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Chegando - história

� Implantação da Política de Educação Permanente (2004-2006) no 

SUS Campinas,  CETS,  Distritos e Unidades;

� Curso Facilitadores de EP (ENSP/FIOCRUZ);

� Programa de EP dos coordenadores em andamento;� Programa de EP dos coordenadores em andamento;

� Tese da Nayara;

� Contratado o início do Programa de EP dos apoiadores;

� Sai Edital do CNPq;

� Contato com os professores Luiz Cecílio e Elizabeth Smeke 

visando a construção de um projeto em parceria;

� Construção do Projeto Junho/Julho de 2006.



Para Quê? - objetivos e fins

� Política de Educação Permanente da Secretaria 

Municipal de Saúde.

� Ampliação da cultura avaliativa  como parte da 

política de Educação Permanente (EP) em Saúde. política de Educação Permanente (EP) em Saúde. 

� Avaliar as ações de EP na Gestão de centros de 

saúde e na Equipe de Saúde da Família para a 

integralidade no SUS Campinas em nível de Rede 

Básica. 



Suportes Explicativos - referenciais

� A avaliação - dispositivo de reflexão dos grupos de 

interesse para qualificar a Atenção à Saúde.

� Educação Permanente e Educação Popular em 

SaúdeSaúde

� Dados quantitativos subsidiários aos dados 

qualitativos validados pelos grupos de interesse

� Diretrizes para a excelência e universalidade do 

SUS.



O Caminho - metodologia

� Método compartilhado de avaliação junto aos diferentes 

grupos de interesse. 

� Metodologia de investigação / formação, incluída nas 

estratégias da pesquisa-ação que tem sido chamada de estratégias da pesquisa-ação que tem sido chamada de 

avaliação de 4ª geração (Guba & Lincoln, 1989; Furtado, 2001). 

� Participação dos sujeitos envolvidos: planejadores, 

educadores, sujeitos cognoscentes que realizam, 

interagem e se interessam por diferentes e até 

contrastantes razões, na questão a ser avaliada como 

mediação de aprendizado e mudança.



Caminhada - técnicas e procedimentos
� Grupos de interesse:

– gestores (gestores distritais e de nível central, apoiadores, gestores locais) 
e equipe CETS;

– profissionais do cuidado direto;

– usuários dos serviços de saúde, que vivenciam tais práticas.

� Os gestores participaram do planejamento da pesquisa.� Os gestores participaram do planejamento da pesquisa.

� Os profissionais do cuidado direto e de usuários escolhidos 
por seus próprios pares e por referência aos objetos 
prioritários de avaliação. 

� A coleta de dados:
– Documentos, registros, relatórios, indicadores, dados dos sistemas de 
informação;

– Entrevistas Coletivas;

– Compartilhamento de informações e propostas.

� Triangulação



Caminhada - método

� 1: Divulgação e esclarecimento, nos espaços colegiados de reunião 
dos diferentes GI:  proposta , métodos, passos, responsáveis, 
destaques, disponibilização do projeto, co-responsabilização e 
agenda.

� 2: Unitermos. Rodas por GI: Educação em Saúde / Educação 
Permanente em Saúde e Avaliação Participativa. Permanente em Saúde e Avaliação Participativa. 

� 3: Sondagem de problemas: Inspirado  “Seis Chapéus” (De Bono, 1989).

� 4: Grupos Focais de Avaliação da Política de EP.

� 5: Validação de resultados em ato e por condensado.

� 6. Dados de Estrutura processo e resultado

� 7: Assessoria externa.

� 8: Validação Inter Grupos de Interesse (GI).

� 9: Autonomia para avaliação participativa.



Resultados 

� Estrutura e processo da EP

� Participação – freqüência

� Produtos: 
– Temas trabalhados na EP– Temas trabalhados na EP

– Impacto nas Unidades (G1,G2, G3, G4)

– Mudança nos processo de trabalho (olhar do coordenador e do trabalhador)

– Papel do gestor  local (por ele mesmo)

– Relações com o Distrito

– Efeitos no CS

– Efeitos na Comunidade

– Efeitos na Política Municipal de Saúde

– Triangulação: 156, prontuários, participantes ausentes

– Manual para Avaliação Participativa



Produtos: Temas trabalhados na EP

As Doenças Cardiovasculares: A gestão do 
cuidado da HAS/DM

� Seminário para definição de diretrizes para o cuidado 

HAS/DM.HAS/DM.

� Implantação do cartão do HAS/DM.

� Retomada do HIPERDIA.

� Recuperação e disponibilização dos consensos para as 

equipes.



A relação da UBS com o usuário
� Utilização da entrevista como instrumento de avaliação do 

usuário.

Produtos: Temas trabalhados na EP

Avaliação do Programa de Educação Permanente
� Levantamento de temas para continuidade da EP.

� Percepção: abrangência do papel do coordenador.

� Percepção: o coordenador e a gestão do cuidado.

� Percepção: atuação conjunta com a equipe.

� Conhecimento ampliado do cenário.



As dificuldades na coordenação da Equipe.
� Diretrizes para a organização e funcionamento do Colegiado 
Gestor.

Produtos: Temas trabalhados na EP

Recepção do usuário na Unidade / Acesso
� Utilização regular e sistematizada das informações do 156.

� Supervisão do profissional Enfermeiro sobre o trabalho da 
recepção.

� Diretrizes para o funcionamento das recepções.

� Documento com demandas para o nível central, de investimentos 

nas recepções.



Organização da Agenda/Acesso
� Documento com sugestões sobre como organizar a agenda 

(Parte integrante do Relatório do 19º Encontro).

Produtos: Temas trabalhados na EP

Prontuário de Saúde
� Documento de diretrizes e conceitos sobre prontuário.

� Elaboração coletiva de estratégias locais de qualificação do 

prontuário.



Trabalho da enfermagem e continuidade da discussão 
do prontuário
� Documento norteador das práticas e anotações da enfermagem 

na rede SUS-Campinas.

Produtos: Temas trabalhados na EP

na rede SUS-Campinas.

� Pactuação na Unidade dos registros mínimos a serem feitos pela 

enfermagem.



Acolhimento dos novos Trabalhadores da Enfermagem
� Estratégias gerais para o Projeto de "Acolhimento dos novos 

profissionais"

� Sugestões (detalhadas) de como realizar o processo de 

Produtos: Temas trabalhados na EP

� Sugestões (detalhadas) de como realizar o processo de 

acolhimento dos novos nas Unidades.

� Levantamento das necessidades de capacitação técnica dos 

novos profissionais.

� Estabelecimento de Metas e Contrato, junto com a equipe de 

enfermagem.

� Observação dos impactos ocorridos nas unidades, decorrentes 

da inserção dos novos profissionais.



Avaliação de Serviço
� Linhas gerais para avaliar impacto das contratações.

� Avaliação do papel da Unidade no alcance das metas do Pacto 

pela Vida no Termo de Compromisso assinado pelo Município.

Produtos: Temas trabalhados na EP

pela Vida no Termo de Compromisso assinado pelo Município.

� Recuperação e disponibilização do protocolo de Saúde da 

Mulher.

� Elaboração pela Câmara Técnica da Saúde da Mulher dos 

Indicadores mínimos para avaliação da área.



Produtos: Impacto nas Unidades  (G1,G2, G3, G4)

G1 - (Gestores Nivel Central, Distrital e CETS)
� Movimento (todos).

� Diminuição do 156; pedido de participação dos módulos. 

� Impacto é maior no coordenador. � Impacto é maior no coordenador. 

� Profissionais do CS desconhecem o que seja EP.

G2 – (Coordenadores de UBS)
� Efeitos variados “no mínimo, a recepção” – temas exercícios.

� “Despertar” para cegueira do cotidiano (des) conforto. 

� Apoio da comunidade.

� Ampliação de adultos em programas e trabalhos corporais. 



G3 - (Trabalhadores de UBS)
� Responsabilização.

� Qualificação, algumas mudanças autoritárias.

� Valorização profissional.

Produtos: Impacto nas Unidades  (G1,G2, G3, G4)

� Valorização profissional.

G4 - (Usuários das UBS)
� Melhora na atenção ao diabético e hipertenso e recepção.

� Agenda prontuário acolhimento Enfermeira “agora atende”. 

� Locais novos forte proximidade com os profissionais.

� Humanização e elogios aos Agente Comunitário de Saúde.



Produtos: Mudanças no Processo de Trabalho

No plano pessoal: 

� menos isolamento e solidão, mais auto- confiança.

Na equipe: 

� gestão menos autoritária e/ou ausente e mais socialização;� gestão menos autoritária e/ou ausente e mais socialização;

� Aumento e diversificação de ações; 

� Valorização da criatividade e protagonismo funcional;

� Comunicação interna e colegiados;

� Debates e discussões temáticas;

� Resistências com profissionais acomodados.

Na instituição: mais protagonismo e menos “reivindiquismo”.

Na categoria: menos disputa mais associação.



Produtos: Papel do Gestor Local (por ele mesmo)
No plano pessoal: 

� Segurança – solidariedade – tranquilidade;

� Amadurecimento – autoconfiança – valorização;

� Menos dualidades – terapêutico.

Na equipe: 

� Cuidar do cuidado;

� Ferramentas para gestão (conhecimento, atitude e habilidade);

� Abertura  e assunção do papel mediador e propulsor.

Na instituição:

� protagonismo e compreensão dos “tempos”;

� Mais poder contratual – despersonalização de problemas.

Na categoria: menos disputa mais associação.



Produtos: Relação com o Distrito

� Qualificação da pauta da AB (frente a outras áreas sem EP);

� Evidencia a relação com o Apoio;

� Revela importância da descentralização do CETS;

� Agenda do cuidado X agenda burocrática;

� Pactuação e consenso X disputa de agenda e temas;

� Articulação com outros setores (SM);

� Maior envolvimento institucional gerencial na solução de 
demandas.



Produtos: Efeitos na Comunidade

� É difícil para o coordenador e trabalhador perceberem;

� Diminuição de filas;

� Menos Conflito na Porta;

� Recepção e diminuição do 156;

� Participação do conselho em definições para agenda 
acolhimento e filas;

� Melhora na Atenção à população adulta;

� Recepção;

� Enfermagem.



Produtos: Efeitos na Política Municipal de Saúde

� Maior envolvimento do nível central com respostas;

� Revela o corpo de Gestores Locais como assessoria técnica 
à Gestão Central;

� Revela “um certo desperdício” com assessorias que � Revela “um certo desperdício” com assessorias que 
poderiam ser substituídas por um Colegiado de 
Coordenadores;

� Ferramentas para implementar ações já definidas; 

� Reforço e sustentação de decisões centrais quando 
discutidas e pactuadas com a Rede Básica.



Produtos: Triangulação 156

� Fonte: Coordenadoria de Informação e Informática da Secretaria 
de Saúde de Campinas, a partir da base de dados do IBGE-

Censo 2000: resultados do universo. E (*) IMA - Gestão de 

Sistemas e Informação/ G.P. 2009

Indicadores do Censo 2000 segundo áreas de abrangência dos Distritos de Saúde 

Pessoas segundo Distrito Saúde

Período: 2000 (Tx crescimento 1991-2000)

Distrito 

Saúde Pessoas Tx cresc % pop 

< 1 Sal 

Min % 

ch fam 

%65 e 

+ anos ICV

*156 -

% recl 

do tot 

2005

*156 -

% recl 

do tot 

2008

TOTAL 969.375 1,56 100 36% 31,5 1,1-3,4 6183 4176

Fonte: Coordenadoria de Informação e Informática da Secretaria de Saúde de Campinas, a partir da base de dados 
do IBGE-Censo 2000: resultados do universo. E (*) IMA - Gestão de Sistemas e Informação/ G.P. 2009

TOTAL 969.375 1,56 100 36% 31,5 1,1-3,4 6183 4176

Norte 176.537 0,79 18 6.6% 6,9 1.8-3,4 16% 13%

Sul 248.577 1,64 25.6 7.9% 6,9 1,3-3.1 32% 35%

Leste 212.876 0,07 21.6 4.1% 9,9 >=2,5 18% 16%

Sudoeste 186.765 3,14 19.5 8% 3,5 <=2.3 23% 25%

Noroeste 144.620 2,54 15 9.4% 4,3 <=2,5 12% 12%



Produtos: Triangulação Prontuários

.

COMPILADO de 51 prontuários relativos a 11 Un Saúde

ATIVIDADE ANOTADA 2004 Nº 2008 Nº Razão

2008/2004

Acolhimento 65 131 2,01

Atend ACS 4 7 1,75

Atend. de Enf (aux/tec) 38 71 1,86

Atend Odontológico 2 14 7.Atend Odontológico 2 14 7

Atend Psicológico 

especializado

18 25 1,38

Atividade de Grupo 14 29 2,07

Consulta de enfermagem 19 53 2,78

Consulta médica** 247 349 1,41

Procedimento 4 21 5,25

Visita domiciliar 10 28 2,80

OUTRO* 59 135 2,28

480 863 1,79



Produtos: Triangulação Participantes ausentes
� 6  pessoas selecionadas

� 3 ou não estavam mais na rede ou não deixaram de ser Gestor 
Local

� 3 gestores contatados:� 3 gestores contatados:

* 2 com respostas parecidas: 

– Sobrecarga com demandas do cuidado local

– EP concentrando Distritos  com realidades muito diferentes

– Assuntos não geradores de problemas

– Excesso de exposição

� 1 provavelmente esqueceu de assinar – só teve elogios à EP.



Produtos: Manual para Avaliação Participativa

Dedicamos  esta  produção  às  pessoas  que  

sustentam  movimentos  pela  saúde  como  direito  

universal.



Sugestões e Propostas - EP

FORMA: grupos menores e distritais,  rodízio de apoiadores, 
acolhimento planejado para novos.

MÉTODO: trazer trabalhador da ponta, avaliação periódica, 
infraestrutura, produção/identificação do resultado de cada encontro; 
bibliografia; dispersões priorizadas em reuniões de equipe, bibliografia; dispersões priorizadas em reuniões de equipe, 
trabalhadores da ponta em outros serviços, textos para a equipe.

CONTEÚDO: grupalidade, convidados experts, convidados atores 
sociais; regulamentações, epidemio/informação, gestão de RH; 
definido pelas equipes; EP de humanização para profissionais da 
ponta e noções de direitos e deveres para usuários, relação M/P, 
cidadania, atualizações.

SUPORTE: EP p/ equipe; coordenar c/ experiência em assistência.



� Articular a EP à Escola de Governo e Associações de profissionais 
e experts em Atenção Primária, Atenção Básica (ABMFC);

� Divulgação e monitoramento de produtos da EP pelo DS e NC;

� Desenvolvimento do Colegiado de Coordenadores da AB como 
instância consultiva e deliberativa para a PSMun;

Sugestões e Propostas - EP

Desenvolvimento do Colegiado de Coordenadores da AB como 
instância consultiva e deliberativa para a PSMun;

� Capacitação e definição de perfil e papel do “apoiador”;

� Tensionamento do NC para implementação de produtos;

� Previsão e articulação com atividades paralelas com Pós grad;

� Priorizar envolvimento de médicos nas EPs de humanização;

� EP para profissionais da ponta – priorizar Aux Enf;

� Incluir trabalhadores em sondagens e avaliações.



Apoios

� PUC-Campinas

� Pref Municipal de Campinas

� CNPq� CNPq


