação e aperfeiçoamento do modelo de vigilância 

à saúde, o aprimoramento da gestão do SUS e da gestão administrativa do sistema 

municipal de saúde.  

Dentre esses eixos, observa-se uma referência explícita à organização do 

nível de assistência especializada e ainda a sua integração com a atenção básica 

quando se refere à formação de linhas de cuidado com equipe de referência para o 

compartilhamento da gestão desse cuidado entre os diferentes níveis de atenção. 

No eixo que se relaciona à atenção especializada, o PMS enfatiza a 

melhoria da oferta da rede complementar, o fortalecimento do processo de 

descentralização dos serviços, a potencialização da oferta de exames laboratoriais, 

a articulação da assistência especializada com a vigilância à saúde, a criação de 

protocolos de acesso da média complexidade e a elaboração de um plano de 

referência com ordenamento de fluxos distritais e interdistritais. 

As principais proposições nesse âmbito assistencial estão direcionadas à 

reativação dos leitos obstétricos, a implantação de unidades de referência em saúde 

da pessoa idosa e a criação do serviço de assistência à internação domiciliar. Além 

dessas, mais de uma dezena de ações relacionadas ao fomento de programas os 
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mais diversos são enumeradas no Plano, sem que haja qualquer referência à 

extensão ou revisão da capacidade resolutiva do CMSJEM.  

Vale ressaltar que a única menção à assistência em diabetes está no âmbito 

da atenção básica, destacando a expansão do programa HIPERDIA, a realização de 

palestras e orientações com a participação do profissional de nutrição.  

Considera-se essa abordagem ao DM muito tímida e restrita diante da 

magnitude e complexidade do seu processo assistencial e que não converge para a 

consecução do objetivo geral do PMS que é de “garantir a atenção integral e de 

qualidade”. 

As intervenções da gestão atual da saúde em relação à organização da 

assistência ambulatorial especializada no biênio 2010-2013, segundo as falas dos 

gestores entrevistados, foram direcionadas prioritariamente à área materno-infantil.  

 
A GAAH priorizou a rede perinatal, mas se pensou sempre em 

construir a linha de cuidado para a saúde do adulto, e a hipertensão e 
diabetes estariam como área temática principal. Nisso ai tem que sentar 
junto, discutir a rede toda, qual o papel de cada serviço, e isso é bastante 
trabalhoso. (Entrevistado S) 

 
O que precisa acontecer no CMSJEM é o que aconteceu no 

Ambulatório Especializado da Mulher, lá se consegue fazer, via internet, 
todas as marcações de que a mulher necessita. A gestão está com o 
mesmo projeto para o CMSJEM. (Entrevistado U) 

 

 

Os gestores deixam transparecer em seus argumentos que apesar de não 

ter sido tomada como um dos seus primeiros investimentos, a atenção à saúde do 

adulto e nela a abordagem especializada em diabetes, é concebida como uma área 

importante e que necessita de uma melhor estruturação. O nível de gestão mais 

central, contudo, quando aponta os próximos serviços da atenção secundária nos 

quais serão realizadas ações de requalificação - tanto da estrutura quanto dos 

processos de trabalhos desenvolvidos - não refere o CMSJEM. 
 

“Hoje a regulação da rede ambulatorial complementar já é oficial, e 
agora parte-se para os serviços especializados da rede própria; a gente já 
começou com a Policlínica Agamenon Magalhães... [...] Os próximos que 
estão previstos são a Policlínica Lessa de Andrade, a Amaury Coutinho e a 
futura Policlínica de Água Fria.” (Entrevistado S) 
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Por outro lado, esse representante da gestão central do sistema de saúde faz 

referência aos investimentos feitos no CMSJEM em relação à sua estrutura de 

recursos humanos e de equipamentos. 
“[...] No Ermírio se trabalhou apenas a estrutura (aquisição de alguns 

equipamentos) nesse período (último biênio), porque não deu tempo para 
trabalhar processos.” (Entrevistado S) 

 
Os gestores destacam a importância do CMSJEM no complexo de serviços 

de saúde do município.      
“[...] Nessa área (saúde do adulto) a gente vê o Ermírio como grande 

centro de referência para toda a rede, mas a gente tem que se aproximar 
dele. A gente sabe que ele tem profissionais competentes para isso, 
profissionais dedicados. [...] O Ermírio poderia ser aquele ente de referência 
que fizesse a gestão desse modelo proposto [...] com certeza ele teria um 
papel muito importante...” (Entrevistado S) 

 
Ele faz uma ação importante na saúde do adulto e do idoso; eu vejo o 

papel do CMSJEM como sendo um ponto importante na rede ordenando o 
serviço de hipertensão, diabetes e oftalmologia, e que vai precisar passar 
por um processo de organização interna para entender que é parte de uma 
rede dentro de um distrito sanitário, (Entrevistado U) 

 

Apesar de os discursos dos gestores do sistema - os que foram 

entrevistados para a elaboração deste estudo - esboçarem uma compreensão da 

importância do CMSJEM para o complexo assistencial que compõe a rede 

municipal, a leitura dos dois últimos planos municipais de saúde, bem como os 

depoimentos obtidos sobre as ações empreendidas na organização da atenção 

secundária nas quais o CMSJEM ainda não foi incluído, autorizam a concluir que há 

uma distância ainda não resolvida entre o discurso e a definição de prioridades de 

gestão, que tome como eixo para a formulação da política de saúde o perfil 

epidemiológico ou as necessidades da população. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final desta pesquisa ficou suficientemente ressaltado o valor ideo-político 

da integralidade enquanto princípio do Sistema Único de Saúde. Também foi 

destacado tratar-se de um conceito polissêmico, vez que utilizado por distintos 

autores para designar situações que se diferenciam quanto as suas finalidades.  

Nesse ponto do trabalho, é possível afirmar constituir-se no princípio do SUS 

com maior potência para revelar a qualidade das respostas do sistema às 

necessidades assistenciais dos indivíduos e dos grupos populacionais, por sintetizar 

a questão do acesso, da equidade e da resolutividade. É a integralidade que confere 

“cor e forma” à saúde enquanto uma política pública.  

Desde a Constituição de 1988, muitas têm sido as perspectivas conceituais 

que designam a integralidade. Um conjunto expressivo de intelectuais tem elaborado 

reflexões acerca da complexidade semântica do termo bem como da sua 

operacionalização nas ações de saúde desenvolvidas pelo setor público. Alguns 

desses estudos serviram de apoio teórico a este trabalho, mais especificamente 

aqueles que tomam a integralidade em seus diferentes sentidos e dimensões e 

como um resultado possível, apenas, quando materializada mediante ações 

articuladas de profissionais e de serviços de saúde.  

Essa materialização deve aparecer no processo de definição de prioridades 

políticas do planejamento e da gestão de serviços, constituindo-se em um dos nós 

críticos mais expressivos desse processo. De um modo tal que não seria excessivo 

ressaltar que por sua presença ou falta é possível afirmar, ou não, a adesão dos 

planejadores ou dos gestores às intencionalidades do SUS. 

Ao analisar um serviço de assistência secundária da rede municipal da 

cidade do Recife, por referência ao cumprimento do princípio da integralidade da 

assistência ao portador de diabetes, obtiveram-se resultados que demonstram 

fragilidades importantes na organização das suas práticas, representando o quão 

distante se encontra de reconhecer as necessidades assistenciais do usuário-

cidadão como definidoras das ações realizadas. Os problemas se localizam em 

espaços distintos do sistema de saúde local, mas em todas as situações são 

reveladores de uma profunda desconexão no processo de tomada de decisões entre 

os diferentes níveis desse sistema. Algo soa semelhante aos sons de uma orquestra 
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desafinada, na qual os músicos tocam, mas cada um a seu modo e tempo, faltando 

harmonia e integração! 

Considerando a falta de serviços especializados é muito, é demais, olhar um 

serviço com a potencialidade do CMSJEM realizando tão pouco na direção da 

integralidade. Concebido e instalado visando o cuidado ao diabetes, a hipertensão e 

as oftalmopatias, associadas ou não; planejado para se realizar enquanto um centro 

de referência do sistema municipal de saúde e equipado com tecnologias de toda 

ordem para tratar doentes e ensinar a fazê-lo, o Centro se encontra hoje na 

condição de mais um fazedor de consultas e dispensador de medicamentos por 

especialistas quase completamente desmotivados para suas atividades. Um serviço 

dito de referência que não dispõe, por exemplo, de um cadastro que aponte o perfil 

epidemiológico de seus clientes não pode almejar atende-los integralmente. 

Possivelmente essa não é uma realidade exclusiva do serviço de saúde investigado, 

mas também de outros espaços de produção de ações assistenciais no SUS. 

 No que se refere à oftalmologia, o problema configura-se de extrema 

relevância frente à falta de equipamentos próprios no sistema de saúde. Em 

Pernambuco, há anos, essa especialidade depende de contratos com Fundações e 

clínicas e hospitais privados que disputam os recursos do SUS para a oferta de 

procedimentos de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, o que deixa em 

aberto quaisquer justificativas que possibilitem compreender as razões pelas quais 

um serviço próprio municipal, no qual estão lotados trinta oftalmologistas vem 

realizando de forma muito aquém da sua capacidade uma simples - porém decisiva - 

intervenção ambulatorial da especialidade, denominada “cirurgia de catarata”!  

Dessa forma, sobram evidências para embasar a afirmativa de que a gestão 

do sistema de saúde não tem considerado o caráter estratégico da assistência 

ambulatorial especializada em diabetes na composição da rede assistencial do 

município. Indo mais além das fragilidades locais, são dados como os observados 

nessa pesquisa que conferem materialidade à tendência nacional de não investir nos 

equipamentos próprios do Estado para ceder espaço à atuação do setor privado.  

Cabe então questionar a quais interesses, de fato, a política municipal de 

saúde está dirigida, ao permitir a desestruturação e sucateamento de um 

equipamento de saúde que custou elevadas cifras aos cofres públicos e, além disso, 

significou uma importante conquista de direito.  
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Em síntese, o processo de desestruturação que se apresenta no CMSJEM 

marcado, também, pela presença de uma equipe técnica desencantada e frustrada 

pelos descaminhos porque vem passando a proposta assistencial do serviço, 

fortalece a tese de que a integralidade da assistência, seja em sua dimensão 

focalizada ou ampliada, não depende só das equipes técnicas e das gerências locais 

dos serviços de saúde, nem se torna realidade a partir de decreto proveniente da 

gestão central do sistema. Mais ainda, é um resultado do trabalho coletivo dessas 

diferentes instâncias na conformação de um projeto único e articulado, tendo como 

pano de fundo a imagem objetivo da defesa da vida dos usuários do sistema de 

saúde. 

Por fim, deve-se afirmar que as reflexões aqui apresentadas não se 

propõem a ser finalísticas, mas a apontar uma abordagem específica sobre a 

integralidade da assistência ao portador de diabetes em uma perspectiva de rede, 

focalizando o olhar para a assistência especializada que conforma o nível de 

atenção secundária à saúde nesse campo temático. Procurou-se identificar sinais do 

processo de organização do serviço que possivelmente representem (in)coerências 

com a proposta da assistência integral, os quais podem e devem ser aprofundados 

através de outros estudos. 
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APÊNDICES 
 
1-Questionário: Perfil dos entrevistados 
 

 

Nome 
  
 

Idade 
  
 

Profissão 
  
 

Ano que concluiu o curso 
  

Especialização 
  
 

Pós-graduação   

Ano de ingresso no serv. 
público   

Ano de ingresso no 
CMSJEM/cargo   

Tipo de vínculo 
____Estatutário          ____Contratado
____Outros 

Experiências 

Profissionais anteriores 
ao CMSJEM/cargo   

Locais de trabalho atual   
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2- Roteiro para o debate: Grupo focal 

 
 
 
 Questão-chave 1) Compreensão sobre a integralidade da assistência?  
 Dimensão da prática do profissional-forma de abordagem da demanda apresentada, visão sobre a 

necessidade do usuário.  
 Organização dos serviços e das práticas - integralidade ampliada/focalizada 

 Respostas da política pública de atenção em diabetes X necessidades assistenciais da pessoa que 

tem diabetes 

 Avaliem a integralidade na assistência prestada ao diabético no CMSJEM 

 
 Questão-chave 2) Compreensão sobre o trabalho em equipe   
 Fundamentos do trabalho - saber técnico/necessidades do usuário  

 Organização do trabalho – articulação, complementaridade, interdependência X fragmentação, 

hierarquização 

 Integração dos trabalhos e interação das pessoas                            

 Comunicação/interação  

 Tipos de práticas desenvolvidas  

 Possibilidades para o trabalho multiprofissional no CMSJEM?  

 
 Questão-chave 3- Processos de organização e gerenciamento das práticas no CMSJEM                     

Processos de tomada de decisões sobre a organização do trabalho  

 Processos de planejamento e monitoramento do trabalho da equipe técnica 

 Integração X fragmentação das ações de saúde 

 Comunicação/ espaços de interlocução gerencia e equipe técnica      

 Prioriza as necessidades assistenciais do usuário 

 In/Compatibilidade entre o projeto institucional e o projeto da equipe de trabalho 

 Sugestões para um arranjo de práticas coerentes com a integralidade da assistência 
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3- Roteiro de entrevista com a equipe técnica 
 
 

Questões 

1- Para você o que deve compor a intervenção em diabetes ao nível da atenção 

secundária (especializada)? Quais desses aspectos você consegue 

contemplar em seu processo de trabalho no CMSJEM? 

2- A partir da sua experiência profissional, defina uma atenção integral na 

abordagem à pessoa com diabetes. O seu modo de ver a atenção integral é 

compatível com o que é realizado no CMSJEM? 

3- O que deve existir em um trabalho em equipe para que este signifique bons 

resultados para a atenção ao portador de diabetes? Oque entende por 

trabalho em EMP e relacione com as práticas realizadas no CMSJEM? 
4- Você se sente parte integrante de um trabalho em EMP com finalidades 

coletivas? 

5- Qual o papel que você atribui à comunicação em relação ao trabalho em 

equipe? Como acontece no CMSJEM? 

6- Como você entende o papel de um gerente de um serviço de saúde quanto às 

relações com os profissionais na coordenação dos seus trabalhos, bem como 

com os gestores do sistema? Como são essas relações no CMSJEM? 
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4- Roteiro de entrevista com a gerência do serviço 
 

Questões 

1- Em sua opinião quais as necessidades assistenciais de uma pessoa com 

diabetes, e se o serviço dá conta dessas necessidades seja atendendo-as ou 

referenciando para outro local? 

2- Considera que a política municipal para atenção à saúde da pessoa com 

diabetes contempla essas necessidades? 

3- Em que a gerência se baseia para definir as ações prioritárias a serem 

desenvolvidas no processo assistencial à pessoa com diabetes 

4- Como compreende o papel do serviço de atenção especializada na rede 

assistencial? 

5- Qual suporte recebe dos demais níveis de gestão para a organização do 

serviço no que se refere à assistência ao portador de diabetes? 

6- Apresente a sua compreensão sobre o trabalho em equipe na saúde? 

7- Como são discutidas e tomadas as decisões em relação ao processo de 

trabalho da dessa equipe? 

8- Descreva as modalidades de práticas desenvolvidas pela equipe técnica. 

Você as relaciona com a assistência integral ao portador de diabetes? 

9- Como você se vê enquanto gerente no desenvolvimento dessas práticas? 

10- Há processos avaliativos acerca das ações realizadas pela equipe? 

11- Como são estabelecidos os fluxos do usuário em seu percurso para o 

atendimento nos diferentes setores do Centro? 

12- Existe utilização de protocolos? 

13- Aponte dificuldades e sugestões para a organização do trabalho da em 

equipe? 
14- Apresente a sua opinião sobre o significado da comunicação na organização 

do processo de trabalho da equipe técnica. Quais os recursos 

comunicacionais utilizados? 
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5-Roteiro de entrevista com os gestores do sistema municipal de saúde 
 

Questões 

1- Compreensão sobre integralidade na assistência 

em diabetes. 

2- Organização da rede assistencial ao portador de 

diabetes (estruturação, financiamento, fluxos nos distintos níveis de 

complexidade, papel do CMSJEM na rede) 

3- Compreensão do que deve compor um serviço 

que presta assistência especializada em diabetes. Correlação com o que é 

oferecido no CMSJEM.  

4- Qual o lugar ocupado pelo CMSJEM frente aos 

desafios de gestão? 

5- Meios utilizados pela gestão para apropriar-se da 

dinâmica/do processo de trabalho desenvolvido no CMSJEM, bem como das 

suas fragilidades. 

6-  Diretrizes da gestão em relação ao modelo de 

gerenciamento local dos serviços especializados (at. secundária), e à 

conformação do TEMP. (Existem fóruns de discussão sobre essas diretrizes? 

Quais?) 
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6-Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

            Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) a pesquisa 
intitulada “A COORDENAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E A 
CONSTRUÇÃO DA INTEGRALIDADE NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM 
DIABETES”. Para tanto, seguem abaixo os seguintes esclarecimentos sobre o 
estudo: 

          A) O objetivo deste estudo é, de forma geral, analisar como a coordenação da 
equipe multiprofissional influencia a construção da integralidade na atenção 
secundária em diabetes, a ser desenvolvido no Centro Médico Senador José Ermírio 
de Moraes, da Secretaria de Saúde de Recife.                                                                               

          B) O instrumento de coleta de dados para esta pesquisa é um roteiro de 
entrevista semiestruturada com questões abertas dirigidas aos gestores centrais e 
gerentes do serviço. Haverá também um roteiro de questões que serão discutidas no 
grupo focal a ser realizado com a equipe multiprofissional. 

          C) A participação nesta pesquisa consistirá em um diálogo, que será gravado, 
agendado antecipadamente, em comum acordo entre as partes, no próprio serviço 
ou em outro local, conforme a conveniência do participante. A utilização das 
informações adquiridas neste diálogo será de uso exclusivo desta pesquisa e o 
material será armazenado em CD e ficará em guarda da pesquisadora principal; 

         D) Os riscos em participar da pesquisa são mínimos, considerando que os 
dados a serem coletados dirão respeito tão somente à compreensão sobre o 
assunto, não existindo respostas certas ou erradas. E ainda, todas as considerações 
éticas necessárias ao tratamento das informações adquiridas serão tomadas pela 
responsável por essa pesquisa. A pesquisadora tomará todos os cuidados para que 
as perguntas realizadas não causem nenhum constrangimento aos sujeitos da 
pesquisa, seja no processo de coleta de dados, bem como na análise e publicação 
dos resultados. 

          E) A pesquisa poderá trazer benefícios para o trabalho desenvolvido pelos 
sujeitos, porque propiciará, através das entrevistas e do grupo focal, um espaço de 
reflexão sobre a prática desenvolvida bem como sobre o contexto em que tal prática 
se realiza. Ressalte-se também que a produção do conhecimento gerado a partir da 
pesquisa, poderá servir de subsídio para reorientação dos processos gerenciais de 
uma equipe multiprofissional com vistas à construção da integralidade da atenção à 
saúde do portador de diabetes. 

        F) A responsável pela pesquisa se compromete a preservar a privacidade e 
assegurar a confiabilidade dos dados e informações coletadas, garantindo que os 
resultados obtidos serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho 
exposto, incluídos sua publicação na literatura científica especializada; 
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       G) A participação nessa pesquisa não é obrigatória.  A qualquer momento o 
participante poderá desistir e retirar este consentimento.  A recusa não trará em 
momento algum nenhum prejuízo na relação com o pesquisador ou com a 
instituição.  

       H) Será fornecida uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 
institucional do pesquisador principal, podendo ser tiradas dúvidas sobre o projeto e 
também sobre a participação, agora ou a qualquer momento.  

        I) Dúvidas ou informações posteriores poderão ser obtidas com o pesquisador 
responsável no telefone (81) 88101759, e-mail: monicatub@yahoo.com.br 

       J) Os gastos decorrentes da pesquisa são de responsabilidade da 
pesquisadora; 

       K) O Comitê de ética em Pesquisa da UFPE (Av. Prof. Rego s/n, Cidade 
Universitária, Recife- PE, CEP; 50670-901, TEL.: 2126 8588) poderá ser contactado 
para apresentar recursos ou reclamações em relação a pesquisa o qual tomará as 
medidas cabíveis; 

 

Este termo em duas vias é para certificar que eu, 
___________________________________________________________________
____________________________, residente à___________________ 
_______________________________________________________________ 
concordo em participar voluntariamente da pesquisa mencionada e sei que posso 
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Estou ciente 
de que a pesquisa não implicará em riscos físicos à minha pessoa nem à 
comunidade da qual faço parte, porém poderá modificar comportamentos. 

Finalizando, sou sabedor de que terei todas as dúvidas respondidas a contento pela 
pesquisadora responsável MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA, através dos meios de 
contato mencionados no presente TCLE. 

Assim, dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário(a) 
da pesquisa que tem como título “A coordenação da equipe multiprofissional e a 
construção da integralidade na atenção secundária em diabetes”, que  está  sendo  
desenvolvida  como  produto  do  Curso de Mestrado realizado pela pesquisadora, 
no Programa Integrado de Pós - Graduação em Saúde Coletiva da Universidade 
Federal de Pernambuco/UFPE. 
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_________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

___________________________________________________ 

Pesquisador responsável – Mônica da Silva Oliveira 

 

Testemunha:  

 ___________________________________________________ 

Testemunha:             

____________________________________________________ 

 

 

 

Recife, ___ de ___________ de ______. 

 


