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Resumo 

Em decorrência da necessidade de implementação da gestão estratégica em nível municipal, 

uma sala de gerenciamento estratégico de saúde, conhecida como Sala de Situação (SaSi), foi 

criada em Pirapora/MG, transformando-se em uma experiência pioneira e de sucesso. 

Membros da SaSi, gestores e técnicos de saúde elaboram estratégias a partir do mapeamento e 

da análise dos dados de saúde, em especial, dos Programas de Saúde da Família (PSF), que 

acobertam mais de 83% da população.  

O objetivo desta pesquisa é demonstrar, por meio de um estudo de caso – o exame Preventivo 

do Câncer do Colo de Útero (PCCU) – como se combinam planejamento estratégico, 

planejamento emergente (planejamento não consciente e prévio) e pensamento estratégico 

(criatividade), considerando a contribuição dos diferentes níveis da pirâmide hierárquica, de 

forma a explicar como foi possível alcançar a meta estipulada pela Secretaria Estadual de 

Saúde (SES).  

A hipótese de que o sucesso da SaSi explica-se pela “forte” combinação entre pensamento 

estratégico de seus técnicos e a experiência prática dos profissionais das equipes das unidades 

operacionais confirmou-se com esta pesquisa de cunho qualitativo, mais especificamente 

etnográfica. Antercipar-se-á que as ações desenvolvidas, ora pelos planejadores, ora pelos 

executores, ora por ambos, fizeram toda a diferença. Começando por um nível de 

complexidade menor, evoluindo até o maior, pode-se dizer que as ações foram:  

1. Divulgação de informações e conhecimentos disponíveis sobre o exame e o câncer, 

como: informação de datas, horários, coleta de exames nas unidades básicas de saúde 

(UBS) por profissionais capacitados; esclarecimento da importância do exame; relação 

do exame com a histerectomia (cirurgia de retirada parcial ou total do útero) e a 

virgindade; combate a crenças sobre procedimentos da coleta; relação entre câncer e 

morte; 

2. Mudanças institucionais e organizacionais: horários alternativos, frequência e dias de 

coleta, sexo do enfermeiro, estipulação de prazo de envio de amostras coletadas para o 

laboratório, adequação e realocação de recursos materiais, pessoais e de infra-estrutura 

para a coleta, mutirões. 

3. Apoio a ações em situação: acompanhamento e avaliação das ações, convencimento 

face-a-face. 
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Alguns dos fatores que contribuíram para alcançar a meta foram: 1) a contribuição da 

experiência prévia da equipe da SaSi no PSF, dos saberes e fazeres locais, das informações 

factuais e intangíveis para o reconhecimento e valorização das ações desenvolvidas pelos 

profissionais da base, a partir de seus resultados satisfatórios quanto ao esperado, permitindo-

lhe disseminar as boas práticas com outras UBS; 2) a possibilidade dos ajustes, da 

(re)adaptação do planejamento estratégico sugerido pela SaSi em nível local e até da criação 

de uma nova ação por parte dos executores, considerando as particularidades que os cercam, 

quando em determinado momento, cabe a cada profissional da base, a produção 

argumentativa do convencimento face-a-face, quando a SaSi em nada influencia. 

Certas características de uma “Comunidade de Prática” influenciaram na densidade das 

relações entre os profissionais, gerando um compromisso mútuo, uma responsabilidade 

individual e coletiva em busca de melhor desempenho e resultado, comumente mediada por 

um instrumento compartilhado, resultante da produção social entre profissionais da SaSi e do 

PSF.  

Por fim, alertar-se-á para os riscos oriundos da gestão por resultados, da análise apenas dos 

dados quantitativos ou do não saber o que fazer com os números, culminando em penalização, 

insatisfação e perda do sentido do trabalho. Saber analisar as entrelinhas dos dados 

qualitativos e possibilitar a (re)negociação de metas também são alguns dos passos 

necessários para o sucesso. 

Palavras-chaves: Gestão Estratégica Local, Planejamento Estratégico; Planejamento 

Emergente; Pensamento Estratégico; “Comunidade de Prática”, Informações Factuais e 

Intangíveis; Saberes e Fazeres Locais; Experiência Prévia. 
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Abstract 

Due to the necessity of strategic management implementation at municipal level, a room of 

healthcare management, known as Situation Room (SASI) was established in Pirapora, MG, 

becoming a pioneer and successful experiment in this kind of management. SaSi members, 

managers and health professionals draw up strategies from mapping and analysis of 

healthcare data, in particular, from Family Health Program (PSF), which cover up more than 

83% of the population. 

The objective of this research is to demonstrate through a case study - examining Prevention 

of Cervical Cancer - how to combine strategic planning, planning emergent (non-conscious 

and prior planning) and strategic thinking (creativity), considering the contribution of 

different hierarchical levels, in order to explain how it was possible to achieve goals targeted 

by the State Health Secretariat (SES). 

The hypothesis that the success of SaSi can be explained by the "strong" combination of 

strategic thinking of their managers and practical experience of operating units’ professionals 

was confirmed by this qualitative research, specifically ethnography. 

Actions taken, sometimes by planners or by performers and sometimes by both, made all the 

difference. Starting at a lower level of complexity, evolving to the greatest, we can say that 

the actions were: 

1. Disclosure of information and knowledge on the exam and cancer, such as: information of 

dates, times, sample collection in basic health units (BHU) by trained professionals; 

clarification of examination importance, the relationship between exam and hysterectomy 

(surgery partial or total removal of the uterus) and virginity; fighting false beliefs about the 

collection procedures, the relationship between cancer and death; 

2. Institutional and organizational change: alternative schedules, frequency and days of 

collection, gender of nurse, stipulation deadline for sending samples to the lab, suitability and 

reallocation of material resources, personnel and infrastructure for collection, intensive 

workdays. 

3. Support for actions on the situation: monitoring and assessment of actions, convincing face 

to face. 

Some factors that contributed to achieving the goal were: 1) the contribution of prior 
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experience in the team's SaSi PSF, the local knowledge and practices, and intangible assets of 

factual information for the recognition and appreciation of actions developed by 

professionals, from satisfactory results, allowing it to spread good practice with other UBS; 2) 

the possibility of adjustments, the (re) adjusting the strategic plan suggested by SaSi locally 

and to the creation of a new action by the executors, considering the particularities that 

surround them, when at one moment, it is up to each professional, the production of 

argumentative persuasion face-to-face, when SaSi structure have no effect for the process. 

Some characteristics of a "Community of Practice" influenced the density of relationships 

between professionals, creating a mutual commitment, an individual and collective 

responsibility in search of better performance and results, commonly mediated by a shared 

instrument, resulting from the social production of SaSi and PSF professionals. 

Finally, it will alert to the risks arising from the management by results of the analysis of 

quantitative data or just from not knowing what to do with numbers, culminating on a penalty, 

dissatisfaction and loss of sense of work. Know how to analyze qualitative data between the 

lines and enable the (re)negotiation of goals are also some of the steps needed for success. 

Keywords: Local Strategic Management, Strategic Planning, Emerging Planning, Strategic 

Thinking, "Community of Practice”, Local knowledge and practices; Prior Experience. 
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Capítulo 1 - Introdução  

O planejamento estratégico sofre críticas que chegam a afirmar que ele não funciona, já que 

sua utilização nem sempre garante êxito às organizações, embora inicialmente, a crença, 

quando do seu surgimento, fosse no contrário. A busca do homem pela antecipação, 

domesticação e controle do futuro, mostrou-se limitada ao deparar-se com imprevistos e 

mudanças situacionais e contextuais. Da mesma forma, a ideia de um centro inteligente, 

composto por profissionais da alta hierarquia e planejadores profissionais, também não passou 

de uma falácia. O crédito à real contribuição dos executores ainda na fase de concepção do 

projeto somente evoluiu com o passar dos anos, quando profissionais do topo da pirâmide 

reconheceram que um dos motivos do insucesso do planejamento estratégico estaria na 

desconsideração do conhecimento e da experiência dos profissionais da base, que agregariam  

criatividade, resolutividade e eficácia aos projetos
1
. Ora, quando se afirma que o planejamento 

estratégico não funciona, como, então, explicar o sucesso de uma sala de Gerenciamento 

Estratégico de Saúde? Qual é sua contribuição efetiva aos resultados alcançados pelas equipes 

das UBS? Por outro lado, quando se reconhece que os executantes (na linguagem do 

planejamento estratégico, os níveis tático-operacionais) têm uma contribuição relevante na 

elaboração das próprias estratégias, e que, portanto, o pensamento estratégico é distribuído ao 

longo da hierarquia, como discernir a contribuição de uns e de outros? Em que eles se 

diferenciam? Como esses níveis se combinam?  

Antes da busca às respostas, explicar-se-á cada um dos três níveis do planejamento e o que 

cabe a cada um deles. 1) Estratégico: nível que abrange toda a estrutura organizacional, 

estabelecendo objetivos de longo prazo e cursos das ações de forma geral; 2) Tático: cabe à 

média gerência adaptar os pontos estabelecidos pelo nível anterior, fazer os ajustes às 

necessidades, estabelecendo objetivos de curto prazo, propiciando o alcance das metas; 3) 

Operacional: cabe ao último nível a formalização e implementação dos planos, metodologia e 

organização de pessoal (BATEMAN, SNELL, 2006; OLIVEIRA, 2004).  

Para entender como esses níveis funcionam no serviço da saúde pública, apresentaremos as 

ideias do SUS, do “Contrato de gestão” como uma estratégia do Governo do Estado de Minas 

Gerais para funcionamento do que compete ao nível operacional, o Programa de Saúde da 

Família (PSF). O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma forma de prestar atendimento de 

                                                 
1
 (BOUTINET, 2002; MINTZBERG, 2004; RIVERA, 1987, 1989; TESTA, 1994). 
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saúde à população por meio de programas específicos, cumprindo seus princípios ideológicos 

(universalidade, equidade e integralidade das ações) e organizacionais (descentralização, 

regionalização e hierarquização dos serviços). A universalidade é tida como a principal meta 

social, devendo responder às diferentes necessidades locais de saúde. Cabe aos governos 

estaduais a implantação e o gerenciamento das metas e diretrizes estabelecidas em âmbito 

nacional. Ao município, cabe a operacionalização de programas de saúde, sendo esta umas 

das formas de garantia do acesso universal à Atenção Básica à Saúde, estratégia estrutural 

correspondente ao PSF (BRASIL, 2003-A; ____, 2007-B apud  OHARA e SILVA, 2009). 

O Projeto Estruturador “Saúde em Casa” é uma estratégia do governo estadual para ampliação 

e fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, que visa à redução do número de internações e 

de mortalidade materno-infantil e à ampliação de cobertura vacinal
2
. Para tal, metas foram 

negociadas para determinados indicadores a serem cumpridos, em especial pelo PSF, como do 

exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU), por meio do “Contrato de gestão”. 

Em decorrência da busca pela diminuição da vulnerabilidade social e pela melhoria da 

qualidade de vida da população, foi criado e implantado um Sistema de Gestão Municipal em 

Saúde em Pirapora/MG, conhecido como Sala de Situação (SaSi), com ênfase nos aspectos de 

gestão estratégica, cujo principal foco é o PSF, pelo fato de o Programa acobertar mais de 

83% da população Piraporense. À SaSi (nível estratégico), cabe gerenciar os resultados de 

saúde dos municípios, e aos PSF, operacionalizar os serviços de saúde.  

Resultados de saúde vêm sendo progressivamente melhorados desde a implantação da SaSi 

(2007) – apesar de suas características iniciais serem de pouca estruturação e organização – 

acarretando inclusive o alcance de metas estipuladas pelos diversos órgãos da saúde, em 

especial da SES, por meio do Projeto Estruturador “Saúde em Casa”.  

Em razão dessa melhora progressiva dos resultados, Pirapora é considerada um caso de 

sucesso e tem servido de exemplo para implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão 

municipal em saúde, sobretudo por sua capacidade de gestão estratégica. Em uma 

aproximação inicial, o primeiro processo é o mesmo de qualquer gestão estratégica: definidas 

as metas e o plano de ações, alguns dados das unidades básicas de saúde (UBS) são enviados 

para a sala de gerenciamento estratégico e, após consolidação, são analisados e utilizados 

como suporte para definição de ações de melhorias dos serviços de saúde. Indicadores de taxa 

                                                 
2
 Fonte: Gerência Regional de Saúde (GRS), localizada em Pirapora/MG. 
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de cobertura da população e de frequência de oferta dos serviços de atenção primária são 

contínua e ininterruptamente monitorados, em especial no que diz respeito ao Projeto Saúde 

em Casa.  

O objetivo desta pesquisa é analisar um caso de sucesso a fim de compreender os processos 

desenvolvidos pelos atores locais, considerando a SaSi e as UBSs, para organizar e direcionar 

as ações de saúde que permitiram alcançar as metas negociadas com a SES.  

O que justifica este estudo é a possibilidade de compartilhar uma experiência bem-sucedida, a 

fim de que outros municípios e equipes de PSF gerenciem e melhorem o sistema de saúde, e o 

que o torna relevante é a possibilidade de um mapeamento de dados auxiliar no diagnóstico 

de situações, direcionando as ações da saúde pública. 

Essa experiência bem-sucedida é analisada teoricamente com apoio do debate clássico sobre o 

planejamento estratégico, sobretudo de suas insuficiências para explicar o bom desempenho e 

êxito nos resultados das organizações, cuja referência central ainda são os textos de 

Mintzberg. A noção de planejamento emergente (estratégia não consciente) mostrou-se ainda 

mais adequada para dar conta do processo de criação e do funcionamento da SaSi. Nesse nível 

mais geral, além dos trabalhos já clássicos de Mintzberg que colocam em questão a relação 

entre planejamento estratégico e sucesso de uma ação, nos apoiamos nas críticas: 1) à própria 

noção de projeto, por seu caráter rígido; 2) à natureza do trabalho do gerente, por seu excesso 

de reflexão. 

O trabalho do gestor, quando apoiado pela literatura crítica, deixa-se apreender muito mais 

pelas teorias da ação situada, como uma prática, do que pelos modelos racionalistas do 

estrategista que projeta um futuro e, em consequência, define e organiza ações orientadas, 

com prazos e ações voltados ao objetivo colocado.  

A crítica que é feita a essa programação impede que sejam estabelecidas relações diretas entre 

planejamento estratégico, resultados pretendidos e os realmente alcançados, justamente 

porque os últimos normalmente são divergentes do previsto devido aos diversos eventos que 

podem ocorrer ao longo do caminho. Assim, um espaço é aberto para buscar as mediações 

entre a reflexão (pensamento) e a ação (execução), não apenas no que diz respeito a um 

agente, mas também quando se trata de planejar e organizar ações coletivas, caso em que o 

planejamento estratégico ganha toda sua complexidade. A noção de pensamento estratégico é 

apresentada como uma solução flexível e criativa, quando atores locais consideram as 

peculiaridades que circundam o contexto em questão. Ao contrário do que os autores da 
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literatura tradicional do planejamento estratégico chamam de inteligência, atrelada às 

prescrições e diretrizes estipuladas pela hierarquia superior da organização, os executantes 

neste caso são vistos como contribuintes para a melhora na eficácia do processo e para seu 

aprimoramento contínuo.  

Novamente, retomamos o problema desta pesquisa: assim, quando se afirma que o 

planejamento estratégico não funciona, como, então, explicar o sucesso de uma SaSi? Qual é 

sua contribuição efetiva aos resultados alcançados pelas equipes das UBS? Por outro lado, 

quando se reconhece que os executantes (na linguagem do planejamento estratégico, os 

níveis tático-operacionais) têm uma contribuição relevante na elaboração das próprias 

estratégias, e que, portanto, o pensamento estratégico é distribuído ao longo da hierarquia, 

como discernir a contribuição de uns e de outros? Em que eles se diferenciam? Como esses 

níveis se combinam?  

Como se pode depreender dessa breve apresentação do problema, a simples constatação de 

que existem distâncias entre concepção e execução não é suficiente para demonstrar a 

existência de um pensamento estratégico na base da hierarquia, inclusive por já ser 

reconhecido que os executantes fazem ajustes e acomodações criativos ao planejamento 

estratégico, como quando se implementam programas de sugestões e de gestão participativa. 

Implicitamente, a interrupção do detalhamento dos procedimentos e regras de aplicação dos 

planos reconhece o saber-fazer e a autonomia (limitada) dos executantes (ver Lima, 2005: 

Norma e Atividade). Portanto, é necessário questionar-se sobre a natureza, a qualidade, o 

conteúdo, os objetos específicos desses pensamentos situados em diferentes pontos da 

hierarquia organizacional e em momentos diversos da ação, mais ou menos afastados da 

prática em termos temporais e espaciais.  

Duas posições opostas se apresentam diante dessa situação. De um lado, os teóricos da visão 

tradicional do planejamento estratégico acreditam que o pensamento está apenas no “topo da 

hierarquia”, não havendo nenhuma contribuição por parte dos executantes na concepção dos 

projetos; enquanto que, do outro, os críticos dessa visão (partidários das teorias da prática 

situada) crêem que o pensamento não acontece desatrelado da ação, estando na “base da 

hierarquia” a possibilidade do pensamento eficaz.  

As análises da experiência da SaSi sugerem uma posição intermediária, próxima aos 

conceitos de planejamento emergente e de pensamento estratégico propostos por Mintzberg, 

como alternativa ao planejamento estratégico convencional. A combinação entre os planos e 
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os ajustes decorrentes das particularidades do contexto, adicionados à criatividade dos 

executantes, é o que permite que um planejamento estratégico se torne efetivo. No entanto, 

ainda ficam obscuras as mediações que explicam como ocorre esta combinação, o quanto de 

planejamento estratégico existe na prática reflexiva dos agentes operacionais. 

Para dar conta dessas relações entre a prática cotidiana e o planejamento estratégico, 

recorremos a conceitos elaborados no âmbito da noção de “Comunidade de Prática” (CoP), 

apoiando-nos sobretudo na sistematização proposta por Wenger. Assim, complementamos as 

noções de planejamento emergente, ao trazer explicações de como as mediações entre 

criatividade, ação e prática da base são percebidas e como contribuem para alimentar o 

planejamento estratégico.  

Certas características de uma CoP são elementos importantes para explicar a contribuição de 

cada nível hierárquico e articulação entre eles, uma vez que se estabelece um compromisso 

mútuo entre todos os participantes que têm um objetivo comum, uma responsabilidade 

individual e coletiva pela busca contínua de melhorias de desempenho e resultados, facilitada 

pelo uso de repertórios compartilhados quanto ao direcionamento de suas ações.  

Em um processo dinâmico entre SaSi e PSF, boas ações desenvolvidas na base e 

posteriormente reconhecidas pelos técnicos da SaSi, adicionadas às suas experiências 

próprias, permitem que as práticas sejam compartilhadas com profissionais de outras unidades 

de saúde, que, por sua vez, devem fazer os devidos ajustes tático-operacionais de acordo com 

suas particularidades, para que o planejamento estratégico se torne efetivo. Essa situação 

caracteriza o processo como um ciclo permanente, no qual profissionais dos diferentes níveis 

da hierarquia contribuem para a melhora de resultados. Uma invenção na base não é apenas 

um ajuste do plano que havia sido decidido em níveis superiores e previamente à ação, mas é 

algo que altera o próprio plano, em suas metas, ações e formas de monitoramento.  

Assim, as noções de Mintzberg sobre planejamento emergente, planejamento estratégico e 

pensamento estratégico são complementadas pela compreensão de como se articulam saberes 

e fazeres em uma CoP, em especial, em torno dos conceitos de saberes locais, conhecimento 

factual (apoiado em instrumentos de monitoramento construídos e compartilhados entre os 

diferentes níveis) e intangível (apoiada na experiência prática), a própria definição de uma 

CoP e o processo de socialização que ela pressupõe
3
.  

                                                 
3
 Paralelamente, como a demanda inicial do projeto que deu origem a esta dissertação era explicar o caso bem-



17 

 

Define-se, assim, o foco desta dissertação, que procura comprovar a seguinte hipótese: o 

sucesso da SaSi explica-se pela “forte” combinação entre pensamento estratégico de seus 

técnicos com a experiência prática dos profissionais das equipes das unidades operacionais. 

Esta combinação não se dá apenas entre conhecimentos diferentes – um estratégico, outro 

tático-operacional – e entre seus produtos – os planos e os procedimentos operacionais –, mas 

afeta a própria racionalidade ou lógica do planejamento estratégico, condição para que ele 

seja efetivo. 

Essa combinação é forte em dois sentidos:  

1) os técnicos planejadores acumularam, devido à passagem pelo PSF durante suas trajetórias 

profissionais, uma longa e rica experiência de campo que colocam a serviço do planejamento 

estratégico;  

2) mesmo assim, quando se trata de elaborar novos planos, definir metas e ações, monitorar 

ações e avaliar resultados, ou seja, tudo o que faz parte do “pacote” de atividades e produtos 

do planejamento estratégico, a experiência do nível operacional marcada pelo aprendizado 

contínuo diante das situações impostas e as peculiaridades locais são levadas em 

consideração, o que também transforma o planejamento estratégico. 

Coerentemente com essas questões de fundo sobre articulações entre conhecimentos situados 

em posições organizacionais distintas, essa tese é documentada empiricamente e analisada em 

dois níveis: 1) da organização e da gestão estratégica dos sistemas de saúde; e 2) da 

implementação do planejamento e realização das ações. Evidentemente, dada a complexidade 

das ações e situações observadas nessas diferentes esferas da realidade e a limitação de tempo 

da pesquisadora, a análise teve que se restringir a um caso dentro do caso, a saber: como se 

alcançou a meta negociada com a SES para o PCCU em mulheres de 25 a 59 anos. Esse caso 

é emblemático, pois parte inicialmente de um revés, um resultado mal avaliado quando se 

esperava ter sido bem-sucedido, e por meio de uma série de ações, se chega a reverter a 

situação, transformando-o em uma meta bem-sucedida (o fato de essas ações incluírem um 

momento de reavaliação das metas não significa, como acontece em muitos casos, uma 

simples manipulação dos dados, esses se explicando, ao contrário, como resultado de um 

                                                                                                                                                         
sucedido para “transferir o conhecimento” às unidades operacionais (UBS) e a outros municípios, deixaremos 

indicado, apesar de este não ser o foco do presente trabalho, aspectos relevantes para organizar a “transferência”, 

tendo em vista as especificidades de cada contexto e a permanência do saber tácito ao redor de qualquer 

conhecimento formalizável (RIBEIRO, 2007). 
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complexo processo social). 

A possibilidade de renegociações de metas entre SES e município, a partir de dados sobre 

ações desenvolvidas pelo último, faz com que as metas não se tornem inalcançáveis, dando a 

impressão ao trabalhador de uma falta de sentido do trabalho quando seu esforço não 

corresponde aos resultados alcançados. Saber o que se passa nas entrelinhas do que os 

indicadores trazem como resultados é um dos passos para o redirecionamento de ações quanto 

às situações que se apresentam de forma peculiar (como falta de infra-estrutura da UBS e 

atuação de profissionais masculinos, com os quais as mulheres têm vergonha de realizar o 

exame preventivo).  

As ações elaboradas e realizadas no caso do PCCU foram apresentadas sem preocupação 

maior de analisar sua natureza, importância e localização no eixo que vai do planejamento 

estratégico à ação e vice-versa, relação recíproca que constituía questão central desta 

dissertação. O objetivo visado é levar todas as mulheres a fazer periodicamente o exame 

preventivo. A meta anual (2010) negociada foi de ampliar a cobertura de 23% para 25%. 

Tomando como referência apenas os tipos de ações planejadas para atingir esse objetivo, 

podemos classificá-las em 3 categorias, conforme o conteúdo visado:  

1) Divulgação de informações e conhecimentos disponíveis sobre o exame e o câncer, como: 

informação de datas, horários, coleta de exames nas UBS por profissionais capacitados; 

esclarecer sobre a importância do exame, relação com a histerectomia (cirurgia de retirada 

parcial ou total do útero) e com a virgindade; combater crenças sobre procedimentos da 

coleta; relação entre câncer e morte; 

2) Mudanças institucionais e organizacionais: horários alternativos, frequência e dias de 

coleta, gênero do enfermeiro, estipulação de prazo de envio de amostras coletadas para o 

laboratório, adequação e realocação de recursos materiais, pessoais e de infra-estrutura para a 

coleta, mutirões; 

3) Apoio a ações em situação: acompanhamento e avaliação das ações, convencimento face-a-

face. 

Essas categorias são puramente empíricas, mas já sugerem mudanças do nível de 

complexidade, quando se passa de ações cujo objeto é a consciência dos usuários quanto às 

condições organizacionais até se chegar ao reconhecimento da inelutabilidade da ação face-a-

face, que pode ser apoiada mas não programada, como nas duas primeiras categorias. A 
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quantidade descendente de iniciativas já indica que é mais fácil, para o nível estratégico, lidar 

com a palavra do que com ações concretas, com o fazer. 

A relação pensamento e ação perpassa as três categorias, nas ações que podem ser 

programadas, mas, em especial nas que não podem, como no caso do convencimento face-a-

face. Esse é certamente o momento mais evidente de contribuição dos executantes, inclusive 

reconhecida pelos profissionais dos diferentes níveis da pirâmide, devido ao conhecimento 

que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) detêm sobre as particularidades locais. A 

relação entre ação e pensamento e a contribuição por parte do nível tático-operacional ainda 

podem ser vistas em outros momentos, como quando se difundem conteúdos dos 

conhecimentos: nas UBS é que se define a forma ou mídia em que se dá a difusão e que 

aspectos são mais acentuados e explicados, como as crenças em torno dos procedimentos e da 

evolução da doença. 

Quanto mais nos afastamos da base, mais perdemos em conhecimento ajustado às 

necessidades locais. As ações tendem a ser não dialógicas, unidirecionais, apoiadas em 

conhecimentos formalizados preexistentes. No entanto, mesmo nas ações baseadas em difusão 

de conhecimento, a experiência cotidiana nas UBS faz a diferença e é incorporada às ações 

planejadas que, de outro modo, teriam uma forma mais padronizada (uso do vídeo, pontos 

destacados na fala da médica, pontos de divulgação de cartazes, meios de divulgação, etc.).  

Ao contrário, quanto mais se aproxima das ações face-a-face, mais rarefeita se torna a 

formalização dos procedimentos e mais dialógica se torna a ação, que, dependendo da 

situação, assume a racionalidade argumentativa que não se limita a transmitir conhecimentos 

prévios, mas produz efeitos ao se desenrolar. Na ação, agarra-se ao que está disponível: a 

presença em uma comunidade de história pessoal, a morte de um parente, até mesmo a 

presença da pesquisadora transmutada em fiscal.  

O reconhecimento desse espaço das ações face-a-face é diferente dos ajustes operacionais do 

planejamento estratégico convencional. Neste caso, a chamada “inteligência superior” não 

interfere no desenrolar da ação. A combinação entre planejamento emergente e pensamento 

estratégico é a solução para que os executantes obtenham êxito. O resultado alcançado é 

valorizado pelos técnicos planejadores a partir do momento que essa ação contribui para o 

alcance de metas, uma vez que, sem ela, o resultado poderia ficar comprometido pelo fato de 

o município ser cobrado para realizar a meta contratada. 

A metodologia de pesquisa utilizada é a etnografia, cujo objetivo é compreender o trabalho a 
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partir de situações reais vivenciadas pelos trabalhadores. Para tanto, o pesquisador deve estar 

imerso na cultura e no cotidiano do grupo de atores a serem estudados.  

Além deste capítulo introdutório, a dissertação está organizada em mais cinco capítulos, além 

da conclusão. O 2º capítulo, “Gerenciamento Estratégico de Saúde e a Sala de Situação”, 

apresenta a SaSi de Pirapora: desde sua criação, estruturação, organização e funcionamento; 

incluindo os critérios que permitem considerá-la uma experiência bem-sucedida, a 

composição formal e informal de sua equipe, as etapas que compõem o gerenciamento de 

indicadores (produção de dados, monitoramento, análise, elaboração de estratégias, avaliação 

dos resultados das ações e replanejamento de novas ações), até uma breve introdução sobre o 

indicador que será discutido no estudo de caso.  

O 3º capítulo, “Planejamento Emergente e “Comunidade de Prática””, descreve as discussões 

tratadas nas literaturas tradicional e crítica sobre o planejamento estratégico, buscando 

explicar os motivos para o sucesso e insucesso de sua utilização e as críticas às visões 

extremas; uma breve discussão sobre a natureza do trabalho do gerente; as propostas de 

combinação de planejamento emergente e pensamento estratégico como solução flexível e 

criativa para lidar com as nuanças de cada contexto e, finalmente, a ideia de “Comunidade de 

prática” (CoP) como uma mediação importante para explicar como acontece a interação entre 

os diferentes níveis de uma pirâmide.  

O 4º capítulo, “Metodologia”, expõe os pressupostos metodológicos, os procedimentos 

utilizados, os passos percorridos para a obtenção de informações, análise dos dados e 

dificuldades encontradas para realizar a pesquisa de campo. 

No 5º capítulo, intitulado “Alcançando metas: da análise dos dados à produção social de 

serviços de saúde”, é feito um minucioso relato do caso em que o alcance da meta 

estabelecida foi, inicialmente, frustrado, para tornar-se bem-sucedido após a consideração do 

fracasso; e também se mostra como as ações do PCCU foram desenvolvidas, implementadas e 

avaliadas e como ocorreu a interação entre os técnicos planejadores e os profissionais do PSF.  

O capítulo 6, “Planejamento, prática e experiência: explicando a articulação entre plano e 

ação”, retoma o caso do PCCU em um nível mais analítico, referenciando-o ao modelo 

genérico do planejar, fazer, controlar e agir (PDCA – plan, do, check, action), mas 

enriquecendo-o com processos emergentes. São tratados pontos que vão da definição e 

redefinição de metas ao diagnóstico feito a partir de instrumentos construídos coletivamente, 

mostrando como as produções de dados serviram para o direcionamento das ações e levaram, 
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inclusive, a mudanças organizacionais nas unidades de saúde. Apresentam-se os resultados 

obtidos e, por fim, faz-se um alerta sobre como a gestão por resultados pode ter uma 

consequência diferente da pretendida, quando os indicadores têm um caráter de controle, 

levando à perda do sentido do trabalho, quando os esforços não são reconhecidos diante da 

consideração apenas de dados quantitativos.  
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Capítulo 2 – Gerenciamento Estratégico de Saúde e a Sala de Situação  

2.1 Necessidade de criar e fazer funcionar o nível de gestão estratégica local 

O dispositivo de Sala de Situação (SaSi) foi criado na época da 2ª guerra mundial, servindo 

para que generais analisassem os dados previamente mapeados e elaborassem estratégias de 

combate. Por analogia, “vencer a batalha” para Pirapora, é alcançar as metas estipuladas pelo 

Ministério da Saúde (MS), pela SES ou pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

fornecendo um serviço de qualidade para a população e reduzindo os riscos associados à 

vulnerabilidade social. A SaSi de saúde de Pirapora tem como objetivo acumular informações 

sobre os serviços de saúde
4
, monitorar e analisar os resultados dos indicadores juntamente 

com gestores e técnicos de saúde para, posteriormente, criar estratégias coordenadas de ação e 

avaliar seus efeitos. Seu foco principal é a Atenção Básica à Saúde (ABS), composta por 13 

unidades do PSF, que acobertura 83,94% da população.  

2.2 SUS/PSF 

A título de contextualização do problema que será explorado mais detalhadamente nesta 

pesquisa, serão dadas breves explicações sobre PSF/SUS. O SUS, sistema público, presta 

serviços à população por meio de diversos programas e tem como diretrizes a 

descentralização, o acesso universal, a equidade e a integralidade da assistência preventiva. 

Cabe aos municípios operacionalizar os programas de saúde, um deles o PSF, cujas ações são 

direcionadas para a promoção, a prevenção e a manutenção da saúde da comunidade, bem 

como para a recuperação e a reabilitação de agravos que ocorram com maior frequência. A 

equipe é multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 

agentes comunitários de saúde (ACS), auxiliares administrativos e auxiliares de serviços 

gerais
5
. 

Com foco no atendimento às famílias, os profissionais circunscritos a uma determinada região 

(micro-área) devem conhecê-la em profundidade para detecção de suas reais necessidades. As 

visitas domiciliares realizadas mensalmente, função em especial dos ACS, proporcionam o 

acompanhamento da saúde da população e a coleta de informações sócio-sanitárias. Nessa 

                                                 
4
 Informações como: SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), indicadores do PDAPS 

(Preventivo de Câncer de Colo de Útero, consultas de pré-natal em gestantes, vacina tetravalente em criança 

menor de um ano); DN (Declaração de Nascidos Vivos) e DO (Declaração de Óbito); controle do teste do 

pezinho, preservativos, seringas, temperatura de geladeira; administração de vacinas, vitamina A, suplemento de 

ferro, insulina. 
5
 Fonte: (BRASIL, 2003-A; BRASIL, MS, 2001, 2008A, 2008D apud MENDONÇA 2010). 
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tarefa, o ACS encontra dificuldades, como a não localização da pessoa na residência ou a 

recusa em recebê-lo, culpando-o por não conseguir um agendamento de consulta médica em 

um curto espaço de tempo
6
.  

As UBS podem estar instaladas em casas alugadas ou prédios próprios, caso em que conta 

com infra-estrutura adequada para prestação de serviço de atendimento, como uma sala de 

atendimento para o médico e outra para o enfermeiro. Das treze UBS de Pirapora, dez já têm 

prédios próprios, construídos pela gestão municipal de saúde ao longo dos últimos oito anos, 

mas três ainda funcionam em imóveis alugados.  

2.3 Estrutura organizacional  

A SaSi possui uma equipe formal (centro do esquema) e informal (laterais
7
), conforme 

ilustrado na figura abaixo.  

Figura 1: Equipe formal e informal da SaSi 

 
Fonte: observações feitas pela pesquisadora, informações fornecidas pelos trabalhadores da SaSi e outros setores. 

2.4 Dificuldade e sucesso da implantação da SaSi 

A sala foi criada em 2007, quando da implantação do sistema de informação “Banco de 

Dados Social” (BD Social) no município, cuja proposta era criar um banco de dados comum 

entre as secretarias de saúde, educação, planejamento, ação social e administração, para 

apoiar os profissionais na criação de ações integradas para melhorar os resultados. 

Participaram da discussão do BD Social, além de integrantes das secretarias municipais, 

membros da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTES), da Geotech (empresa de software) 

e do Internato Rural do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), o coordenador do PSF, o secretário e o vice-secretário de saúde e a ex-coordenadora 

da SaSi. O projeto inicial não evoluiu, permanecendo em atividade apenas a sala de 

gerenciamento estratégico de saúde.  

                                                 
6
 Fonte: (BRASIL, 2003-A; BRASIL, MS, 2001, 2008A, 2008D apud MENDONÇA 2010). 

7
 Informações sobre formação, cargo, função, trajetória profissional de alguns dos membros da equipe no 

período da pesquisa, vide anexo I. 
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Antes da criação da SaSi, como a informação não era utilizada como uma ferramenta para o 

melhoramento de resultados, o município oferecia os serviços de saúde previstos no PSF, mas 

os registros não eram regulares e adequados. Os sistemas de informação do MS e da SES 

eram (e ainda são) alimentados mensal e exclusivamente pelo setor de vigilância 

epidemiológica. Algumas vezes, os dados poderiam se limitar a nome e caso até que toda a 

ficha de notificação de agravo estivesse preenchida pelos profissionais da rede da saúde 

(alguns itens da ficha às vezes ficam incompletos, entretanto, por motivo desconhecido). 

Apenas quando da inserção dos dados completos nos sistemas, um mapeamento sobre a 

situação global do município é disponibilizado. Essa informação incompleta na ficha de 

notificação poderia não ser acessível aos gestores, mas era de domínio das UBS e dos 

hospitais até que todos os dados fossem disponibilizados, permitindo aos gestores da 

epidemiologia diagnosticar rapidamente um local com maior incidência de uma doença. 

A sala tem o propósito de estratificar e detalhar em um curto espaço de tempo, as informações 

disponibilizadas semanal ou mensalmente, aproximando um episódio de surto da análise e da 

elaboração de estratégias de intervenção de forma regular. Entretanto, as fichas de notificação 

deixaram de ser enviadas regulamente para a SaSi desde o final de 2009 (por motivos 

considerados pessoais e profissionais, que não serão tratados nesta pesquisa), impedindo-a de 

sistematizar essas informações, cabendo ao setor de epidemiologia o gerenciamento desses 

indicadores. Já outros dados, como administração de vacinas (de todos os tipos) são 

compartilhados entre os setores, cabendo a ambos gerenciar a vacinação e a imunização da 

população (ponto que não será fonte de discussão desta dissertação). 

A SaSi, portanto, realiza a tarefa de vigilância e melhoria principalmente dos dados enviados 

diretamente dos PSF para a sala (como no caso da vacina tetravalente e do PCCU). Para 

monitorá-los, a equipe da SaSi dispõe de ferramentas, como planilhas em Excel criadas pelos 

próprios trabalhadores, e sistema de informação (Sistema de Informação da Atenção Básica – 

SIAB) e, após mapeá-los e analisá-los, nortearão as ações. Em seguida, equipes de PSF têm 

um retorno, criando-se um espaço para discussão e planejamento de novas ações, 

considerando as particularidades locais
8
. O processo global é ilustrado no fluxograma abaixo. 

                                                 
8
 Como unidades que não têm sala de atendimento para o enfermeiro; recurso de pessoal suficiente; unidades 

com atuação de enfermeiros masculinos; população coberta pelo PSF mais idosa ou de condição financeira 

melhor. 
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A equipe da sala não consegue acompanhar concomitantemente todos os indicadores de 

saúde, definindo suas prioridades de trabalho. Em 2009, o objetivo era realizar o exame do 

teste do pezinho em 100% das crianças em até cinco dias após seu nascimento (prazo 

estipulado pelo MS), pois quanto antes diagnosticada uma patologia, mais rápida pode ser a 

intervenção de tratamento. Mais de 98%
9
 dos recém nascidos já realizavam o teste, mas vários 

deles com quase um mês de vida. Uma das práticas adotadas pela SaSi foi o estreitamento da 

relação entre hospitais e PSF. Frequentemente, um membro da sala recebia dos hospitais uma 

                                                 
9
 O município não consegue realizar o teste do pezinho em 100% dos casos porque algumas crianças não 

residem no município. As mães vão a Pirapora para ganhar seus bebês, muitas vezes porque a infra-estrutura é 

melhor do que a dos municípios da região e, posteriormente, retornam para suas residências. Na declaração de 

nascimento, consta que o bebê é natural de Pirapora, o que impacta no cumprimento das metas dos indicadores 

(não só do teste do pezinho, mas também nas vacinas, controle de pesagem, administração de vitaminas, 

suplemento de ferro). 
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cópia das declarações de nascimento e repassava as informações para as respectivas UBS, 

cuja tarefa era fazer com que as crianças fossem levadas até sua unidade até o 5º dia.  

No 1º semestre de 2010, quatro indicadores acordados pelo estado tornaram-se prioritários 

diante da assinatura do termo de compromisso pelo município: PCCU; vacina tetravalente em 

criança menor de um ano; sete ou mais consultas de pré-natal em gestantes; percentual de 

cobertura da população pelo PSF.  

Com a melhora nos resultados obtidos, seja por meio de alcance de metas ou pela melhora 

progressiva dos resultados ainda que a meta não tenha sido atingida, a SaSi é considerada uma 

experiência pioneira e de sucesso perante a SES e alguns gestores e técnicos de saúde de 

Pirapora.  

Tabela 3: Resultados dos indicadores do PDAPS 

            Avaliação  

 

Indicador 

1ª avaliação 

Meta 

Resultado 

2ª avaliação 

Meta 

Resultado 

3ª avaliação 

Meta 

Resultado 

PCCU 25% 

27% 

25% 

26% 

25% 

29% 

Tetra valente 95% 

90,50% 

95% 

92,38% 

95% 

100,22% 

Cobertura de PSF 83,94% 

83,94% 

83,94% 

83,94% 

83,94% 

83,94% 

Pré-natal 66,26% 

70,54% 

66,79% 

78,62% 

67,58% 

76,82% 

Fonte: SaSi 

Abaixo, estão enumerados detalhadamente, alguns critérios que permitem que a SaSi seja 

considerada um caso de sucesso: 

 Acompanhamento do desempenho dos profissionais da saúde e de seus resultados;  

 Elaboração de ações de vigilância e melhoria contínua;  

 (Re)alocação de recursos de pessoal, material, infra-estrutura e tecnológico, conforme 

as reais necessidades;  

 Alcance de metas e recebimento de premiações para o município, quando existirem. 

A SaSi, juntamente com o setor de epidemiologia, também já permitiu que possíveis surtos 

fossem contidos no início, como no caso do surto de hepatite que aconteceu em Pirapora 

(junho e julho de 2007). Na época, a idealizadora da SaSi mapeava os dados que chegavam na 

Vigilância Epidemiológica, permitindo diagnosticar um aumento do registro de casos nas 

mesmas semanas e em um mesmo local, especificamente em uma creche. Após acionamento 
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de membros dos setores de Vigilância Sanitária e Coordenação do PSF, visitas, inspeções e 

medidas (como afastar crianças doentes da creche, orientar as famílias e as cozinheiras da 

escola sobre a higiene e esterilização de talheres) foram tomadas, contendo a cadeia de 

transmissão da doença. 

Tendo criado a SaSi, que funciona adequadamente, a perspectiva do município é que existam 

SaSis locais nas UBS, que acompanharão seus resultados e criarão estratégias locais de 

melhoria, encaminhando diariamente as informações para a SaSi central, que se 

responsabilizará pela análise macro da situação de saúde do município. 

2.5 Projeto Estruturador “Saúde em Casa” e o caso dentro do caso 

Gestores de saúde do município contrataram um técnico de saúde para a SaSi para 

acompanhamento de dois dos quatro indicadores negociados pelo Projeto Estruturador “Saúde 

em Casa”, que objetiva ampliar e fortalecer a Atenção Primária à Saúde por meio da 

prevenção e da promoção da saúde da população, buscando reduzir o número de internações e 

de mortalidade materno-infantil e a ampliação de cobertura vacinal
10

. Durante a pesquisa de 

campo em que se baseou este projeto, um dos indicadores acompanhados era o PCCU.  

O técnico, além de acompanhar o resultado de parte dos indicadores, também implementaria 

as SaSis locais, o que não aconteceu ao longo do ano de 2010 (este tópico não será foco de 

discussão desta pesquisa). C, Enfermeira e Odontóloga, que já trabalhava por 11 anos como 

enfermeira e gerente de UBS
11

, foi então contratada no final de 2009. Ainda quando 

enfermeira, também trabalhava como facilitadora do Plano Diretor de Atenção Primaria à 

Saúde (PDAPS), plano que possibilita a implantação do Projeto “Saúde em Casa”
12

. Iniciado 

em 2008, o PDAPS é uma estratégia educacional elaborada pelo Governo do Estado para 

reorganizar as práticas e rotinas das equipes do PSF. Composto por dez oficinas, a 7ª, 

“Contrato de Gestão”, é utilizada para explicar aos profissionais de saúde as metas negociadas 

para os indicadores, cálculos, objetivos estratégicos, avaliação de resultados e premiação para 

o município.Para ser facilitadora, a técnica passou por uma capacitação de oficinas
13

 de 

instrutora, juntamente com outras pessoas de sua cidade e de municípios da microrregião, 

                                                 
10

 Fonte: Gerência Regional de Saúde (GRS), localizada em Pirapora/MG. 
11

 Em Pirapora, os enfermeiros, além de terem a tarefa de prestar assistência aos pacientes, também gerenciam a 

UBS. 
12

 Fonte: GRS Pirapora. 
13

 O PDAPS é composto por 10 oficinas de normatização, como acolhimento, diagnóstico, organização de 

prontuário, classificação de risco das famílias, avaliação e monitoramento de indicadores de saúde. Os 

indicadores acordados são avaliados e monitorados continuamente pela SES. 
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ficando o grupo responsável pela implantação, acompanhamento e repasse do plano para os 

profissionais de seus respectivos municípios.  

As tabelas abaixo apresentam os indicadores acordados, os cálculos feitos, os objetivos 

estratégicos e a premiação repassada ao município por meta atingida conforme o número de 

equipes do PSF. 

Tabela 4: Objetivos estratégicos e cálculo sobre as metas 

Indicador pactuado Objetivo estratégico Cálculo  

Razão (produção) de exames 

citopatológicos cérvico-vaginais 

em mulheres na faixa etária de 

25 a 59 anos  

Rede Viva Vida Número de exames PCCU em 

mulheres na faixa etária de 25 a 59 X 

100 / população feminina na faixa 

etária 

Porcentagem de recém nascidos 

com a cobertura de 7 ou mais 

consultas 

Ampliar e melhorar a atenção 

primaria reduzindo a mortalidade 

infantil 

Nascidos vivos de mães com 7 ou 

mais consultas de pré-natal X 100 / 

total de nascidos vivos 

Cobertura vacinal por 

tetravalente em menor de 1 ano 

(administração das três doses da 

vacina) 

Excelência na vigilância dos 

fatores de risco reduzindo a 

mortalidade infantil 

O município, cuja população está 

entre 10 mil e 100 mil habitantes, tem 

como cobertura populacional o 

mínimo de 70%. Entretanto, a meta 

pactuada é não reduzir a cobertura , 

tendo como referencia o valor 

atingido anteriormente, que, no caso, 

corresponde a 83,94%.  

Cobertura populacional da 

estratégia de saúde da família 

Melhorar e ampliar a atenção 

primária em saúde 

Número de equipes = 3.450 pessoas 

X 100 / população 

Fonte: GRS Pirapora e SaSi 

Tabela 5: Premiação financeira 

Premiação por meta alcançada por PSF Premiação por meta alcançada pelo município 

1.000,00 reais por equipe/mês pelos 4 

indicadores  

13.000,00 reais
14

 /mês pelos 4 indicadores  

875,00 reais por equipe/mês pelos 3 indicadores 11.375,00 reais/mês pelos 3 indicadores 

750,00 reais por equipe/mês pelos 2 indicadores 9.750,00 reais/mês pelos 2 indicadores 

625,00 reais por equipe/mês por 1 indicador 8.125,00 reais/mês por 1 indicador 

Fonte: GRS Pirapora e SaSi 

Outras informações sobre o PCCU serão tratadas no capítulo 5, onde se discute como a 

atuação da SaSi contribuiu para o alcance de metas. Esse capítulo é destinado a um estudo de 

caso sobre o PCCU (o caso dentro do caso), cujo objetivo é demonstrar como o conjunto das 

diversas ações elaboradas pela equipe técnica de planejadores da SaSi juntamente com os 

profissionais das equipes do PSF permitiram que a meta fosse atingida. Será mostrada como 

ocorreu a articulação entre os níveis estratégico e operacional; como os dados foram 

                                                 
14

 Pirapora tem 13 equipes de PSF. 
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produzidos, monitorados, analisados, como as ações foram desenvolvidas e seus resultados 

avaliados. 

No próximo capítulo apresentaremos o referencial teórico que ampara a discussão proposta 

nesta dissertação. Serão apresentados alguns pontos como: o debate teórico sobre a teoria do 

planejamento estratégico, críticas ao modelo tradicional, a real natureza do trabalho do 

gerente e as alternativas mais flexíveis sobre o planejamento, como o emergente e o 

pensamento estratégico, que explica melhor os achados empíricos. Por fim, será proposta uma 

discussão sobre a integração entre participantes de diferentes níveis hierárquicos de uma 

prática. 
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Capítulo 3 – Planejamento emergente e “Comunidade de Prática” 

Ao retomarmos o problema desta pesquisa, deparamo-nos com as seguintes questões: Quando 

se afirma que o planejamento estratégico não funciona, como, então, explicar o sucesso de 

uma SaSi? Qual é sua contribuição efetiva aos resultados alcançados pelas equipes das 

UBS? Por outro lado, quando se reconhece que os executantes (na linguagem do 

planejamento estratégico, os níveis tático-operacionais), têm uma contribuição relevante na 

elaboração das próprias estratégias – e que, portanto, o pensamento estratégico é distribuído 

ao longo da hierarquia – como discernir a contribuição de uns e de outros? Em que eles se 

diferenciam? Como esses níveis se combinam?  

Para responder a essas questões, recorremos a autores, como Mintzberg e Wenger, que 

desenvolveram abordagens ascendentes, com ênfase na atividade prática dos autores em 

situações sociais concretas. Mintzberg discute sobre o planejamento estratégico, enumera suas 

etapas e, posteriormente, propõe alternativas à visão hierárquica e descendente da abordagem. 

Críticas são feitas à visão rígida que separa quem pensa de quem executa, atribuindo a 

inteligência apenas aos agentes situados no “topo da pirâmide hierárquica”. Por isso, definem 

meta, programação de ações, prazos e resultados esperados. Eventos inesperados, 

particularidades das situações, e aspectos contextuais não são de todo desconsiderados, mas, 

sobretudo, minimizados diante da possibilidade de domesticá-los.  

O autor, para além da crítica a essas visões ortodoxas, propõe soluções quando leva em 

consideração dois pontos principalmente: 1) eventos, variabilidades e nuanças que não 

permitem que tudo seja previamente planejado, em consequência, 2) a contribuição que os 

executantes podem dar ao planejamento, tornando seus resultados mais eficazes.  

Diante desses fatos, as soluções propostas por Mintzberg são o planejamento emergente, que, 

como o próprio conceito já sugere, se desenvolve a partir da prática da linha de frente – o 

nível tático-operacional – sem que tenha sido pretendido e pensado previamente. 

Acrescentada a isso, o conceito de pensamento estratégico sugere que ideias criativas possam 

surgir rapidamente a partir de intuições.  

Wenger, por sua vez, nos apoiará na discussão, emprestando-nos suas ideias sobre o conceito 

de “Comunidade de Prática”, ao possibilitar um maior entendimento sobre como os técnicos 

planejadores da SaSi e as equipes do PSF participam e colaboram uns com os outros. A 

densidade das relações (contato pessoal e eventualmente à distância) estabelecidas entre 

gestores, técnicos e profissionais da saúde, o empreendimento e a responsabilidade dos 
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membros, amparados por instrumentos compartilhados, permitem que o grupo alcance 

melhores resultados. Esses são, portanto, alguns dos autores e conceitos que irão auxiliar na 

compreensão e na resposta ao problema desta dissertação.  

3.1 Natureza do Planejamento Estratégico 

A tarefa de projetar antecede, sobretudo, os momentos em que empresas ambicionam vencer a 

concorrência ou mudar sua posição no mercado, apoiadas em literaturas tradicionais que 

vendem a ideia de que o planejamento estratégico é a solução para que elas consigam 

desenvolver novos produtos e sobreviver em um meio turbulento (MINTZBERG, 2004). Na 

verdade, o planejamento, na medida em que está presente em qualquer atividade consciente 

ou teleológica (LUKÁCS, 1989), origina-se da necessidade (inerente) de sobrevivência e 

adaptação dos seres humanos às diversas situações às quais estão submetidos (SILVA, 2001).  

O projeto tem como sinônimo: intenção, finalidade, programa, planejamento, objetivo, alvo. 

Tal como o planejar inerente aos seres humanos objetiva a sobrevivência e adaptação à vida 

por meio da antecipação, o projeto, na cultura industrial e pós industrial, também busca a 

previsão do futuro (BOUTINET, 2002). 

Sem desconsiderar as especificidades das diversas atividades humanas, todo projeto é 

composto, essencialmente, por cinco fases (BOUTINET, 2002): 

1. Concepção ou definição: relaciona-se com a previsão de um futuro provável;  

2. Diagnóstico: análise situacional; 

3. Organização ou planejamento: assemelha-se ao projeto e relaciona-se com as 

dimensões temporais e operatórias; 

4. Operacionalização ou execução: é a fase em que se realiza a ação; 

5. Acabamento ou avaliação: obtêm-se os indicadores com multicritérios que podem ou 

não ser quantificados. 

Essas fases serão mais bem discutidas em um dos tópicos abaixo, mas antes será explicado o 

porquê de o planejamento estratégico, após um período de ascensão, com grande aceitação 

pelas empresas, estar atualmente sujeito a críticas. 

3.2 Relação entre o planejamento estratégico e o sucesso  

Autores da literatura tradicional acreditavam em uma relação direta entre planejamento e 
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sucesso. Isso porque, por trás da ideia de planejamento, havia outras ideias fortes, como as 

garantias de coordenar esforços organizacionais de maneira adequada; de pensar o futuro de 

forma sistemática e programada, estabelecendo uma relação racional entre as normas 

prescritas e os resultados; de exercer controle e domínio sobre os trabalhadores, sobre o 

futuro, e, inclusive, sobre o ambiente externo às organizações: o planejamento se apresenta 

“como um meio de reduzir a complexidade externa a formas „administráveis‟” (ZAN, 1987, 

p. 192, apud MINTZBERG, 2004, p. 32). A capacidade de transformar (parcialmente) o 

ambiente é absolutizada, inclusive em relação ao futuro. Contudo, após alguns anos, essa 

relação entre planejamento e sucesso já não era tão evidente e real, culminando em uma 

crítica ao planejamento estratégico. 

3.3 Críticas à literatura tradicional sobre o planejamento estratégico 

As críticas ao planejamento estratégico (MINTZBERG, 2004; BOUTINET, 2002; 

MENDONÇA, 2010; CAMPOS, 2002) enfatizam principalmente três fatores: 1) divisão 

social e técnica do trabalho (planejador diferente do executor, o ponto principal a ser discutido 

nesta dissertação); 2) desconsideração das possíveis mudanças ambientes e imprevisibilidade; 

3) tentativa de implantar o projeto bem-sucedido em um determinado local, desconsiderando 

particularidades do contexto do segundo
15

.  

Normalmente, o projeto implica a divisão social e técnica do trabalho
16

, divisão esta 

relacionada a quem o pensa e a quem o executa. Críticas têm sido feitas à falta de unicidade 

entre concepção e realização (BOUTINET, 2002) e à real necessidade de se ter um planejador 

em uma empresa (MINTZBERG, 2004). Isso porque a ideia apoiada no modelo de 

planejamento normativo (MENDONÇA, 2010), segundo a qual só existe um único e melhor 

caminho, seguido de instruções contendo passo-a-passo para que os administradores não 

errem e, acima de tudo, melhorem os resultados para ganhar competitividade, nem sempre 

garantiu êxito às corporações. Tampouco essa separação resiste às observações que revelam a 

natureza da prática cotidiana, como o trabalho real, camuflado sobre a aparência maquinal das 

organizações tayloristas ou burocráticas, já amplamente discutida na ergonomia, como no 

                                                 
15

 Esta é a lógica do benchmarking. Este ponto, embora não menos importante, não é foco desta pesquisa 

inicialmente, mas talvez de um futuro estudo que dará continuidade a este, cujo foco poderá ser a “Transferência 

de conhecimento e implementação de SaSis locais em UBS e outros municípios ”. Nesse sentido, este assunto 

não será tratado minuciosamente nesta dissertação, mas estará nas entrelinhas e em seus desdobramentos 

possíveis. 
16

 Divisão social do trabalho: Subdivisão da sociedade em ofícios, em ocupações. Divisão técnica do trabalho: 

parcelamento dos processos em inúmeras operações executadas por trabalhadores diferentes (BRAVERMAN, 

1977, p. 71 e 72). 
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caso dos estudos do tele-atendimento que comprovam empiricamente a distância entre o 

trabalho prescrito nos scripts e o trabalho real dos atendentes. Essa distância exige dos 

trabalhadores mobilização de raciocínio e flexibilidade para cumprirem as exigências da 

organização e para lidarem com os imprevistos, podendo culminar em uma hiperaceleração 

(FERREIRA, 1998 apud VILELA e ASSUNÇÃO, 2004) e outros sintomas, como cansaço e 

esgotamento mental (VILELA e ASSUNÇÃO, 2004). 

O pressuposto das escolas descendentes é que a racionalidade, a consciência, o controle, a 

formalização e a análise permitem que as estratégias desenvolvidas e explicitadas prevejam, 

controlem e domestiquem as ações e seus resultados (MINTZBERG, 2004). Lima (2005) 

afirma que, ainda que seja feita uma avaliação final dos resultados alcançados decorrentes do 

plano prescrito e mesmo que as possibilidades de variações sejam reconhecidas, planejadores 

integrantes dessas escolas continuam buscando o controle da realidade e a apreensão da 

instabilidade, pois a norma é garantidora da efetividade de um resultado previamente 

planejado, por ser a “expressão da máxima [da] racionalidade imposta à realidade” 

(RIVERA, 1987, 1989 apud MENDONÇA, 2010, p. 28), comumente tratada como verdade 

única (MATUS, 1989). 

As causas do distanciamento entre concepção e execução e da imprevisibilidade são as 

mudanças ambientais, econômicas, sociais, tecnológicas (ALDAY, 2000; BARBOSA; 

BRONDANI, 2005; MAXIMIANO, 2000; QUINN, 2006); bem como a desconsideração das 

diferenças entre regiões, dos elementos políticos (GIOVANELLA, 1991), das particularidades 

situacionais, impedindo que os resultados pretendidos sejam alcançados (MINTZBERG, 

2004).  

Consultores opinaram, em uma pesquisa para a revista Fortune, que menos de 10% das 

estratégias pretendidas são realizadas com sucesso (MINTZBERG, 2004). Na ocasião, Tom 

Peters (KIECHEL, 1984, apud  MINTZBERG, 2004) alegou que o fracasso decorria da má 

implantação por parte dos executores: “Se vocês, idiotas, dessem valor à bela estratégia que 

formulamos” (KIECHEL, 1984, p. 8, apud  MINTZBERG, 2004, p. 36). Mas se há fracasso 

na implementação, a falha pode estar na formulação da estratégia ao desconsiderar a 

ignorância desses executores. Estes poderiam alegar: “Se vocês são tão espertos, por que não 

levaram em conta o fato de que somos idiotas?” (KIECHEL, 1984, p. 8, apud  

MINTZBERG, 2004, p. 36). 

A unicidade entre concepção e realização é tida como condição indispensável para que um 
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ator seja autor de seu projeto, devendo ser integrados os diferentes tempos entre pensamento e 

execução (BOUTINET, 2002). Os atores envolvidos devem estar comprometidos com o 

desenvolvimento de uma ação para que seja de fato realizável (JACQUES, 1982 apud  

BOUTINET, 2002). Estratégias elaboradas só terão valor se as pessoas a quem se demandou 

algo participarem de sua definição (PHILIP SELZNICK, SOCIÓLOGO apud  MINTZBERG, 

2004) e enchê-las de energia, e Boutinet (2002) complementa que essas estratégias não podem 

estar limitadas à credibilidade de uma previsão.  

3.4 Novas propostas para o planejamento estratégico e a saúde pública no Brasil  

Tendo havido o reconhecimento de pelo menos duas características do projetar – 

impossibilidade da criação das circunstâncias na qual esse será executado (MATUS, 1996; 

RIVERA, 1987) e necessidade de aproximação entre concepção e execução –, profissionais 

repensaram o planejamento a partir da necessidade de o plano se moldar às mudanças 

(ALDAY, 2000; BARBOSA; BRONDANI, 2005; MAXIMIANO, 2000; QUINN, 2006), 

desafiando os modelos mentais até então vigentes (MINTZBERG et al., 2006).  

O procedimento estratégico não visa ao estabelecimento de normas, mas ao desencadeamento 

de discussão e análise das situações particulares da sociedade (TESTA, 1992). O sujeito é 

parte integrante da realidade (RIVERA, 1987, 1989) e o estímulo participativo tem um 

vínculo estreito com a eficácia operativa (TESTA, 1992). 

Na visão de Boutinet (2002), situações simplificadas não demandam a elaboração de projeto 

pelo fato de seus resultados já serem esperados e evidentes. Mintzberg (2004) discorda da 

visão de Boutinet, afirmando que é justamente o tipo de organização denominada como 

“organização máquina”, que permite que o planejamento seja previamente elaborado e que 

os trabalhadores consigam executar quase exatamente o prescrito, devido às suas 

características (maturidade, estabilidade, trabalho simples, repetitivo e padronizado). A 

explanação e clarificação dos passos possibilitam maior controle dos processos e resultados 

(MINTZBERG, 2004; MINTZBERG et al., 2006). O planejamento estratégico encontra-se 

assim, em uma situação paradoxal: funciona bem onde parece não ser necessário, em 

organizações que funcionam como máquinas, e é colocado em xeque diante da variabilidade e 

da incerteza, portanto diante de situações problemáticas que requerem o pensamento 

estratégico (criativo), para a elaboração de um novo plano de ação e de um novo projeto.  

As “organizações máquinas” utilizam a ideia de estratégia deliberada relacionada à diretriz 

de um plano, onde o curso das ações posteriormente realizadas foi prévia e intencionalmente 
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pretendido (MINTZBERG et al., 2006).  

Já outros tipos de organizações, como as chamadas “organizações profissionais” 

(MINTZBERG, 2004), caracterizam-se por ter um ambiente complexo e incerto, no qual se 

inscreve o projeto. Este sofre interferência de vários parâmetros (recursos, problemas, atores, 

aspirações), necessitando de uma forma de geri-los (BOUTINET, 2002), que, 

paradoxalmente, esbarra em sua complexidade e incerteza. 

O projeto é, então, caracterizado pela busca de uma resposta inédita de um indivíduo ou grupo 

de indivíduos pertencentes a determinado contexto com características peculiarmente 

próprias, em uma determinada época e situação, também singulares. Assim, o projeto é 

sempre uma reinvenção ao seu próprio modo, na qual atores, história, intenções, contexto e 

ambiente são singulares e demandam por soluções autênticas para um problema (BOUTINET, 

2002, p. 235).  

O projetar apresenta caracteres vagos do que ainda não existe, de algo que ainda não é, e 

pessoas buscam confusamente o que aspiram (E. BLOCH apud BOUTINET, 2002), mas são 

contrariadas pelas interrupções dos imprevistos (BOUTINET, 2002, p. 27 e 67). 

Para que o projeto seja concebido, o ambiente deve ser aberto, podendo ser modificado e 

explorado. Algo deve ser feito, ordenado e mudado por uma ação que deve ser antecipada da 

melhor forma possível, não relacionada a um determinismo, mas à realização de algo até 

então não feito (BOUTINET, 2002, p. 235 e 236). 

A antecipação operatória não é uma realização automática e visa à exploração e à dominação 

do futuro, pois antecipar é dar provas de que a inteligência permite reapreender situações, 

impedindo que os imprevistos apresentem-se como uma força coercitiva e imponente sobre os 

indivíduos (BOUTINET, 2002, p. 73).  

Um fim projetado demanda uma meta a ser perseguida e uma programação a ser executada, 

sem que uma exima a importância da outra. A meta deve estar no interior da programação, 

permitindo que o projeto cumpra as exigências entre elaborar e realizar, propiciando que o fim 

almejado seja alcançado (BOUTINET, 2002). Ao contrário do que impõe a abordagem 

normativa, eventos transformam decisões tomadas em um dado momento em ineficazes no 

futuro, necessitando de uma revisão da meta para que não se torne intangível (MATUS, 

1989), podendo também transformar o sentido do trabalho devido ao caráter desmotivante 

diante dos resultados realmente alcançados. 
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A partir desse novo ponto de vista, as etapas do projeto serão melhor explicadas. A 

elaboração de estratégias está relacionada à análise ou diagnóstico da situação, permitindo 

explorá-la de maneira minuciosa, estabelecendo pontos fortes e pontos fracos, aspectos 

positivos, carências e insuficiências que agem sobre os atores (BOUTINET, 2002). Sua 

função estratégica é ajudar a organizar e alocar recursos, considerando competências e 

deficiências organizacionais e possíveis mudanças ambientais (QUINN, 1980 apud  

MINTZBERG et al., 2006). 

Das oportunidades identificadas pelo diagnóstico, emerge um possível projeto, cujos fins e 

objetivos dos aspectos operatórios constituem o ajuste entre as finalidades almejadas e as 

necessidades explicitadas. Após a verbalização da intenção do projeto, uma estratégia 

adequada deverá ser instalada (BOUTINET, 2002).  

A fase de realização relaciona-se à operacionalização do projeto, em dado período de tempo, 

possibilitando que a finalidade seja alcançada. Desvios, obstáculos e imprevistos entre o 

projetado e o realizado devem ser geridos. Quando grandes, as práticas devem ser 

reorientadas para que se tornem mais coerentes frente ao que foi elaborado (BOUTINET, 

2002).  

Uma avaliação propicia averiguar, além da distância entre o pretendido e o alcançado, o 

desempenho dos atores no interior das práticas. Para tal, critérios de avaliação devem ser 

estabelecidos para avaliar a eficácia e pertinência das ações. Resultados que reportem a 

saberes de dimensão qualitativa requerem a abordagem da parte invisível do que foi realizado, 

por não serem materializáveis e quantificáveis (BOUTINET, 2002), como no caso da 

prestação de serviços, que faz uso de experiências, competências e envolve aspectos 

relacionais e comportamentais, difíceis de serem quantificados. 

Lorino (1992) alerta para o risco que indicadores quantitativos trazem ao processo de 

avaliação de desempenho, podendo deformar a realidade, principalmente quando líderes 

controladores (SANTOS, 2004) utilizam sistemas de planejamento formal, insensíveis ao 

tratamento das singularidades dos eventos. As variabilidades (SANTOS, 2004) do contexto 

podem impactar no resultado dos indicadores, refletindo no cumprimento das metas, 

acarretando uma injusta penalidade aos funcionários, que gera, por sua vez, além de 

insatisfação, a perda do real sentido do trabalho. Isso justifica a necessidade dinâmica de se 

levar em consideração os aspectos qualitativos das situações (SANTOS, 2004) e a 

possibilidade de revisão de metas (MATUS, 1989). Por esses motivos, os planejadores devem 



37 

 

estar mais próximos dos executores e das reais situações vivenciadas pela base, acarretando 

em uma crítica a ideia de um planejador reflexivo, distante da realidade.  

No âmbito da saúde pública, a informação é reconhecidamente um elemento facilitador da 

atividade, pois quando compartilhada, permite, além da identificação de problemas, a 

elaboração de ações coordenadas para sanar os problemas (OHARA e SILVA, 2009). No 

PSF, estudos demonstram a importância da atividade do agente comunitário de saúde (ACS) 

no processo de prevenção e promoção da saúde da população, objetivo principal do Programa. 

Sua tarefa é coletar e atualizar as informações sobre as famílias de dada região, a partir das 

visitas domiciliares realizadas mensalmente. Essas informações são posteriormente 

registradas em sistemas informacionais (NUNES, 2002; SILVA, 2001 apud OHARA e 

SILVA, 2009), que servem como ferramenta para identificação de ações (OHARA e SILVA, 

2009) e estratégias de prevenção primária e detecção precoce de doenças (CRUZ e 

LOUREIRO, 2008). Isso propicia ao ACS alimentar continuamente o processo de melhoria 

nos serviços (BRUNNINGE, 2009 apud OHARA e SILVA, 2009). 

É a partir de um monitoramento constante das informações contextuais (BOUTINET, 2002), 

concretas e específicas (MINTZBERG, 2004) que torna-se possível o diagnóstico situacional 

e, ao se falar da importância do monitoramento de dados apoiado por um instrumento e do 

diagnóstico para direcionar ações resolutivas para um problema, esbarramos, em especial, em 

um problema de saúde pública no Brasil: o alto índice do câncer do colo do útero em 

mulheres de 25 a 59 anos (INCA, 2000 apud  OLIVEIRA, FERNANDES, GALVÃO, 2005). 

A literatura que trata sobre o câncer do útero ainda evidencia o problema da não adesão das 

mulheres aos exames preventivos – Preventivo do Câncer do Colo do Útero (PCCU), 

conhecido popularmente como Papanicolau (BRASIL, 2006 apud  ROCHA, 2010).   

Em algumas localidades, a demanda pelo exame pode até ser alta, mas são sempre as mesmas 

mulheres a procurarem pelo procedimento, fazendo-o anualmente. O fator de preocupação 

decorre das mulheres que nunca o fizeram ou o fizeram há mais de três anos, o que as coloca 

em posição de risco (ROCHA, 2010). Segundo estimativas, 40% das mulheres brasileiras 

nunca o realizaram (BRASIL, 2002A apud CRUZ e LOUREIRO, 2008). 

O exame preventivo, além de ser considerado o método mais seguro, sensível e de baixo 

custo, ainda é apontado como o melhor recurso para a detecção precoce da doença (BRASIL, 

2002A apud CRUZ e LOUREIRO, 2008).   

O problema da não adesão ao exame de prevenção inviabiliza a detecção dos sinais da 
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patologia, culminando no desenvolvimento do câncer. Esse tipo de câncer é considerado o 

segundo que mais mata as mulheres no país. Isso porque 50% dos casos só são diagnosticados 

nas fases avançadas da doença, reduzindo a possibilidade de cura com o tratamento (INCA, 

2004 apud CRUZ e LOUREIRO, 2008). No mundo, o câncer do útero corresponde ao 

segundo tipo de maior incidência entre as mulheres (BRASIL, 2006 apud ROCHA, 2010), 

perdendo apenas para o de mama. 

Essa situação atenta os profissionais da saúde para a necessidade de identificar os motivos da 

não adesão aos exames preventivos, permitindo organizar e planejar ações e orientações mais 

adequadas ao contexto, culminando em uma maior aceitação e cobertura das mulheres 

(OLIVEIRA, 2006 apud CRUZ e LOUREIRO, 2008). 

3.5 A real natureza do trabalho do gerente 

Ao retornarmos algumas das perguntas que compõem o problema desta dissertação, 

indagamos sobre a real natureza do trabalho do gerente. Quando o que se afirma é que o 

planejamento estratégico não funciona, como, então, explicar o sucesso de uma SaSi? Para 

responder a essa pergunta, temos que percorrer um caminho que se inicia com a crítica à 

literatura tradicional sobre o trabalho do gerente, culminando em novas propostas trazidas por 

autores da literatura crítica.  

Presidentes-executivos impactados pela pressão do tempo e pela falta de informações podem 

tomar decisões erradas por não fazerem quaisquer reflexões. Neste momento, os planejadores 

são os especialistas que devem contribuir com o processo de formulação de estratégias por 

terem tempo, habilidades analíticas, além da atribuição formal de estudar dados e números 

organizacionais que auxiliem a tomada de decisão. Denominados analistas destros por 

Mintzberg (2004) ou tecnocratas por Patrícia Pitcher (MINTZBERG et al., 2006), são 

caracterizados como controladores, sérios, analíticos, metódicos.  

Um estudo feito (MINTZBERG, 1986) com executivos ingleses, canadenses, suecos e 

americanos para descrever o trabalho administrativo mostrou que, ao contrário do que prega a 

literatura tradicional sobre o planejamento estratégico, o trabalho dos administradores não é 

reflexivo, devendo os executivos responder aos estímulos temporais, preterindo a ação lenta 

ao movimento, planejando implicitamente no contexto das ações do dia-a-dia. Mintzberg 

(2004) chama este tipo de planejador de soft analyst ou também de planejador canhoto, 

sintético ou guru estratégico, que, apoiado em processos intuitivos, pensa rápida e 

criativamente o processo de elaboração estratégica. Esses analistas flexíveis buscam 



39 

 

estratégias em locais estranhos e as examinam detalhadamente (LANGLEY, 1982 apud 

MINTZBERG, 2004).  

O que Mintzberg chama de planejador canhoto, Patrícia Pitcher (MINTZBERG et al., 2006) 

chama de “artista” (intuitivo, empreendedor, inspirador, imaginativo, imprevisível) ou artesão 

(sábio, mente aberta, realista). Para os últimos, a experiência e a prática do passado 

influenciam no futuro, constituindo-se naquilo que permite a uma pessoa fazer um 

julgamento, bem como fazer um sapato. Os truques da profissão de gerente estão escondidos 

em suas artimanhas e em seu conhecimento tácito. Mintzberg (2004), entretanto, se pergunta 

quem realmente deve ser a pessoa a ocupar o cargo de planejador: o tipo destro ou o canhoto? 

O planejador profissional ou o executivo de linha?  

Um executivo principal de uma empresa de grande porte propõe que não sejam os chamados 

planejadores profissionais, caracterizados por uma carreira única como planejadores e sim 

“as pessoas intimamente ligadas às operações da organização” (DIMMA, 1985 apud  

MINTZBERG, 2004, p. 311). “Use em planejamento pessoas que tiveram boa experiência de 

linha, isto é, bem-sucedida” (DIMMA, 1985:24 apud  MINTZBERG, 2004, p. 311). 

Simon, no ano de 1987 (MINTZBERG, 2004), discutiu a influência da intuição dos experts na 

capacidade de olhar e avaliar rapidamente uma situação (como os mestres no jogo de xadrez): 

“Ele argumentou que o expert reconhece “padrões familiares, velhos amigos 

identificáveis”, e que “o segredo da intuição ou do julgamento dos grandes 

mestres” é “o aprendizado prévio que armazenou os padrões e as informações 

a eles associados”” (SIMON, 1987, p. 60, apud  MINTZBERG, 2004, p. 248). 

Os gerentes experts têm uma quantidade de conhecimento em sua memória (denominado 

tácito) adquirido por meio de treinamentos, mas, sobretudo, de sua experiência 

(MINTZBERG, 2004). A rápida análise e a identificação de situações não estão estritamente 

relacionadas a dados factuais, mas a informações intangíveis, advindas da experiência prática, 

que apóiam as decisões intuitivas.  

A chave para a criação de novas e atrativas estratégias seria a integração e não a 

decomposição da capacidade de sintetizar (WEICK
17

 citado por MINTZBERG, 2004), 

baseada em imagens holísticas, como um músico que ouve a música como um todo, e não as 

                                                 
17

 Weick, K. E. The Social Psychology of Organizing (Reading, MA: Addison-Wesley, first edition 1969, second 

edition 1979). 
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palavras lineares, como o músico que ouve as notas individuais (FINCHER, 1976 apud  

MINTZBERG 2004). 

Quy Nguyen Huy (MINTZBERG et al., 2006) propõe que o gerente intermediário seja o 

planejador, já que os executivos sêniores podem não ser tão eficazes na resolução de 

problemas. O fato de intermediários serem os indicados relaciona-se ao conhecimento sobre 

as pessoas certas a serem escolhidas para realização de determinada atividade. Isso porque, ao 

conhecerem melhor a realidade, da qual estão mais próximas, sabem onde estão os problemas 

e como fazer para as coisas funcionarem. 

Mintzberg (2004) concorda com a visão de Dimma, Simon, Weick e Huy, mas considera que 

os executivos de linha não costumam ser analíticos nem auto-reflexivos sobre suas 

necessidades, demandando pessoas que contestem e reflitam por eles. A solução proposta é a 

junção de ambos os tipos de planejadores na organização que, como os grandes músicos, 

seriam capazes de misturar síntese e análise. 

Os planejadores analíticos e flexíveis ainda podem auxiliar a encontrar estratégias dentro das 

atividades da própria organização, de parceiros ou concorrentes, por estarem em lugares que 

lhes despertam a percepção para novas práticas, produtos e mercados. Mintzberg (2004) 

chama estes planejadores de farejadores de estratégias. 

O status executivo (MINTZBERG, 1986), derivado de uma autoridade hierárquica formal, 

permite ao administrador ter relações interpessoais que o levem à obtenção de informações 

externas que sejam posteriormente compartilhadas com seus subordinados. Igualmente, têm 

acesso a informações internas derivadas de diversas fontes formais e informais, como 

documentos, telefonemas, reuniões e inspeções de observações in loco. 

“Devido a seus contatos interpessoais com os subordinados e com a rede de 

contato, o executivo é o centro nervoso de sua unidade organizacional. Ele 

pode não conhecer tudo, mas sabe mais do que qualquer outro membro de seu 

quadro de funcionários” (MINTZBERG, 1986, p. 22)  

A partir de informações reais, advindas desses encontros formais ou informais, oportunidades 

e obstáculos são identificados, propiciando que jornadas de trabalho sejam reorganizadas e 

modelos de trabalho construídos. Essas informações são um dos meios que levam os 

executivos a tornarem-se aptos para tomar decisões e formular as estratégias. Para tal, 

precisam ser compartilhadas e distribuídas dentro da organização, cabendo ao executivo o 
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papel de disseminador (MINTZBERG, 1986). 

Quando diante de um aprendizado incompleto ou de um ambiente externo instável, 

organizações necessitam de uma estratégia flexível. Um dos papéis do planejador é o de 

catalisador (MINTZBERG, 2004), não cabendo a ele a contribuição direta na geração de 

estratégia, mas a garantia de que os gerentes de linha estejam preocupados e ocupados com 

sua formulação e execução. Como em um triângulo amoroso (gerente, planejador e futuro), 

pessoas da linha mais atuantes são encorajadas a pensar no futuro de forma criativa (BLASS, 

1983 apud MINTZBERG, 2004). Quando diante de pressões, ele deve responder 

involuntariamente a elas, pois seu papel é de manipulador de distúrbios (MINTZBERG, 

1986), que lhe cabe administrar ou regular.  

Ao final do estudo sobre o trabalho administrativo, uma série de habilidades é enumerada 

para que o executivo desempenhe sua função, dentre elas: desenvolver relações interpessoais 

com pessoas externas e internas à organização, subordinados e superiores; fazer negociações; 

solucionar problemas e conflitos; estabelecer redes de informações e, posteriormente, difundi-

las; tomar decisões, alocar recursos (MINTZBERG, 1986). 

3.6 Planejamento emergente e pensamento estratégico: alternativas ao planejamento 

estratégico 

Uma solução flexível ao planejamento estratégico é proposta ao se tratar de trabalhos 

complexos em ambientes dinâmicos (MINTZBERG et al., 2006): o planejamento emergente, 

caracterizado pela realização de um padrão que não foi expressamente pretendido. Com o 

tempo, providências, tomadas uma a uma, levam ao surgimento de uma estratégia (um 

padrão) (MINTZBERG, 2004). Mas, como bem reconheceu George Steiner (MINTZBERG, 

2004), o planejamento estratégico formal não é necessário se uma organização é 

suficientemente administrada pelos gênios intuitivos. 

Nem tudo que foi planejado, entretanto, torna-se padrão e nem toda ação desenvolve-se 

devidamente como foi previamente planejada. Por esses motivos, a crença exagerada em 

qualquer dos extremos não é a solução (MINTZBERG et al., 2006). A proposta é que 

administradores estejam continuamente no meio das duas linhas, podendo refletir sobre a 

contribuição dos aspectos deliberado e emergente.  

Após décadas de experiência e de avaliação dos efeitos do planejamento estratégico, 

indivíduos já sabem o que é e o que os planejadores podem fazer por meio de um 
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planejamento (MINTZBERG, 2004). Administradores devem entender a diferença entre 

planejamento e pensamento estratégico, evitando possíveis desventuras advindas da aplicação 

de técnicas formais para resolver problemas, desconsiderando julgamento e intuição. O 

planejamento estratégico, está relacionado à análise, a uma meta alcançada por meio de 

passos ordenados a partir de intenções. O pensamento estratégico, por sua vez, se relaciona à 

síntese que, apoiada na intuição e na criatividade, dá rapidamente uma visão de direção, nem 

sempre articulada ao empreendimento. Livre de cronogramas, a perspectiva estratégica pode 

surgir a qualquer hora e lugar em uma empresa (MINTZBERG, 2004). 

O processo de formulação estratégica deve ser o resultado tanto da apreensão de informações 

de todas as fontes de que o administrador dispõe, como insights de experiências pessoais e 

dados numéricos, quanto da síntese de seu aprendizado em uma visão a ser seguida pelo 

empreendimento. Assim foi criada a câmera fotográfica Polaroid pelo cientista Edwin Land, 

em 1943, quando sua filha de 3 anos lhe perguntou por que não era possível ver 

imediatamente sua imagem após ter tirado a foto. A pergunta evocou um insight no cientista e 

de sua síntese, adicionada ao seu conhecimento tecnológico, “emergiu” a nova câmera 

(MINTZBERG, 2004). Esse relato parece anedótico e resume em um momento um processo 

de desenvolvimento que exigiu muito esforço e tempo, mas exemplifica de modo 

emblemático a fonte incerta de inspiração que, certamente, apenas poderia germinar em solo 

fértil.  

O planejamento formal é dependente tanto da preservação quanto do rearranjo de categorias 

(como produtos existentes nos departamentos) já estabelecidas, mas, para que haja uma 

mudança realmente efetiva de estratégia, é necessária a invenção de novas categorias 

(MINTZBERG, 2004).  

3.7 Casos empíricos do uso do planejamento estratégico 

Estudos de casos nos fornecem exemplos empíricos de como planejamento e execução se 

combinam para explicar tanto o sucesso quanto o insucesso de projetos.  

Um dos casos de sucesso está relacionado à formação e à participação de uma equipe 

multifuncional no desenvolvimento de um novo produto que já existia no mercado, mas não 

era desenvolvido até então pela empresa pesquisada (CAMPOS, 2002). O estudo mostra 

como foi possível a redução de tempo e de custo na fabricação de equipamentos hidráulicos 

em uma empresa autogestionária. Para tal, o processo de desenvolvimento de equipamentos 

era dividido em duas etapas: 1) projeto: determinava as características gerais do produto a 
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partir de outros já existentes; 2) construção do protótipo: apresentava o detalhamento e 

determinava a construção do produto.  

As justificativas para o aumento na eficiência – decorrente da redução de tempo e custo da 

produção – estão no (CAMPOS, 2002):  

1) baixo detalhamento do projeto na fase de concepção, permitindo que essa tarefa (de 

concepção) ainda fosse realizada na fase de construção, tendo a integração e a 

participação de diversos profissionais da produção; 

2) uso de protótipo: a lista de materiais advinda da fase anterior serviu para a construção 

do protótipo, realizada no chão de fábrica. A prototipagem foi usada para aumentar a 

intercompreensão entre os trabalhadores, melhorando o desempenho do processo de 

forma geral; 

3) desenvolvimento do protótipo no chão de fábrica, próximo à linha de produção: a 

integração entre os membros dos setores fez com que algumas questões fossem 

levadas em consideração, tais como o que o cliente preferia ou se um componente 

poderia facilitar o manuseio de um equipamento (concepção ainda na fase de 

construção). 

Já o caso de insucesso está relacionado à atividade de gerenciamento dos serviços da ABS em 

Ribeirão das Neves/MG. O pressuposto era que as ações não eram planejadas previamente, 

principalmente pela gerente (MENDONÇA, 2010). 

Mendonça (2010), em sua dissertação, mostrou alguns dos fatores que levaram a gerente às 

dificuldades na elaboração do planejamento, quando uma de suas tarefas foi formalizar uma 

programação anual de saúde, determinando metas para a Atenção Primária, conforme exigido 

pelo MS – falta de informações sobre os dados do município, de experiência no novo cargo 

decorrente da alta rotatividade dos profissionais, de recursos humanos (médico), de material 

(medicamentos) e infra-estrutura (unidades adequadas); fatores ambientais (chuva), 

peculiaridades locais (violência), número de Equipe de Saúde da Família (ESF) para a 

cobertura populacional e distância física das EPS.  

A pesquisa chegou à conclusão de que existia um planejamento, mas normalmente esse não 

era antecipado (deliberado) e sim entrelaçado com as ações (emergente), culminando no que a 

própria gerente chamou de “planejar fazendo”. Diante de pressões impostas por problemas, 
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demandando-lhes soluções urgentes, seus conhecimentos prévios, advindos do cargo de 

enfermeira no próprio PSF, ajudaram-lhe nas ponderações, tomadas de decisão e organização 

das ações.  

Uma situação vivenciada relacionava-se às ações definidas pelos gestores estaduais – como 

quando um aumento de casos de dengue poderia caracterizar um surto – que poderiam gerar 

problemas ao município ao desconsiderar as particularidades locais. Se houvesse o surto, o 

Estado disponibilizaria um médico para o município para cuidar exclusivamente desses 

pacientes, que não seriam encaminhados para tratamento em Belo Horizonte. Isso poderia 

gerar revolta na população, que espera meses por uma consulta médica, devido à falta de 

recursos do município (médico nas UBS). Em uma reunião, gerente e outros profissionais 

definiram ações de tratamento no hospital do município para que não fosse necessária a 

presença de um médico extra. Exemplar, nesse caso, é que o médico extra, mesmo sendo um 

recurso escasso no município, não era solução, mas um problema. Dependendo do médico, 

era possível fazer negociações informais para que ele atendesse qualquer caso e não apenas 

casos de dengue, mas a gerente local não tinha controle sobre o uso desse recurso de forma 

coerente com a situação do município.  

A diferença entre os casos (de sucesso e insucesso) está no reconhecimento implícito do 

saber-fazer dos executores, quando há a interrupção do detalhamento dos procedimentos e 

regras de aplicação na fase de concepção do projeto, permitindo que esses profissionais 

participem da fase de concepção, ainda que já na fase de construção. No segundo caso, vários 

fatores contribuíram para que o planejamento estratégico não tivesse sucesso, como: 

incertezas; falta de experiência do atual ocupante do cargo decisório; falta de recursos; 

violência urbana (ou como vimos, utilização não racional, descontextualizada dos recursos 

existentes, como o médico extra); desconsideração das particularidades locais pelos gestores 

no nível do Estado. Planos, cujos meios e resultados já deveriam ser conhecidos antes da 

realização das ações, não tiveram sucesso, o que não significa que não houvesse planejamento 

por parte da gerente. Ao contrário, os planos eram elaborados à medida que as pressões 

impostas pelas situações demandavam uma reflexão para resolução dos problemas. Assim, 

pode-se concluir que a principal diferença entre os casos está na possibilidade de elaboração 

de estratégias emergentes, conforme proposto por Mintzberg. 

Embora reconhecidos o limite do planejamento estratégico, a contribuição do planejamento 

emergente e do pensamento estratégico para formulação de estratégias em contextos com 
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variabilidades e nuanças singulares e a importância da aproximação entre pensadores e 

executores para aumentar a eficácia de um processo, ainda não ficou claro como acontecem a 

interação e a combinação entre os profissionais posicionados em diferentes níveis 

hierárquicos. 

Os próximos tópicos a serem discutidos buscam responder a essa questão, amparando-se nas 

discussões teóricas propostas por Wenger (2001), principal teórico sobre Comunidade de 

Prática, que discorre, em seu livro “Comunidade de Practicas: Aprendizaje, Significado, 

Identidad”, sobre como os principiantes em uma prática aprendem com os experts – que já 

têm conhecimento e experiência do que se passa nessa prática. Esse quadro conceitual é 

importante para lidar com questões relacionadas à transferência da experiência da SaSi, mas a 

nossa intenção principal, entretanto, é discutir as próprias definições de uma CoP sobre 

situações ainda não vivenciadas que demandem o desenvolvimento e a elaboração de uma 

solução ainda não conhecida pelo grupo de trabalhadores, e discutir, também, como se dá a 

articulação de saberes (locais) e fazeres, conhecimento factual e intangível, e o processo de 

socialização que ela pressupõe. 

3.8 Dimensões de uma CoP
18

  

Uma CoP é caracterizada por três dimensões: compromisso mútuo entre seus integrantes, 

empreendimento conjunto e repertório compartilhado. A primeira dimensão está relacionada a 

densidades das relações entre as pessoas afiliadas, ao trabalho conjunto, conversas, 

compartilhamento de informações e sugestões na busca de respostas aos problemas. O 

empreendimento conjunto associa-se às responsabilidades individuais e coletivas, que 

permitem aos participantes realizar suas atividades, melhorando seu desempenho e resultado. 

O repertório compartilhado associa-se aos recursos compartilhados, como instrumentos e 

relatórios, produzidos ou adotados por seus participantes para desenvolverem suas práticas, 

facilitando seus trabalhos. A figura abaixo ilustra as três dimensões de uma Cop. 

                                                 
18

 Este item apresenta, de forma resumida, ideias centrais do que é uma CoP, apresentada por Wenger (2001).  
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Figura 6: Características e interligação entre as dimensões de uma CoP 

 

(FONTE: ADAPTADO DE WENGER, 2001, p: 73). 

As pessoas, devido à sociabilidade inerente aos seres humanos, participam a todo momento da 

consecução das CoPs, interagindo entre si e com o mundo, adequando as relações com os 

demais. Nesse sentido, estão aprendendo. Esse aprendizado coletivo culmina em práticas 

específicas de uma comunidade, situada em determinado momento, refletindo na busca pelas 

realizações dos empreendimentos, e também no estabelecimento de relações sociais.  

3.9 O aprendizado como resultado do processo de socialização: utilidade dos dados 

factuais, intangíveis e dos saberes locais para aprimoramento ou desenvolvimento de 

novas práticas 

Na teoria social da aprendizagem, as pessoas que pertencem à CoP se organizam em torno de 

seu trabalho, de seus colegas e de seus clientes para realizar suas atividades. Em torno de um 

projeto (BOUTINET, 2002) ou de um objetivo comum (WENGER, 2001), participantes 

desenvolvem suas práticas e instrumentos para cumprir as exigências do ofício (WENGER, 

2001).  

Afiliar-se a uma CoP supõe estabelecer alguns tipos de relações, conflituosas e amistosas, 

competitivas e colaborativas (WENGER, 2001), baseadas no compartilhamento de 

experiências e na comunicação entre seus membros. 

Wenger (2001) chama de coisificação a transformação e solidificação de uma experiência ou 

prática humana em coisa, forma fixa ou objeto, como o instrumento, podendo mudar a 

natureza de uma atividade quando utilizado como apoio para direcionar, reestruturar ou 

modificar decisões de ação, tornando essa atividade mais fácil (WENGER, 2001).  

O autor afirma que um sistema informático é o exemplo mais extremo de coisificação. Os 
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computadores podem interpretar os dados ao seguirem as regras de programação, mas não 

podem participar da construção dos significados. Diferentemente, a participação dos 

indivíduos em uma CoP é necessária para produzir, interpretar e empregar um instrumento 

para avançar em suas práticas.  

Mintzberg (2004) é favorável ao uso de sistemas de informação para auxiliar na elaboração de 

estratégias. Entretanto, afirma que apenas profissionais experientes poderiam avaliar e 

questionar um dado do sistema, por exemplo, a exatidão do número de pacientes com um 

exame em dia, conforme consta no sistema. Dados factuais podem estar incorretos e 

máquinas, principiantes em uma prática ou planejadores profissionais poderiam não 

questionar sua confiabilidade.  

Retomamos aqui a ideia de Lorino (1992) e Santos (2004) sobre o risco de ocorrerem erros de 

interpretação devido à analise baseada apenas em dados quantitativos, espelhados em sistemas 

formais, por não tratarem das singularidades dos eventos. Apenas participantes ativos são 

capazes de entender as entrelinhas que os dados qualitativos lhes proporcionam. Assim, os 

dados intangíveis (MINTZBERG, 2004) servirão de base para qualquer questionamento, e, a 

partir daí, estratégias poderão ser elaboradas.  

Para adquirir conhecimentos intangíveis, ao contrário da ideia tradicional de ensino 

relacionada aos livros, professores, salas de aula e manuais de instrução, é necessária a 

aprendizagem prática, que ocorre por meio da participação das ações, discussões e reflexões. 

Cientistas em um laboratório se mantêm em correspondência com seus pares em outros 

laboratórios, que podem estar próximos ou distantes, a fim de avançarem em suas pesquisas 

(WENGER, 2001).  

Como no caso do fator de qualidade da pedra preciosa Sapphire, cientistas de um laboratório 

escocês visitaram outro laboratório russo que já tinha alcançado a medida mais alta de 

qualidade. O intuito era que os escoceses aprendessem e avançassem em suas práticas, uma 

vez que os resultados de suas medidas ainda não eram compatíveis com os dos russos 

(COLLINS, 2001). Isso porque alguns tipos de conhecimento inseridos nas práticas de 

determinados grupos, só podem ser aprendidos por meio de convivência/socialização – 

contato pessoal, eventualmente complementados por contatos à distancia, como 

comunicações telefônicas (COLLINS, 1974). 

Por isso, ações e decisões dos indivíduos das CoPs não podem ser totalmente prescritas em 

um manual de processos para que sejam aplicadas, uma vez que pessoas contribuem para 
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atingir o objetivo da organização na medida em que participam ativamente de suas práticas 

(WENGER, 2001). Essa ideia é coerente com o que foi visto no tópico acima sobre o 

planejamento, quando alguns autores, como Mintzberg (2004), criticam a crença exagerada da 

literatura tradicional sobre planejamento estratégico em relação às prescrições e programações 

conscientes e antecipadas. As noções de planejamento emergente e pensamento estratégico 

são uma resposta emergente, rápida e criativa aos problemas, no mais comum das vezes 

construída implicitamente no curso das ações.  

Existem outros momentos que intensificam a aprendizagem (WENGER, 2001), não estando 

esta somente associada ao contato entre alguém que já concluiu um experimento e outro que 

não o concluiu. Outras possibilidades surgem quando indivíduos se deparam com situações 

que interferem no sentido de familiaridade e são desafiados para além de suas capacidades de 

resposta; ou quando querem comprometer-se e aprender novas práticas de outras 

comunidades. Esta ideia é convergente com a visão de Mintzberg (2004), que considera que 

situações desconhecidas levam ao aprendizado. Diante de uma situação inusitada, a pessoa 

que conduz a planificação deve usar intuição, arte e experiência (MATUS,1989). Somente a 

partir daí, as novas experiências vão gerar aprendizado e estruturar o comportamento 

(BOUTINET, 2002). 

Em uma CoP, o que as pessoas aprendem é uma prática, resultado de um processo social de 

aprendizado compartilhado:“A aprendizagem tem a ver com o desenvolvimento de nossas 

práticas” (WENGER, 2001, p. 125).  

O aprendizado significativo permite influenciar na prática e fazer uso dos recursos disponíveis 

ou produzidos para realização do trabalho. Cada CoP, nesse sentido, negocia localmente o que 

significa uma participação competente, deixando de ser indefinido o conhecer (WENGER, 

2001). 

A figura abaixo resume os componentes de uma CoP, localizada em determinado contexto, 

composta por ações, instrumentos, rotinas, práticas, discussões, reflexões e saberes 

específicos. 
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Figura 7: Componentes de uma CoP 

 

(FONTE: ADAPTADO DE WENGER, 2001, p: 88) 

Veremos empiricamente, em outro capítulo, como ocorre, no caso da SaSi, a integração e a 

combinação entre os diferentes níveis hierárquicos e como cada um contribuiu com o coletivo 

a partir de seus conhecimentos. A intenção é compreender como o saber distribuído entre os 

diversos atores dos diferentes níveis organizacionais contribui para o sucesso do sistema, do 

município como um todo. Antes, apresentaremos a metodologia de pesquisa utilizada.
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Capítulo 4 – Metodologia  

A demanda desta pesquisa originou-se da necessidade de demonstrar como e porque a sala de 

gerenciamento estratégico de saúde se traduz em uma experiência pioneira e de sucesso, uma 

vez que tem sido incentivada a implementação de SaSis locais e em outros municípios. 

Mais uma vez, retomamos ao problema desta pesquisa: Quando se afirma que o planejamento 

estratégico não funciona, como, então, explicar o sucesso de uma SaSi? Qual é sua 

contribuição efetiva aos resultados alcançados pelas equipes das UBS? Por outro lado, 

quando se reconhece que os executantes têm uma contribuição relevante na elaboração das 

próprias estratégias, e que, portanto, o pensamento estratégico é distribuído ao longo da 

hierarquia, como discernir a contribuição de uns e de outros? Em que eles se diferenciam? 

Como esses níveis se combinam? 

Assim, para responder a tais perguntas, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

especificamente etnográfica para compreensão do trabalho a partir de situações reais 

vivenciadas pelos trabalhadores. 

4.1 Pressupostos metodológicos 

Malinowski (DESLANDES, 2005) é um dos grandes nomes do método de observação. Foi 

ele o estudioso responsável por sistematizar e padronizar o método chamado de etnográfico. 

Mostra como a pesquisa de campo é imprescindível para compreender em profundidade a 

vida tribal, o ponto de vista e a visão de mundo dos próprios nativos, nisso percorrendo três 

caminhos: 1) método de análise de documentação e estatística, permitindo-lhe compreender a 

organização da tribo e dos atos culturais já cristalizados; 2) observações detalhadas a partir do 

contato físico com os nativos, levando à compreensão da vida cotidiana e dos 

comportamentos do grupo; 3) coleta de material linguístico, citações literais das asserções 

importantes e das narrativas típicas, que permitem descobrir os estados subjetivos, os modos 

de pensar e sentir, os pontos de vista, as opiniões típicas dos nativos tribais (MALINOWSKI, 

1978).  

Embora o método etnográfico tenha sido desenvolvido para realizar observações de 

comportamentos em outras culturas, é também utilizado em nossa própria cultura quando 

objetiva-se compreender uma realidade social em profundidade (DESLANDES, 2005). A 

imersão do pesquisador na cultura e a sua participação (por meio da observação) no cotidiano 

do grupo estudado (ou subcultura) deve ser prioridade, segundo a perspectiva compreensiva. 
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Esse método, conhecido como indutivo, tem como propósito delimitar as questões de estudo a 

partir do que é apresentado pelo campo (ABRAHÃO et al., 2009).   

É por meio do trabalho de campo que se obtêm informações e conhecimentos empíricos sobre 

o objeto de estudo ou sobre uma hipótese de pesquisa e ir a campo significa deslocar-se para 

ver, ouvir, observar e comunicar-se, in loco, com um grupo de atores em dada situação. Isso 

possibilita a compreensão das representações, crenças, valores, opiniões dos indivíduos 

investigados (DESLANDES, 2005).   

Abrahão et al.(2009) afirmam que como nem todos os procedimentos e estratégias utilizados 

pelos indivíduos são facilmente relatados por eles, a pesquisa de campo permite a observação 

sistemática das situações reais de trabalho e concordam com a visão de Deslandes, para quem 

as questões de estudo podem ser construídas a partir dessas observações.  

4.2 Procedimento de pesquisa 

O tipo de estratégia institucional indica qual será o arranjo proposto com os diversos atores do 

campo de pesquisa. Para este estudo, a estratégia utilizada foi a participante, que pressupõe 

que haja uma inserção do pesquisador na realidade a ser pesquisada, uma vez que ambientes 

societários e até organizacionais exigem uma relação mais íntima e prolongada com a situação 

em questão (VASCONCELOS, 2002).   

Foi realizado um estudo de caso simples, de corte longitudinal, cujos detalhes explicativos, 

que explicitam os critérios utilizados para escolha dos atores e das situações, estão descritos 

no tópico seguinte.   

Antes de ir a campo, entretanto, preparações foram demandadas, a exemplo da imprescindível 

obtenção de permissões para a realização da pesquisa. Deslandes (2005) ressalta que os 

contatos iniciais direcionam e até determinam os rumos do estudo, mas ainda que tenham sido 

dadas as permissões de superiores, também é necessária a aceitação do pesquisador e de seu 

estudo por parte dos outros atores que estarão envolvidos.  

A apresentação dos dados de uma pesquisa deve permitir ao leitor avaliar quão familiarizado 

o autor está com os fatos descritos e de que forma obteve as informações pesquisadas. Os 

mistérios sobre as fontes fazem com que o pesquisador não seja visto com seriedade, uma vez 

que para se falar de algo não é suficiente uma tentativa de adivinhação (MALINOWSKI, 

1978).  

Para a obtenção de informações, alguns instrumentos podem ser utilizados, como entrevistas, 
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observações, acesso e análise de documentos (DESLANDES, 2005). A entrevista é 

reconhecida como uma conversa com uma finalidade (MINAYO, 2004 apud DESLANDES, 

2005), momento importante para a construção de dados sobre dada situação (CHIZZOTTI, 

1991 apud DESLANDES, 2005). Estas podem variar de abertas a fechadas, estando a escolha 

relacionada à maior precisão da resposta esperada (ABRAHÃO et al., 2009). 

A observação de campo ou etnográfica também é um recurso metodológico importante para a 

pesquisa do tipo qualitativa, uma vez que tal técnica permite ao pesquisador estabelecer uma 

relação de proximidade com o campo e uma interação com os atores estudados (HAGUETTE, 

1990 apud DESLANDES, 2005). As observações conhecidas como globais têm como 

finalidade o enfoque geral do contexto. À medida que se quer afunilar a investigação, podem-

se fazer observações livres e por fim, sistemáticas. As últimas estão relacionadas a um recorte 

específico das ações dos trabalhadores, que poderão demonstrar as dimensões relevantes para 

comprovar as hipóteses (ABRAHÃO et al., 2009). As sistemáticas podem ser de vários tipos, 

mas nos interessam aqui as participativas e as não participativas, que podem acontecer com 

ou sem a intervenção do pesquisador concomitantemente ao momento em que o sujeito 

realiza a tarefa (ABRAHÃO et al., 2009).  

Abrahão et al.(2009), entretanto, afirmam que a simples observação de gestos e movimentos é 

limitada, uma vez que a subjetividade fica excluída da ação em questão. Da mesma forma, 

como já foi visto, os trabalhadores não conseguem relatar todos os procedimentos e 

estratégias utilizados, sendo necessária a soma das observações, entrevistas recorrendo às 

verbalizações e à autoconfrontação dos dados e resultados coletados.  

As verbalizações permitem que o pesquisador compreenda melhor o desenvolvimento da 

atividade em questão, podendo acontecer antes, durante (verbalização simultânea) e depois da 

realização de um trabalho (verbalização posterior) (ABRAHÃO et al., 2009). 

Já as autoconfrontações estão relacionadas à devolução dos dados e resultados coletados aos 

próprios trabalhadores, sendo vários os objetivos desse procedimento, entre os quais validar 

informações e análises dos dados qualitativos (ABRAHÃO et al., 2009).  

Em relação às fontes e aos instrumentos de pesquisa, foram utilizados: entrevistas abertas, 

semi-abertas, fechadas; observação globais, livres e sistemáticas – seguidas de validação 

sempre após a realização da atividade em questão –, análise de documentos e pesquisa 

bibliográfica a partir da definição do desenho de pesquisa descrito acima.  



53 

 

A forma de tratamento e análise de dados desenvolvida foi do tipo qualitativo. A técnica 

qualitativa ou interpretativa não tem como intenção classificar e quantificar em categorias 

predeterminadas o material advindo da análise do conteúdo da pesquisa (THIOLLENT, 

1985).   

4.3 Caminho percorrido para a coleta de informações 

A primeira visita ao município foi realizada em novembro de 2009, quando a pesquisadora 

teve o primeiro contato com os profissionais da equipe da SaSi. Na oportunidade conheceu a 

sala onde os técnicos trabalham (que posteriormente foi alterada por questões de espaço físico 

devido ao tamanho da equipe; aos arquivos de documentos, relatórios, planilhas, mapas; 

necessidade de sala de reunião) e alguns instrumentos utilizados como meio de 

monitoramento das informações de saúde, como planilhas e softwares. Essas informações 

servirão posteriormente para análise, elaboração de estratégias e avaliação de resultados.  

Nessa mesma época, a autora escreveu um pré-projeto de mestrado para compreender o 

trabalho e também para auxiliar o processo de transferência de conhecimento para as UBS e, 

possivelmente para outros municípios.  

Na oportunidade, a pesquisadora tomou conhecimento, por meio das entrevistas, de que o 

principal foco da sala de situação era o PSF. Isso porque o percentual de cobertura 

populacional é acima de 83%, representando grande parte dos serviços públicos de saúde 

prestados à população. 

Um caso empírico precisava ser acompanhado minuciosamente a fim de atingir o objetivo 

deste estudo, uma vez que esta é uma pesquisa em profundidade. Para situar o leitor desta 

dissertação, assim que ficou definido que a pesquisadora realizaria a pesquisa de campo, 

tendo como situação referência a SaSi (autorizada pelos gestores de saúde do município), 

também definiu-se o indicador a ser acompanhado, o PCCU, em decorrência da intenção da 

demonstração de um caso de sucesso. Durante as observações globais, muitos dados já 

haviam sido colhidos sobre o assunto, prioridade de trabalho da equipe da SaSi. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar um caso de sucesso a fim de compreender, por meio do 

estudo de caso do PCCU em mulheres de 25 a 59 anos, o sistema como um todo: os processos 

desenvolvidos pelos atores locais, a articulação entre os saberes distribuídos, como os dados 

foram produzidos, monitorados, analisados, como foram criadas e operacionalizadas as 

estratégias de ação e avaliados seus resultados, considerando a SaSi e as UBSs.  
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As hipóteses foram pensadas a partir da imersão da pesquisadora na SaSi, quando os 

profissionais de saúde alegavam já ter trabalhado na base, ou seja, nas equipes dos PSF, fosse 

como médico, enfermeiro, técnico em enfermagem ou agentes de saúde. Além disso, reuniões 

formais e informais, discussões, telefonemas, ida de profissionais do PSF à SaSi por motivos 

diversos (como pegar material, entregar documentação) levaram à construção da hipótese: o 

sucesso da SaSi explica-se pela “forte” combinação entre pensamento estratégico de seus 

técnicos com a experiência prática dos profissionais das equipes das unidades operacionais. 

Esta combinação não se dá apenas entre conhecimentos diferentes – um estratégico, outro 

tático-operacional – e entre seus produtos – os planos e os procedimentos operacionais –, mas 

afeta a própria racionalidade ou lógica do planejamento estratégico, condição para que ele 

seja efetivo. 

Essa combinação é forte em dois sentidos:  

1) os técnicos planejadores também acumularam uma longa e rica experiência de campo, 

que colocam a serviço do planejamento estratégico;  

2) mesmo assim, quando se trata de elaborar novos planos, definir metas e ações, 

monitorar ações e avaliar resultados, ou seja, tudo o que faz parte do pacote de 

atividades e produtos do planejamento estratégico, a experiência do nível operacional 

é levada em consideração, o que também transforma o planejamento estratégico. 

Abaixo, está o cronograma das atividades realizadas presencialmente, iniciando pelos técnicos 

planejadores, intercalando estes com as equipes das UBS e, por fim, apenas as UBS. 

Figura 8: Cronograma de atividades dos Pensadores técnicos e das equipes locais  

Observação e validação do trabalho  Data  

Profissional H (controle de preventivos, insulinas, vitamina A, suplemento de 

ferro) 

04 e 24/02, 02 e 03/03 

Profissional B (óbitos infantis) 09 e 24/02 

Profissional G (planilhas de agravos) 03/03 

Profissional C (consolidação de planilhas; preparação para devolução de 

resultados; discussão sobre impacto sobre as metas) 

04 e 23/02, 22 e 23/06, 

05/07, 25/10 

Profissional Drª Cr (controle de vacina, mapa de imunização) 09/02 

Equipes de PSF (profissional homem ) 02, 03, 04/09 e 14/10 

Equipes de PSF (profissional mulher ) 03, 04/09 e 13, 14, 15 /10 

  

Participação em reuniões e validação Data  

1º Retorno sobre indicadores do PDAPS para enfermeiros  04/02 

Discussão informal entre profissionais da SaSi, Saúde da Mulher e Coordenação do 

PSF 

10/02 

SaSi e Coordenação do PSF 10/02 

2º Retorno sobre PDAPS  23 e 24/06 

Levantamento sobre plano de ações após reunião PDAPS 06 e 15/07 

Reunião da equipe do PSF 15/07 
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Outras atividades e entrevistas e validação Data 

Saúde da Mulher (Drª L e S) 14, 15 e 27/10 

Coordenação do PSF 23/02; 16/07 

GRS 27/10 

SES 23/11 

Mutirão  04/09 

Atendimento rotineiro em UBS 03/09 

Durante o mês de fevereiro, aconteceram várias reuniões formais e informais (parte das quais 

foram observadas) entre diversos profissionais, dentre eles membros da Saúde da Mulher, 

coordenação do PSF e profissionais das UBS. 

Muitas das discussões ocorreram pelo fato de o Estado ter informado que o resultado esperado 

não havia sido atingido na primeira avaliação realizada após o município ter acordado as 

metas com a SES. Detalhes sobre esse assunto estão descritos no próximo capítulo, 

interessando aqui apenas a explicação sobre o porquê de nossa maior interação e contato com 

as discussões sobre o exame de prevenção. Ainda aqui é necessário explicar também que a 

meta estipulada para o PCCU foi reformulada a fim de justificar o porquê de a pesquisa 

continuar estudando este caso, uma vez que a intenção era demonstrar um caso de sucesso. 

Para entender à estipulação e reformulação de metas, foram realizadas visitas à GRS de 

Pirapora e à SES, em Belo Horizonte.  

Pelo fato de haver gráficos afixados no quadro da sala com dados epidemiológicos (como de 

quantidade de casos notificados de dengue, diarréia, rubéola) e pelo fato de profissionais da 

SaSi terem dito que a sala estava subordinada ao setor de vigilância epidemiológica (embora 

não existisse nenhum organograma formal), foi realizada uma visita a esse setor. O intuito era 

entender como a sala de gerenciamento contribuía para a detecção e contenção de surtos, 

inclusive por ser esse um dos critérios de sucesso da SaSi. Entretanto, esse dado não foi 

analisado por dois motivos: 1) definiu-se que o caso empírico relacionava-se ao PCCU; 2) 

dados sobre as notificações dos agravos não foram mais enviados pelo setor epidemiológico 

para a sala a partir do final de 2009 por motivos considerados pessoais e profissionais, que 

não serão tratados nesta dissertação.  

Durante os meses de fevereiro, março e junho, a pesquisadora participou de reuniões e 

discussões feitas entre os técnicos planejadores, seguidas de algumas atividades de retorno 

sobre resultados às equipes das UBS, como as reuniões trimestrais de retorno dos resultados 

do PDAPS. O intuito era compreender e analisar como os dados eram monitorados e 

analisados, como as estratégias eram criadas e, posteriormente, discutidas com as equipes 
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locais. Visitas aos setores da Saúde da Mulher e Coordenação do PSF também foram 

realizadas a fim de entender sua contribuição no processo de melhora dos resultados. 

Adicionado a isso, buscava-se entender como a equipe da SaSi discutia os problemas 

levantados pelas equipes locais durante as reuniões, seus possíveis desdobramentos, as 

dificuldades e as soluções propostas. 

A partir do mês de julho, a pesquisa centrou-se nos profissionais da base e nos pacientes para 

tentar compreender o que acontecia após as discussões entre SaSi e PSF e a contribuição 

ascendente para o planejamento estratégico e para o pensamento estratégico. Na reunião de 

devolução de resultados que aconteceu em junho, a pesquisadora participou da discussão de 

três equipes locais para conhecer as dificuldades vivenciadas, as propostas de solução e o 

plano de ação para melhoria. O critério de participação era acompanhar: 

- um grupo que tivesse atingido sua meta para entender que estratégias geravam resultados 

positivos e quais os próximos passos;  

- uma equipe cujo enfermeiro era profissional do sexo masculino, pois ao longo das 

discussões feitas pela equipe da SaSi, um dos tópicos mais discutidos era a dificuldade de os 

profissionais homens realizarem a coleta do preventivo nas mulheres que diziam sentir 

vergonha; 

- uma equipe composta por profissional feminina que não estava alcançando os resultados, a 

fim de compreender quais as dificuldades encontradas, uma vez que a recusa ao profissional 

homem não cabia àquele grupo. 

Para acompanhar o desdobramento do plano, foram escolhidas apenas duas UBS, devido ao 

tempo, bastante exíguo, restante para o encerramento da pesquisa de campo e para a 

construção da dissertação. Os critérios para a escolha privilegiaram as equipes de enfermeiros, 

homem ou mulher, que estivessem atingido a meta. Entretanto, como nenhum PSF de 

profissional masculino alcançou os resultados esperados, foi sugerido pela coordenação do 

PSF e pela técnica da SaSi o acompanhamento de uma equipe com resultados melhores. Com 

isso, houve uma ruptura na continuidade do acompanhamento do enfermeiro cujo plano de 

ação havia sido elaborado com a observação da pesquisadora.  

A enfermeira acompanhada também teve a observação da pesquisadora durante a elaboração 

de seu plano de ação, motivo pelo qual foi mantida na pesquisa, uma vez que, contrariamente 

ao seu colega, sua equipe não só havia atingido a meta esperada para o PCCU, como também 
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havia atingido a meta da vacina tetravalente em criança menor de um ano, que não ocorreu 

com outras tantas equipes. Entretanto, houve uma modificação: a enfermeira foi transferida 

para outra unidade de saúde, pois a enfermeira desta UBS foi transferida para a SaSi para 

acompanhar outros indicadores, como sete ou mais consultas de pré-natal em gestantes. 

Para acompanhar o desempenho da enfermeira em uma nova unidade, que poderia ser um 

novo desafio diante das mudanças, optou-se por tentar compreender como os trabalhadores 

iriam criar suas estratégias e como se daria a nova organização do trabalho, embora não fosse 

esse o foco desta pesquisa. Uma semana após a transferência da enfermeira, foi realizada uma 

reunião para elaboração do plano de ação (julho 2010), pois apesar de a equipe ter criado um 

plano com a enfermeira antiga, um novo plano precisava ser discutido. 

Contatos telefônicos foram mantidos com os enfermeiros durante os meses de julho e agosto 

de 2010 para ajuste de datas da realização das atividades, como mutirão e coleta rotineira na 

UBS, que aconteceria em setembro. Antes, foi feito o acompanhamento do ACS em suas 

visitas domiciliares realizadas para divulgação das ações. O intuito era compreender as 

dificuldades encontradas, as características da população, as diferenças entre as áreas de PSF 

e as estratégias argumentativas utilizadas pelos profissionais. Em seguida, as atividades foram 

acompanhadas para que fossem verificados seus desdobramentos, suas dificuldades, seus 

sucessos e seus resultados. Posteriormente, foram realizadas, ainda, visitas às pacientes, a fim 

de compreender o motivo que as levava a submeter-se ao exame. Também foram realizadas 

entrevistas com profissionais da Saúde da Mulher, por estarem envolvidas com o indicador. 

4.4 Análise dos dados 

As análises foram realizadas a partir das informações obtidas por meio da pesquisa de campo 

(observações, entrevistas e autoconfrontações, que foram gravadas e transcritas), bem como 

da leitura de documentos. As gravações foram ouvidas repetidas vezes e as transcrições foram 

lidas e relidas a fim de compreender a realidade e a peculiaridade do trabalho. Diante do 

material apresentado e das discussões com o orientador deste trabalho, lançamo-nos ao estudo 

da bibliografia sugerida para dar suporte teórico à pesquisa.  

4.5 Dificuldades encontradas 

Algumas dificuldades foram encontradas na coleta de informações, motivadas por alguns 

fatos: 1) a distância entre o município de Pirapora e Belo Horizonte, local de residência da 

pesquisadora que, devido a outras atividades sob sua responsabilidade, se viu impedida de 
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comparecer com maior frequência ao seu campo de pesquisa; 2) a alteração no quadro de 

profissionais da Prefeitura de Pirapora, que estava passando por um período de substituição de 

profissionais não concursados para concursados, o que fez com que a atenção dos gestores e a 

rotina das UBS fossem alteradas, gerando, de certa forma, sobrecarga de trabalho aos 

profissionais que cobriram os colegas até que se completasse a reposição. Assim, ao final da 

pesquisa, os participantes nem sempre estiveram disponíveis para a pesquisa em si, situação 

bastante compreensível. 

Outras dificuldades foram: 1) compreender a própria atividade do gerente, uma vez que ainda 

é um ator pouco estudado, e os métodos de pesquisa utilizados ainda não são os mais 

adequados, chegando-se apenas no resultado de sua atividade; 2) a restrição do tempo para 

apoiar o processo de transferência de conhecimento, quando esta era uma das ideias 

principais. Como a pesquisa de campo perdurou até o final de 2010, o período restante para a 

conclusão do mestrado não permitiria que a dissertação fosse concluída se a intenção de 

transferência fosse mantida. A distância de Pirapora não contribuiu para que, ao menos, fosse 

iniciado o processo, mesmo que o final da dissertação contivesse premissas sobre o assunto 

que possivelmente ainda estaria em desenvolvimento. 
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Capítulo 5 - Alcançando metas: da análise dos dados à produção social de serviços de 

saúde  

Como visto no segundo capítulo, a SES estabeleceu quatro metas por meio do Projeto 

Estruturador “Saúde em Casa”. Neste capítulo, nos ateremos a prestar informações mais 

minuciosas relacionadas ao PCCU. Entretanto, alguns dados sobre os demais indicadores 

serão apresentados a título de informação e contextualização. 

O exame de colo de útero é tido como o meio para prevenir o desenvolvimento do câncer do 

colo do útero, impedindo que ocorram maiores complicações, sobretudo a morte de mulheres 

em idade fértil. Segundo informações da SaSi, esse tipo de câncer é o 2º maior responsável 

pelos óbitos de mulheres no Brasil, perdendo apenas para o câncer de mama. A fim de 

promover a qualidade de vida das mulheres e prevenir doenças (como as doenças sexualmente 

transmissíveis – DST), além do próprio câncer do colo do útero, a SES estabeleceu uma 

quantia de exames para serem realizados em mulheres, na faixa etária de 25 a 59 anos. 

A meta inicialmente estipulada baseou-se no acordo já feito por meio do Pacto pela Vida
19

, 

que, para Pirapora, era de 30% ao ano. Como cada mulher deve fazer o exame a cada 3 anos, 

um terço das pacientes do município deveriam realizá-lo por ano e, ao final dos 3 anos, todas 

as mulheres deveriam o ter realizado.  

O intuito do Estado era a definição de metas progressivas e passíveis de alcance, para que o 

município tivesse tempo de reorganizar os serviços e melhorar os resultados de saúde, 

possibilitando-lhe o repasse da premiação financeira após a avaliação de resultados, realizada 

pela SES ao final de cada quadrimestre. No primeiro momento, nenhum município contestou 

o valor estabelecido para a sua meta, inclusive porque os municípios nunca sofreram impacto 

ao não alcançá-la até então, pois nenhum repasse financeiro havia sido acordado.  

A avaliação de resultados, feita a cada quadrimestre, averigua se as metas dos indicadores 

foram cumpridas. No caso do PCCU, a fonte de informações utilizada pela SES é baseada no 

Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO), para saber a produção de 

exames realizados no laboratório credenciado pelo município; e no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), para saber o montante de mulheres na faixa etária alvo para se 

definir a quantidade correspondente a 30% de cobertura da população.  

                                                 
19 Ação prioritária definida no campo da saúde, como no caso da redução da mortalidade por câncer de colo do 

útero. Fonte: GRS Pirapora. 
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Os indicadores são calculados com base na média móvel dos últimos doze meses, com uma 

defasagem de três meses, tempo considerado necessário para a atualização de dados nos 

sistemas. Anualmente, são feitas três avaliações, conforme se pode verificar no quadro 8. 

Quadro 9: Frequência e períodos de avaliação quadrimestral dos resultados  

Mês da avaliação  Janeiro 2010 Maio 2010 Setembro 2010 

Período considerado  Nov. 2008 a out. 2009 Mar. 2009 a fev 2010 Jul. 2009 a jun. 2010 

Fonte: GRS  

A justificativa da SES para utilização da média móvel é a redução dos efeitos da 

sazonalidade, ao reconhecer que em alguns períodos do ano a quantidade de coletas é menor 

(como no final e início de ano, devidos às festas natalinas, passagem de ano e período de 

férias escolares). Ao longo dos anos, a quantidade de coletas aumenta, principalmente no 

segundo semestre, quando o final do ano se aproxima
20

.  

5.1 Primeira avaliação do resultado do PCCU de Pirapora: sensação de fracasso 

O projeto entrou em vigor em setembro de 2009 e, após apuração dos resultados da primeira 

avaliação (janeiro de 2010), a SES informou que o município não alcançou a meta acordada 

para o PCCU, e tampouco a cobertura de pré-natal e vacina tetravalente. Apenas a meta de um 

indicador foi alcançada, o de cobertura populacional do PSF, ao permanecer com o percentual 

de cobertura, que já era de 83,94%.  

A reação inicial dos gestores e técnicos de saúde do município foi de espanto e dúvidas. 

“Foi [realizado] mais que 50%. Como que nós não alcançamos?.. A gente não 

está entendendo.. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir..”.“Pra mim [o preventivo] 

era o único que eu achei que íamos conseguir” (técnica da SaSi). 

Gestores e técnicos de saúde estranharam o resultado, mesmo a avaliação do Estado tendo 

considerado a população feminina com ou sem cobertura de PSF, na faixa etária de 25 a 59 

anos, estando o monitoramento relacionado às pessoas cadastradas, correspondente a 83,94% 

da população.  

A consolidação dos dados da SaSi mostrou que 8.548 mulheres na faixa etária eram 

acobertadas pelo PSF e que 6.635 estavam com o exame em dia e 1.686, atrasado, ou seja, há 

mais de dois anos sem realizá-lo. Além disso, os profissionais da SaSi haviam acompanhado  

as ações desenvolvidas pelos profissionais da base entre os meses de setembro a dezembro de 

                                                 
20

 Fonte: SES. 
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2009, por meio de visitas às unidades, relatórios e telefonemas.  

Compreende-se, assim, a reação da técnica da SaSi quando toma conhecimento da avaliação 

enviada pela SES. Amparada em informações factuais e em conhecimentos intangíveis, 

oriundos de sua convivência íntima com a realidade do município, com a situação dos 

serviços de saúde e com ações empreendidas pelas equipes de PSF, ela desenvolve a 

convicção de que os resultados oficiais não refletem os existentes em termos do PCCU. 

Mintzberg (2004) ressalta a importância das informações intangíveis (adquiridas por meio dos 

contatos informais, como visitas e participação das ações realizadas), além das tangíveis 

(baseadas nas planilhas de monitoramento dos ACS) como fontes de informações que apóiam 

os gestores em suas decisões de ações. 

Outra forma de obter dados tangíveis seria recorrendo ao laboratório credenciado da 

prefeitura, responsável pelas informações disponibilizadas pelo SISCOLO, ao qual a SES 

recorre para avaliar os resultados dos municípios. Por isso, a coordenação do PSF ligou para o 

laboratório pedindo a lista de nomes das mulheres de 25 a 59 anos que realizaram o exame no 

mesmo período, quando uma das funcionárias também demonstrou surpresa perante a 

avaliação da SES, uma vez que Pirapora foi o município que mais enviou lâminas para 

análise. 

“Como que vocês não conseguiram [atingir a meta] se é o município que mais 

encaminhou exame pra analisar?‟ (C fala o que a funcionária do laboratório 

disse a V por telefone).  

Na oportunidade, o coordenador do PSF soube que algumas mulheres realizavam o exame 

mais de uma vez por ano. Entretanto, sua repetição não prejudica o município em relação à 

meta. Pelo contrário, o beneficia ao considerar como mais um preventivo realizado. 

Retomaremos as discussões sobre repetição de exames mais à frente. 

É possível entrar com recurso para revisão a cada retorno dado pelo Estado aos municípios, 

pois a SES considera possível a ocorrência de erros no SISCOLO, divergências entre dados 

do Estado e do município e até mesmo problemas externos, que impossibilitem a realização 

ou a análise de exames
21

. A SES ainda considera que mesmo que os dados factuais não 

estejam errados, podem não conter explicações minuciosas sobre fatores não quantificáveis.  

                                                 
21

 Como no caso de um carro que foi roubado quando levava as lâminas dos exames para o laboratório, 

impedindo que essas fossem examinadas (Fonte: SES). 
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Gestores de saúde prepararam uma justificativa para a SES, a qual continha os dados de 

produção do município e as ações desenvolvidas ao longo dos quatro meses e entraram com o 

pedido de revisão. Entretanto, apesar da melhora dos resultados, o Estado considera o 

resultado alcançado no período de novembro de 2008 a outubro de 2009, impactando no valor 

final de cobertura, que foi de 23% da população.  

Apesar de a regra de cálculo estar correta e conforme o que fora preestabelecido, foi 

necessária a justificativa do município sobre as ações realizadas em prol da melhoria do 

número de mulheres com o preventivo em dia, que foi aceita pelo Estado, culminando no 

repasse da premiação financeira. Além disso, gestores de Pirapora pediram revisão da meta ao 

verem que o valor acordado no programa “Pacto pela Vida” era bem superior ao alcançado, 

ao ser considerado o resultado de outro período que não o do quadrimestre em questão. Na 

ocasião, a coordenação do PSF apontou três condições que dificultariam o alcance da meta até 

então estipulada, como: 1) falta de padronização de coleta de preventivo nas UBS, ficando a 

periodicidade a critério do enfermeiro; 2) dificuldades oriundas da “resistência”
22

 das 

mulheres que se recusavam a fazer o exame; 3) falta de infra-estrutura adequada para todas as 

UBS, embora a gestão municipal de saúde já estivesse investindo na construção de novas 

unidades, podendo solucionar essa questão após algum tempo.  

Não só a meta do PCCU de Pirapora (e outros indicadores), mas também de outros 

municípios foi reformulada tendo-se como referência o último resultado alcançado por cada 

um, acrescido de 10%, que, para Pirapora, passou para 25% de cobertura ao ano. 

Como é que a gente conseguiu reverter? Não foi porque a gente manipulou 

nenhum dado. É porque o Estado usou um ponto de corte [período do resultado 

considerado pela SES] que não era do quadrimestre que nós estávamos sendo 

avaliados. Nós conseguimos levantar os dados desse quadrimestre da 

avaliação e mostramos que nele, as ações que nós fizemos, melhoraram” 

(Coordenação do PSF). 

O Estado também justificou porque aceitou a revisão e alterou a regra de definição de meta, 

                                                 
22

 O termo “resistência” (ou “resistente”) será sempre colocado entre aspas por duas razões: por se tratar de uma 

categorização espontânea, utilizada pela equipe das UBS para classificar um determinado tipo de comportamento 

das usuárias; além disso, por se tratar de um comportamento apenas aparente que é objeto de investigação 

científica sob a denominação de “não adesão” a ações de saúde, preventivas ou curativas (sobre isso ver páginas 

71 a 76). Embora os comportamentos de não adesão aos exames de PCCU não sejam o objeto central desta 

dissertação, centrada na análise da relação entre planejamento de ações e o trabalho dos ACS, esses fenômenos 

ganham importância por colocarem obstáculos que eles devem superar para atingirem seus objetivos de 

promoção da saúde e alcançar as metas acordadas com a administração estadual.    
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agora com a intenção de que os resultados melhorem a cada dia, de maneira progressiva, 

tendo como base valores possíveis de serem atingidos.  

“Como o município estava com uma cobertura baixa [23% de cobertura ao 

ano], para atingir [30%] eram muitas mulheres que fariam de uma vez e o 

município tinha muita chance de não conseguir. [Então] foi aberto um 

precedente para rever as metas” (Coordenação GRS Pirapora). 

No mesmo período foram realizadas reuniões pela equipe da SaSi para estabelecer ações em 

relação ao PCCU (e outros indicadores) por não existirem regras de programação de 

atendimento. A partir da assinatura do termo de responsabilidade, gestores e técnicos 

quiseram programar as coletas do PCCU para que a prática fosse rotina nas UBS. No próximo 

tópico, trataremos da organização da coleta de maneira mais minuciosa. 

O desempenho dos profissionais enfermeiros, responsáveis pela coleta do preventivo nos PSF 

passou a ser acompanhado mensalmente pela SaSi e pela coordenação de PSF ao 

estabelecerem a quantia mensal a ser cumprida por UBS. As metas que deveriam ser 

cumpridas por todo o município foram decompostas em alvos específicos, em subobjetivos a 

serem cumpridos por cada unidade de saúde (MINTZBERG, 2004).  

Por terem trabalhado no PSF, profissionais da SaSi já sabiam que as lâminas de coletas feitas 

via sistema público (PSF e a própria Saúde da Mulher), eram encaminhadas para a Saúde da 

Mulher, setor responsável pela mediação entre o SUS e o laboratório credenciado. Recorrer a 

esse setor possibilitaria o acompanhamento do número de exames feitos por UBS por mês, 

permitindo definir ações orientadas de acordo com os resultados alcançados pelas equipes, 

especificamente pelos enfermeiros. Já as coletas feitas por outros meios (como as consultas 

particulares) são enviadas para outros laboratórios, assim, a SaSi não tem uma fonte direta de 

informação para monitoramento desses dados, a não ser as anotações nas planilhas dos ACS 

(quando se tratando da população com cobertura do PSF).  
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Figura 10: Fluxo do PCCU: coleta na UBS versus consultório particular  

 
Fonte: informações internas da SaSi 

Conforme técnicos da SaSi, todo o material das UBS que chega na Saúde da Mulher é 

registrado em um livro, com as seguintes informações:  

 Número da lâmina; 

 Data da coleta; 

 Responsável pela coleta; 

 UBS; 

 Resultado do exame. 

Para acompanhar o desempenho dos profissionais ao longo do tempo, foi criada uma planilha 

para agregar os dados da SaSi com os dados da Saúde da Mulher, uma vez que a planilha de 

registro dos ACS não informa a periodicidade da coleta de material por mês feita pelo 

enfermeiro. Os dados cruzados geraram as seguintes informações: 

 UBS; 

 Número de mulheres na faixa etária; 

 Responsável pela coleta; 

 Total de exames; 

 Faixa etária de 25 a 59 anos23;  

 Periodicidade da coleta/mês; 

                                                 
23

 Público alvo. 
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Uma vez por mês, a técnica acompanha a quantidade de exames feitos por cada UBS, 

especificando quantas mulheres estavam dentro e fora da faixa etária. Como algumas 

enfermeiras fazem a coleta para a sua e para outras UBS, o nome do PSF ao qual a usuária 

pertence é mais importante que o nome do enfermeiro em si, em decorrência da meta de cada 

UBS. 

A reflexão dos profissionais sobre sua própria prática, quando diante de situações inusitadas, 

favorece o processo de desenvolvimento (WENGER, 2001). Entretanto, a reflexão à qual nos 

referimos não é caracterizada pela lentidão. Pelo contrário, o planejador trabalha num ritmo 

intenso, tendo suas atividades caracterizadas pela brevidade: “o executivo está sempre 

respondendo a estímulos temporais. É um indivíduo condicionado pelo trabalho a preferir o 

movimento à ação retardada” (MINTZBERG, 1986, p. 11), “o curto prazo ao longo, [assim 

como] o oral ao escrito, a obter informações rapidamente a obtê-las burocraticamente” 

(MINTZBERG, 2004, p. 257).  

5.2 Resultados alcançados nas outras avaliações quadrimestrais 

As metas das próximas avaliações do Estado (maio e setembro de 2010) foram alcançadas, 

conforme ilustrado na tabela abaixo.  

Quadro 11: Apuração de metas e resultados  

                       Período  

Metas e resultados 

Março de 2009 a 

fevereiro de 2010   

Julho de 2009 a junho 

de 2010  

Novembro de 2009 a 

outubro de 2010 

Meta
24

 25% 25% 25% 

Resultado  27% 26% 29% 

Fonte: Dados da SES 

Demonstraremos como os trabalhadores fizeram para alcançar as metas nos tópicos mais à 

frente. Antes, descreveremos como os dados reais do município foram produzidos.  

5.3 Como os dados reais foram produzidos  

Os dados não são “dados”, mas resultados ou produtos da atividade coletiva das equipes da 

SaSi e das UBS. Essa atividade se inicia com um problema de agrupamento, que não é 

cognitivamente complexo para resolver, mas que exige ações especificamente direcionadas a 

esse fim.  

A técnica da SaSi criou uma planilha de monitoramento de produções de dados do PCCU 

para que tivesse o montante de mulheres de 25 a 59 anos por UBS e no município, uma vez 

                                                 
24

 Regra de cálculo: resultado alcançado pelo município na última avaliação (0,23%), acrescido de 10% sobre 

esse valor. 
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que o sistema de informação (Sistema de informação da Atenção Básica - SIAB) disponível 

para uso da equipe da sala não estratificava os dados na faixa etária acordada pelo Estado. 

Quadro 12: Padrão de agrupamento dos dados no sistema existente e no novo projeto 

Sistema  

Projeto  

Faixa etária  

SIAB 20 a 39 anos  

Projeto Saúde em Casa 25 a 59 anos 

(Fonte: informações internas da SaSi) 

Para ajustar os dados às necessidades do novo projeto, a planilha criada continha os seguintes 

tópicos a serem preenchidos pelos ACS:  

Quadro 13: Dados das planilhas dos ACS   
Nome DN Idade Endereço N ACS  2006 2007 2008 2009 2010 Virgem “Recusou” Particular/convênio 

médico 

(Fonte: informações internas da SaSi) 

DN: Data de Nascimento 

N: Número de cadastro da família no PSF. 

ACS: Agente comunitário de saúde  

As colunas das informações sobre mulheres virgens, “resistentes” e que realizaram o PCCU 

por outro meio, não faziam parte da planilha construída inicialmente pela técnica. Entretanto, 

a cobrança de produção, em especial dos ACS, levou-os a justificar em frente ao nome da 

usuária o porquê de não realizá-lo. Os tópicos foram posteriormente acrescidos à planilha de 

monitoramento por poderem servir de justificativa para eximir o município da 

responsabilidade perante o Estado, em caso de a meta não ser atingida. A planilha foi então 

construída de forma interativa entre os profissionais da sala de gerenciamento e dos PSF.  

A SES, entretanto, ao definir a meta do município, já leva em consideração a possibilidade da 

realização do exame em consultório particular. Porém, no caso de municípios que tenham 

mais mulheres nessa condição, existe a possibilidade de entrar com recurso para justificar os 

números alcançados.  

Ações têm sido desenvolvidas com as mulheres que se “recusam” a realizar o exame, mas um 

termo de responsabilidade foi elaborado para que a própria paciente seja a responsável pela 

sua não realização. Contudo, até novembro de 2010, esse termo não havia sido 

disponibilizado, pois estratégias ainda eram desenvolvidas para convencê-las.  

5.3.1 Justificativa da escolha dos dados a constar na planilha  

A equipe da SaSi não trabalha apenas com números, mas sobretudo com informações que, 

além de identificar cada indivíduo pelo nome, indiquem o local de moradia. Assim, a planilha 

criada teve dupla finalidade: contabilizar os resultados no padrão adequado, mas também 
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facilitar o monitoramento dos dados pela técnica da SaSi e pelos ACS, servindo de 

instrumento também para gestão da atividade dessa CoP (WENGER, 2001), e não apenas 

para prestação de contas a um agente externo.  

Os dados da planilha possibilitam à SaSi o monitoramento da situação por agente, por UBS e 

do município. Já para os PSF, possibilitam localizar com maior agilidade as mulheres 

atrasadas (o que será explicado no tópico seguinte) e o local de moradia, a fim de realizar uma 

ação para atualização do exame. Não fosse a planilha, os agentes recorreriam ao prontuário 

das pacientes ou ao livro de registro de PCCU interno da unidade para saber que mulheres 

procurar, em caso de não memorizarem todas as informações.  

A planilha de acompanhamento de PCCU, é um dos instrumentos compartilhados entre SaSi e 

PSF (WENGER, 2001) e suas informações, quando mapeadas, norteiam o trabalho futuro a 

ser empreendido pelos gestores, técnicos e equipes do PSF do próprio município. 

Nesse sentido, pode-se dizer que esse instrumento, o que Ribeiro (2007) chama de peça de 

conhecimento, tem uma funcionalidade para aqueles que estão inseridos em um contexto 

compartilhado. Os atores enculturados, ou seja, inseridos em uma mesma forma de vida, com 

linguagem e práticas situadas (ou dos participantes de uma CoP, segundo Wenger (2001)) são 

capazes de atribuir significados à planilha de PCCU. Mais importante ainda foi o processo 

social de construção dessa planilha, cuja análise retomaremos no próximo capítulo. 

5.3.2 Como é feita a consolidação dos resultados das planilhas pela técnica da SaSi 

Os dados fornecidos por cada ACS e cada UBS são agregados para produção de um resultado 

único de todo o município. É inerente a todo processo de consolidação piramidal de dados que 

se perca informação ao reduzir a diversidade dos dados e das condições de sua produção. O 

que se ganha de visão global com a síntese, perde-se em diversidade, profundidade e 

contextualização.  

Cada ACS deve atualizar periodicamente os dados nas planilhas de acompanhamento do 

PCCU e enviá-las para a SaSi todo dia 30 do mês, quando outros dados de saúde também são 

enviados para monitoramento, como os de administração de vacinas aplicadas. Essa 

atualização nem sempre foi feita conforme solicitado pela SaSi, mas a partir do momento que 

os profissionais da base perceberam que os dados desatualizados os prejudicavam devido à 

cobrança do seu desempenho, melhoraram seu preenchimento, tornando-os mais fidedignos. 

Apenas as mulheres de 25 a 59 anos entram no consolidado da SaSi, embora alguns ACS 
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insiram dados de mulheres em outra faixa etária na planilha para seu próprio 

acompanhamento. Como a planilha é preenchida manualmente, as colunas de idade e data de 

nascimento
25

 comprovam os dados das mulheres a serem acompanhadas e as colunas dos 

anos, a realização do último exame, sinalizando quais estão com a coleta em dia e quais estão 

atrasadas.  

Como o exame deve ser realizado de 3 em 3 anos no máximo, caso uma mulher esteja há dois 

ou mais anos sem realizá-lo, independentemente de a pessoa se recusar a fazê-lo por motivos 

pessoais e ainda que tenha feito histerectomia (retirada parcial ou total do útero), então a 

técnica a considera atrasada, devendo fazê-lo em 2010. As que o fizeram em menos de 3 anos, 

independente do local e meio de coleta, são consideradas em dia, assim como as virgens 

quando não apresentam sintomas da doença ou que não têm caso de câncer na família, 

conforme ilustrado no fluxograma abaixo.  

Figura 14: Fluxo de consolidação de dados 

 
Fonte: informações internas da SaSi 

Em caso de o resultado do exame ser negativo (sem patologia), a paciente deverá repeti-lo no 

ano seguinte e se o resultado permanecer igual, poderá ficar por dois anos seguidos sem 

realizá-lo. A necessidade da repetição justifica-se pela possibilidade de erro diagnóstico, 
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 Alguns ACS não se lembram de atualizar a idade da paciente, ficando esses casos sob responsabilidade da 

equipe da SaSi. 
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correspondente a 20%
26

, cabendo ao segundo exame a confirmação do resultado.  

A consolidação dos resultados é feita mensalmente, com as seguintes informações atualizadas 

em uma planilha do computador: 

Quadro 15: Planilha cumulativa de produção da UBS 

1 2 3 4 5 6 7 

UBS Nom

e da 

ACS 

Total de mulheres 

com cobertura do 

PCCU 

Total de mulheres 

sem cobertura do 

PCCU 

Total de 

mulheres 

virgens 

Total de 

mulheres que 

recusaram  

Total de mulheres que 

fizeram por convênio 

médico ou particular  

Fonte: informações internas da SaSi 

A planilha computadorizada é cumulativa e, em caso de alteração de um mês para o outro, os 

novos dados são somados aos antigos. Verificando esses totais, são feitas análises para 

definição de estratégias e futuras ações para que as mulheres com exame atrasado (em 

especial da coluna 6, recusas) realizem o procedimento, conforme será visto nos tópicos 

adiante.  

Boutinet (2002) explica que a análise ou o diagnóstico permite a exploração minuciosa da 

situação, objetivando compreender o conjunto de parâmetros que agem sobre os profissionais 

e seu meio, estabelecendo pontos fortes e pontos fracos, aspectos positivos, carências e 

insuficiências do contexto. O autor acrescenta que, após o levantamento da problemática 

situacional, em nosso caso, adicionada à colaboração dos atores envolvidos (PSF) e de uma 

pessoa externa (SaSi) que exerça a função de um conselho, projetos poderão ser construídos 

com objetivos e fins definidos, identificando possibilidades de ação após a elaboração de 

estratégias.  

5.4 Informações produzidas 

Várias informações foram produzidas em relação às mulheres a partir do contato entre a 

equipe do PSF e a população, em especial, nas visitas domiciliares feitas pelos ACS.  

• Virgens: algumas alegaram ser virgens, mas conforme o MS, o exame só será 

necessário em caso de apresentarem sintomas, como corrimento vaginal ou se tiverem 

casos de câncer na família.  

• Histerectomia: mulheres histerectomizadas fazem o exame normalmente, entretanto, 

algumas alegaram não saber disso.  

• Particular ou convênio médico: algumas realizam o PCCU por outro meio e, no caso 
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 Fonte: Saúde da Mulher. 
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de apresentarem o resultado da análise do exame feito há menos de 3 anos, serão 

consideradas em dia. 

• Problema de horário/trabalho (dia de semana/final de semana): mulheres alegaram 

trabalhar no mesmo horário de funcionamento da UBS
27

, inclusive aos finais de 

semana, algumas no sábado e outras, no domingo. 

“As mulheres que não...fazem [o preventivo], vinha na planilha assim.. „a 

[paciente] trabalha no horário [de funcionamento da UBS], sábado e 

domingo‟ (C). 

• Zona rural: mulheres que moram na zona rural de Pirapora e que não têm cobertura do 

PSF. 

• Fora da faixa etária alvo do Estado: mulheres de qualquer idade, que a partir do 

momento que iniciam a vida sexual, têm que fazer o PCCU. 

• Enfermeiro homem, além de jovem: algumas alegaram não querer fazer o PCCU com 

profissional homem. 

“Eu já estava querendo marcar [o PCCU], só não quero marcar com o 

enfermeiro” (paciente conversando com a ACS durante visita 

domiciliar). 

“[O enfermeiro] tem idade para ser meu filho” (usuária em uma UBS). 

• “Resistentes” (vergonha e/ou medo) 

Vergonha:  

• Constrangimento: por ficar nua e em uma posição ginecológica considerada 

desagradável e pelo odor do órgão genital; 

• Estética: vagina feia, clitóris grande, pêlos brancos. Ficavam receosas das enfermeiras 

fazerem alguma comparação estética.  

Medo: 

• do procedimento, pois algumas usuárias alegaram que um ferro seria introduzido 

dentro de sua vagina;  

“Uma vez uma mulher falou comigo que não ia fazer porque ia introduzir um 
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 Horário de funcionamento da UBS: das 7h às 11h e das 13h às 17h. 
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ferro nela. A pessoa, às vezes, não tem noção [de como é o procedimento]” (C)  

• crenças: acreditam que a pessoa morre rapidamente depois de ser diagnosticado um 

câncer. 

“A maioria acha que tem um câncer e vai morrer logo. Elas falam assim: „ah, 

eu não quero descobrir não porque se eu descobrir eu vou morrer‟”. (Ro, 

ACS). 

“[O câncer quando descoberto], quanto mais mexe, vai só crescendo”(Ro 

comenta o que a mãe de uma usuária que morreu de câncer justificou para não 

realizar seu próprio exame). 

Estudos realizados anteriormente sobre a não adesão das mulheres ao exame preventivo já 

apontavam e contribuíam para o diagnóstico situacional.  

A pesquisa realizada por Gamarra, Paz e Griep (2005) sobre conhecimentos, atitudes e 

práticas do PCCU com mulheres argentinas apontou alguns problemas para a não realização 

do exame preventivo. Um deles associa-se ao conhecimento inadequado sobre o PCCU: mais 

de 50% das mulheres nunca ouviram falar do exame ou até ouviram, mas não sabem para que 

detectar o CCU. Detectou-se que as mulheres com uma escolaridade abaixo de sete anos tem 

menor conhecimento sobre o exame preventivo. Já as com sete ou mais anos de estudo e que 

haviam consultado os serviços de saúde no ano precedente à pesquisa apresentavam um 

conhecimento adequado sobre o procedimento.  

O estudo também mostrou que, mesmo sem ter o conhecimento adequado, mais de 80% das 

mulheres consideravam necessária a sua realização. Este ponto está associado às pacientes 

que: 1) apresentaram maior escolaridade; 2) trabalhavam fora de casa e por isso, tinham 

maiores contatos com outras pessoas e acesso à informações sobre a saúde; 3) utilizavam 

métodos contraceptivos. Contudo, mesmo considerando necessária a realização do exame, 

apenas 46,5% das mulheres já o haviam realizado algum dia e somente 30,5% o haviam 

realizado nos últimos 3 anos, prática considerada adequada do ponto de vista do MS 

(GAMARRA, PAZ e GRIEP, 2005).  

Embora este estudo não tenha detectado associações entre idade e prática do exame, outros já 

sugeriram uma correlação com o período de reprodução, justificado como a fase em que as 

mulheres estão fazendo exame de pré-natal ou planejamento familiar, outros procedimentos 

vinculados ao PCCU (KLIMOUSKYN e MATOS, 1996; ROBLES, WHITE e PERUGA, 
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1996 apud  GAMARRA, PAZ e GRIEP, 2005).   

A prática inadequada relacionava-se, em especial, à falta de solicitação do procedimento pelos 

médicos e por outros profissionais da saúde, além da falta de sintomas e diagnósticos de 

doenças nas pacientes. A falta de solicitação do exame indica que as mulheres não se sentem 

no direito ou não possuem conhecimento adequado para requerê-lo (GAMARRA, PAZ e 

GRIEP, 2005).  

As fontes de informações sobre a necessidade da realização do exame preventivo 

relacionavam-se, em sua maioria, a rádio e televisão, em seguida aos amigos ou familiares, e 

por fim, à instituição de saúde. Das razões que justificavam a realização do exame, apenas 1% 

estava associada à recomendação médica. Isso indica que ações de transformação são 

necessárias, como o aproveitamento de qualquer oportunidade de contato entre profissionais 

da saúde com a clientela para solicitar o PCCU (GAMARRA, PAZ e GRIEP, 2005). 

Domingos et al. (2007) também apontaram para a dificuldade da realização do exame 

preventivo nas mulheres do município de Cianorte, no Paraná. Para o ano de 2005, estimava-

se atender ainda no primeiro semestre 5.040 mulheres. Contudo, apenas 44,3% da meta foi 

alcançada. Conforme dados da pesquisa, 46,6% das mulheres realizam o exame anualmente, 

28,4% não têm uma rotina de coleta e 12,1% nunca o realizou. Um dado significativo 

relaciona-se às mulheres que realizam o procedimento anualmente. Destas, 57,8% disseram 

realizá-lo na rede não SUS. As causas relacionam-se, além da compatibilidade de horário de 

trabalho das mulheres com o horário de funcionamento das unidades de saúde, dificultando o 

horário de agendamento da coleta de material, também com à demora e mau atendimento nas 

UBS, levando-as a preferirem – ou não terem outra alternativa que não procurar por outro tipo 

de atendimento (DOMINGOS et al., 2007). 

Quanto às pacientes que nunca realizaram o procedimento, os motivos foram diversos – 

embora já conhecidos, conforme apontado pelos estudos citados anteriormente –, como: 

medo, timidez, falta de tempo ou de vaga e horários no SUS, falta de sintomas, e ainda 

descuido e comodismo (DOMINGOS et al., 2007).  

Sugere-se que as orientações de autocuidado para a prevenção do câncer do útero sejam 

reforçadas pelos profissionais da saúde, bem como o aumento das possibilidades de acesso da 

população aos serviços de saúde pública, inclusive em horários distintos dos de trabalho 

dessas mulheres (DOMINGOS et al., 2007).  
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Outro estudo realizado sobre o PCCU foi o de Carvalho e Furegato (2001), objetivando 

conhecer a visão das pacientes sobre o exame preventivo. Para as autoras, os significados 

atribuídos ao PCCU, as influências do meio social e os fatores pessoais têm impactos sobre as 

decisões das mulheres sobre a saúde, podendo influenciar no sucesso ou insucesso dos 

programas de prevenção.  

Em sua pesquisa, o paradoxo existente relaciona-se ao reconhecimento da importância da 

realização do exame preventivo por parte das mulheres, da existência de horários ofertados 

para a coleta nos serviços de saúde, com a não realização do PCCU. Como justificativas, 

aparecem sentimentos de vergonha – exposição da genitália, parte considerada “nada bonita” 

–, medo, tensão, confrontos com o pudor e dor durante o exame, tornando o exame nada 

tranquilo. Ainda que não sejam todas as mulheres a relatar tais percepções e sensações, este 

dado está presente em mais de 77% das pacientes. Algumas chegam a evitar o exame mesmo 

quando existe a presença de sintomas – que geram incômodos – ou mesmo quando a doença 

já está instalada (CARVALHO e FUREGATO, 2001).  

O significado negativo do exame e as experiências negativas anteriores acabam por reforçar a 

atitude de evitamento. Para as pacientes pesquisadas, se pudessem escolher como seria o 

exame, o realizariam de “pernas fechadas, no escuro”, bastando uma conversa, como 

comumente ocorre quando procuram por um clínico geral (CARVALHO e FUREGATO, 

2001). 

Outro fator de evitamento relaciona-se à falta de informações sobre a genitália feminina e 

sobre a sexualidade, seja na infância ou na adolescência, dado constatado a partir do relato de 

algumas pacientes que admitem nunca ter visto seu órgão genital por meio de um espelho. O 

silenciamento desses assuntos levam à vergonha, que levam ao ocultamento da genitália, 

justificando o evitamento do exame preventivo. Esse conjunto de fatos leva ao aumento da 

dificuldade de exposição do corpo à observação de outra pessoa, seja o médico e o enfermeiro 

ou mesmo o marido ou uma colega (CARVALHO e FUREGATO, 2001). 

Outros estudos relatam (XAVIER, ÁVILA e CORREA, 1989 apud CARVALHO e 

FUREGATO, 2001) que as representações do corpo feminino como duentio e sujo também 

geram efeitos de fuga do procedimento por medo ou temor. Essas representações inclusive 

foram verificadas em todas as classes sociais e o fator escolaridade independia do 

constrangimento nesses casos.  

Carvalho e Furegato (2001), contudo, se perguntaram por que outras mulheres não evitavam o 
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PCCU? As respostas foram diversas, como vivenciar experiências anteriores positivas, 

levando as mulheres a perder o medo do exame. Algumas chegavam a procurar pelo 

procedimento de forma voluntária, estando os motivos associados ao medo do câncer, ao 

auto-cuidado, aos sintomas incômodos, à obrigatoriedade da realização de alguns exames na 

rotina de alguns programas de saúde, como é o caso do exame de pré-natal. 

Diante das constatações das representações das pacientes quanto ao PCCU, faz-se necessário 

que os profissionais da saúde devam querem mais do que mudar o comportamento das 

pacientes. Condições devem ser criadas para que a mulher possa repensar os significados 

atribuídos ao órgão genital, à sexualidade e à fisiologia feminina. As percepções negativas 

devem ser minimizadas e até extintas a fim de que realizem a prevenção normal e 

periodicamente (CARVALHO e FUREGATO, 2001).     

Duavy et al. (2006) também realizaram um estudo a fim de descrever a percepção das 

mulheres ante o PCCU. Para algumas, o procedimento representa uma forma de se cuidar e de 

saber se estão em boas condições de saúde. Entretanto, vê-se que outras procuram pelo exame 

em decorrência do aparecimento de um sintoma, e o câncer do colo do útero é tido como algo 

temível e ameaçador, do qual podem ser vítimas. Outro fator relaciona-se a incerteza da 

fidelidade do cônjuge, que ao ter relações extra-conjugais, aumentam o risco de transmitir 

doenças sexuais – DST. Pode-se dizer ainda que, a realização do preventivo do câncer do 

útero é um empecilho para o cumprimento das “obrigações” sexuais das mulheres, pois para a 

sua preparação é necessário que não tenha relações sexuais na véspera do procedimento. Para 

completar, alguns homens ainda “brincam” dizendo que irão “arrumar” outra parceira sexual, 

uma vez que a sua encontra-se impedida (DUAVY et al., 2006).      

No que se refere ao corpo e à sexualidade, expor o corpo, ter seus órgãos e zonas erógenas 

manipulados e examinados são motivos de vergonha para algumas pacientes – quer o 

profissional seja do sexo masculino ou feminino. Esse sentimento de vergonha está associado 

à forma como o prazer sexual da mulher é tratado de forma mistificada em nossa sociedade, 

cuja evidência está na dificuldade em abordar o assunto, tratado como moralmente 

condenável, e reprimido muitas vezes desde a infância – fato já constatado em outros estudos, 

como já foi visto. Essa situação é reforçada ao longo dos anos, inclusive pelos profissionais 

da saúde ao abordarem assuntos, em regra, como métodos contraceptivos e realização do 

PCCU, mas nunca sobre como ter uma vida sexual mais prazerosa – fato também constatado 

em outras pesquisas (DUAVY et al., 2006).  
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Quanto à periodicidade do exame, de 24 mulheres entrevistadas, 13 o tinham em dia e 11 

estavam com o exame atrasado. Destas, algumas chegaram a regularizá-lo em função do 

aparecimento de sintomas, sendo que 4 o realizaram pela 1ª vez na vida (DUAVY et al., 

2006).  

Ao expressarem o sentimento diante do procedimento, constatou-se que o maior deles 

relaciona-se à vergonha em função do tabu do sexo, consequência da educação recebida pela 

família ou pela falta de informações. O desconforto provocado pela posição ginecológica, 

pelo juízo alheio e pela opinião de outrem diante da exposição e do flagrante de si frente à 

inadequação aos padrões tidos como aceitos e valorizados pela sociedade reforçam esse 

sentimento (DUAVY et al., 2006).  

O outro fator também já constatado é a vergonha das mulheres quanto ao profissional 

masculino, pois além de ser outro homem que não o seu marido a vê-la despida, sua unidade 

de saúde está vinculada a sua área de moradia, impedindo-a de poder escolher o profissional 

de saúde a cuidar dela. Aqui, a questão da manipulação dos órgãos é tratada ainda com maior 

dificuldade, haja visto que o procedimento não é tido como algo natural, mas sexual. Isso 

porque esses órgãos e zonas erógenas deveriam ser tocados unicamente por seu marido, 

conforme aprendido na sua infância (DUAVY et al., 2006).       

O nervosismo e o medo são outras sensações que as mulheres vivenciam. O medo do exame 

em si, de sentir dor, de ser detectado algum problema apenas são amenizados ao saberem 

durante o exame clínico que está tudo bem. A desinformação sobre o exame, suas etapas e 

características, em especial, no que se refere às pacientes que nunca o realizaram, também 

gera nervosismo – independentemente do nível da idade e nível de instrução (DUAVY et al., 

2006).      

No que se refere à acessibilidade ao serviço de saúde, constata-se uma dificuldade das 

mulheres “mães” em deixarem seus filhos sozinhos ou em pagar outra pessoa para cuidar 

deles em sua ausência. Além disso, percebe-se uma demora para o agendamento do exame, 

falta vagas e de material para a realização do procedimento (DUAVY et al., 2006). 

Os autores recomendam a elaboração de atividades educativas que alcancem não só as 

mulheres, como seus cônjuges, que nem sempre compreendem a necessidade da realização do 

exame para a prevenção do câncer do colo do útero (DUAVY et al., 2006). 

Diante das informações trazidas pela literatura, percebe-se que os motivos para a não adesão 
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ao exame preventivo são complexos, em especial, no que se trata das mulheres tidas como 

“resistentes”, problema também percebido pelos agentes de saúde que acompanhamos nesta 

pesquisa, exigindo todo um trabalho de mapeamento, compreensão das causas e elaboração de 

ações específicas para convencer as usuárias ditas “resistentes”. O próximo tópico é destinado 

à análise de como as diversas ações coordenadas foram desenvolvidas ou adaptadas por um 

conjunto de profissionais (equipe formal e informal da SaSi e profissionais do PSF) a partir 

do diagnóstico local, e como contribuíram para o alcance das metas.  

5.5 Analisando a reflexão e o desenvolvimento sobre as ações  

Este tópico, questão central desta tese, pretende demonstrar como as ações foram 

desenvolvidas ou ajustadas pela equipe formal e informal da SaSi e pelos profissionais do 

PSF a partir dos dados produzidos, principalmente pelos ACS, a fim de alcançar as mulheres 

que se encontravam em diversas situações (como “resistentes” e horário de trabalho 

compatível ao horário de funcionamento da UBS) e como os resultados produzidos 

permitiram o alcance da meta do PCCU pelo município de Pirapora. 

A figura 18 mostra estratégias desenvolvidas e ações planejadas, classificadas em três 

categorias, iniciando pelas mais simples (podem ser à distância, utilizando-se um saber já 

existente, sem necessidade de diálogo) e finalizando pelas mais complexas (são dialógicas, 

precisam de produção argumentativa em dada situação e, por isso, não podem ser 

programadas):  

1. Divulgação de informações e conhecimentos disponíveis sobre o exame e o câncer: 

informar datas, horários; importância do exame; relação com 

histerectomia/virgindade; combater crenças sobre procedimentos da coleta, relação 

entre câncer e morte; 

2. Mudanças institucionais e organizacionais: horários alternativos de coleta, frequência 

de coleta nas UBS, sexo do enfermeiro, (re)alocação de recursos materiais, pessoais e 

infra-estrutura; mutirões; 

3. Apoio a ações em situação: acompanhamento e avaliação das ações, convencimento 

face-a-face. 

Os subtópicos seguintes explicarão a criação, implantação e avaliação das ações. 
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Figura 16: Estratégias e ações que contribuíram para o alcance da meta 

 

Fonte: informações internas da SaSi e dos PSF 

Várias ações foram introduzidas a partir da reunião semestral, realizada entre SaSi e PSF, em 

junho de 2010. Os profissionais da SaSi, que achavam que algumas UBS estavam com o 

resultado aquém do esperado até o momento, decidiram realizar essa reunião a fim de 

apresentar os dados alcançados por cada unidade de saúde do município, o número de coletas 

feitas por enfermeiro por mês, abrindo um espaço para que cada equipe refletisse sobre seus 

resultados e criasse seu plano de ação para melhoria, uma vez que cada área de PSF tem suas 

características particulares, inviabilizando à SaSi o estabelecimento de uma programação 

“engessada” a ser cumprida por todo o município. Na oportunidade, cada equipe deveria fazer 

uma autoavaliação, e após construção do plano, haveria um momento de compartilhamento 

com os profissionais das outras unidades de saúde sobre as ações sugeridas e as dificuldades 

vivenciadas até então, visando saná-las. Além da possibilidade de compartilhamento, a SaSi 

ainda tinha como intenção propiciar uma reflexão sobre os resultados alcançados por outras 

UBS que encontravam ou dispunham de características similares - como no caso de falta de 

infra-estrutura, do profissional enfermeiro ser masculino - para que seus dados servissem de 

referencial comparativo entre as unidades. Assim, as equipes de uma UBS poderiam ver o que 

as outras equipes estavam criando como soluções às situações que lhe eram apresentadas, 

aproximando seus resultados das metas esperadas por equipe. 

Algumas dessas ações foram desenvolvidas a partir dessa reunião, e outras, sem que 

houvessem sido previamente planejadas, como será visto nos subtópicos seguintes. Ainda, 

mesmo as que foram planejadas, dificilmente alcançaram resultados idênticos aos previstos 

antes da execução das ações.  

Como afirmado por Mintzberg (2004), a equipe de planejadores nem sempre é o centro de 

geração de estratégias, embora em alguns momentos dêem sugestões e interfiram no curso das 

ações. Sua função é também de aguçar nos outros profissionais o pensamento sobre o que 

pode ser feito para melhorar os resultados. Diante disso, o procedimento estratégico não visa 
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estabelecer normas, mas desencadear um processo constante de discussão e análise das 

situações particulares da sociedade (TESTA, 1992). Quando diante de um aprendizado 

incompleto ou de um ambiente externo instável, organizações necessitam de uma estratégia 

flexível. Um dos papéis do planejador é o de catalisador (MINTZBERG, 2004), não cabendo 

a ele a contribuição direta na geração de estratégia, mas a garantia de que os gerentes de linha 

estejam preocupados e ocupados com sua formulação e execução. 

5.5.1 Divulgação de Informações  

A primeira categoria relaciona-se às ações que objetivam a conscientização dos usuários. Uma 

das estratégias desenvolvidas com menor grau de complexidade visa informar a população 

sobre o exame de prevenção do câncer do colo de útero. Também aqui, algumas das formas 

de divulgação foram criadas pela SaSi e outras, pelas equipes de PSF.  

Essas ações tendem a ser não dialógicas, unidirecionais, apoiadas em conhecimentos 

formalizados preexistentes. No entanto, mesmo nas ações baseadas em difusão de 

conhecimento, a experiência cotidiana nas UBS faz a diferença e é incorporada às ações 

quando ajustes são necessários para a efetividade do que foi planejado, que, de outro modo, 

teriam uma forma mais padronizada. 

Em relação à SaSi, as maneiras de divulgação elaboradas foram: utilização da rádio da cidade 

e de um carro de som; DVD informativo; esclarecimento sobre relação entre mulheres 

virgens/histerectomizadas e o PCCU.  

Rádio local 

Como as salas disponíveis para a realização do exame na Saúde da Mulher (cuja coleta do 

preventivo é mais direcionada à população descoberta pelo PSF) ficavam vazias nos dias de 

atendimento, profissionais da SaSi levantaram a possibilidade de algumas pacientes não 

realizarem o PCCU por falta de informação. Com a capacidade de atendimento em torno de 

dez pacientes por dia, uma profissional da Saúde da Mulher chegou a atender apenas uma, 

havendo, ainda, registros de dias sem nenhum atendimento.  

Para atrair as mulheres para a sua realização, discutiram durante uma reunião informal sobre 

possíveis ações para aumentar o número de exames, uma das formas, seria por meio de uma 

entrevista dada na rádio da cidade, direcionada a todas as mulheres do município.  

A rádio é um dos meios de comunicação mais utilizados por pelo menos três motivos: 1) a 

Prefeitura tem espaço para participação em programas jornalísticos; 2) as pessoas, 
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principalmente as mulheres que não trabalham, têm o hábito de ouvi-la, pois podem participar 

dos programas ao vivo (pedindo músicas, fazendo perguntas); 3) abrange toda população 

Piraporense (centro e zona rural). 

“Porque [a rádio] é um meio de comunicação que eu tenho aqui. A gente tem 

muita abertura na AM. Porque também ela abrange [toda Pirapora], muita 

gente escuta o programa, as pessoas têm o habito de ouvir.” (C). 

A ideia da utilização da rádio era possível pelo conhecimento sobre as peculiaridades do 

município e a sua inserção nessa cultura, o que os fez saber que as pessoas, incluindo suas 

famílias, escutavam a rádio desde crianças. 

Como a Prefeitura já participa toda quinta-feira dos programas jornalísticos por meio de 

entrevistas na Itatiaia
28

, o espaço destinado usualmente à coordenação de PSF seria cedido aos 

profissionais da saúde, como Drª. L e S, para participação em entrevistas informativas rápidas 

(2 minutos), gravadas com antecedência, ou longas (1 hora), realizadas ao vivo, podendo a 

população fazer perguntas sobre o assunto em discussão.  

Drª. L e S foram sugeridas para dar entrevista na rádio por serem referências no município: S, 

por ser a enfermeira responsável pela Saúde da Mulher e Drª L, por: ser ginecologista há 20 

anos em Pirapora, ter implantado o serviço de coleta de preventivo no município, ser a médica 

responsável pelo acompanhamento e tratamento de casos de patologia das mulheres, inclusive 

de cânceres de útero e mama. Mais de 10.000 pacientes já foram examinadas pela profissional 

por meio do serviço público, além de ter 9.240 mulheres cadastradas em seu consultório 

particular. É respeitada pela população em geral e, com essa trajetória, acumula ampla 

experiência e conhecimento técnico sobre o assunto.  

“Porque a S [enfermeira] que é responsável pela Saúde da Mulher é uma fala 

diferente, uma postura diferente, como diz o outro: „as vezes, santo de casa 

não faz milagre‟, então um convidado. E Drª L pela experiência que ela tem, 

as pessoas respeitam muito” (C). 

Novamente, as indicações feitas sobre os possíveis profissionais da saúde que deveriam 

informar a população foram baseadas em um conhecimento prévio, reforçando a importância 

dos conhecimentos intangíveis (Mintzberg, 2004). Como os profissionais da SaSi já haviam 

trabalhado no PSF, sabiam que questões como respeito, reconhecimento, fala e postura 
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 Rádio mineira. 
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diferentes poderiam impactar mais as mulheres por terem acesso a informações mais técnicas 

sobre o câncer. 

Ao longo do ano de 2010, S foi convidada pela rádio para falar sobre um outro assunto e, na 

oportunidade, também falou sobre o que é o PCCU, qual sua importância, e convidou as 

mulheres a procurar pelo PSF para atualizar o preventivo, estando as UBS preparadas para 

realização do procedimento.  

Carro de som 

Outra forma de divulgação foi a utilização do carro de som da prefeitura, comumente 

utilizado na campanha de vacina, quando as mães precisam ser informadas sobre a 

necessidade de levar as crianças ao posto de saúde para vacinação.  

As mães levavam seus filhos e diziam ter ouvido a informação por esse meio e, sabendo 

disso, a técnica pensou que o mesmo carro poderia ser utilizado para divulgação das ações 

sobre o PCCU. Informações caracterizadas como objetivas (ação, data, horário e locais), 

podem ocorrer de forma unidirecional, sendo desnecessário o diálogo. 

O carro seria útil para ajudar os profissionais na divulgação do PCCU devido ao desfalque de 

ACS em decorrência do concurso público realizado no início do ano de 2010, que 

possibilitaria a contratação dos novos agentes apenas no mês de outubro do mesmo ano por 

motivos burocráticos, que não serão tratados nesta pesquisa. Neste período, os ACS antigos 

que foram aprovados continuaram trabalhando, tentando visitar também micro-áreas 

desfalcadas, o que nem era possível devido à quantidade de famílias e pelo fato de às vezes 

não haver ninguém na casa. Veremos depois que a atuação dos ACS não pode ser reduzida a 

veículo de comunicação, tratando-se de uma atividade comunicativa, dialógica, bem mais 

complexa.  

A ideia foi apoiada pela coordenação do PSF e implementada em uma das ações, o mutirão. 

Maiores explicações serão dadas no subtópico que discorrerá sobre esse assunto.   

DVD 

Nas visitas que fez às UBS, a técnica sugeriu aos ACS o desenvolvimento de um trabalho de 

convencimento das mulheres que se negavam a realizar o exame. Entretanto, os agentes 

alegavam não ter material de apoio para utilização em uma ação, como em uma oficina 

informativa na unidade de saúde.  
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Algo precisava ser criado, considerando-se os recursos das unidades, como televisão e 

aparelho de DVD, quando uma das ideias da técnica foi a utilização de vídeos explicativos. A 

técnica acessou sites da internet, já sabendo que o MS dispunha de um vídeo sobre o exame 

preventivo, escolhido para gravação. Outros, procurados aleatoriamente no Youtube, também 

tratavam de dúvidas das pacientes (como o instrumento introduzido na vagina da mulher), e 

também foram selecionados para gravação. Vendo que ainda havia espaço para gravação e 

que outros vídeos sobre outras doenças, como tuberculose e hanseníase, estavam disponíveis, 

a técnica incluiu-os no DVD, posteriormente enviado às UBS. Isso quer dizer que o conteúdo 

de alguns vídeos era de seu conhecimento e, de outros, não, selecionando-os ao assisti-los. Na 

última situação, a escolha realizada não tinha nada previamente estabelecido, também comum 

ao planejamento, que pode ser feito implicitamente no contexto das ações (MINTZBERG, 

1986).  

Os vídeos selecionados sobre o PCCU continham: 

 Música em ritmo de samba que poderia tocar nos sons e televisões das UBS e nos 

carros de divulgação da prefeitura;  

 Demonstração sobre a técnica e o tempo de coleta apenas para visualização (como a 

coleta é feita, como é rápido o procedimento e o instrumento de coleta); 

 Informações explicadas didaticamente, contendo a população alvo, o que é o exame, 

como prevenir o câncer. Esse vídeo do MS foi feito com um profissional que já 

ministra cursos do canal Minas Saúde
29

, relacionados aos diversos indicadores de 

saúde acompanhados pelo PSF. 

Em uma UBS, a enfermeira transferiu a televisão de sua unidade para a sala de espera para 

que os vídeos passassem enquanto os pacientes esperassem pelo atendimento médico. Em 

outra, a enfermeira passou os vídeos em um dia de vacinação, pelo fato de as mães levarem 

normalmente seus filhos para vacinar. Se colocado em dias normais de atendimento, várias 

mulheres não veriam o DVD, por não terem o hábito de frequentar a unidade.  

Vê-se que considerar as particularidades locais ajuda a diminuir a distância entre o prescrito 

pela SaSi e as realidades das UBS, tornando as medidas mais efetivas. O fato de o DVD ter 

sido pensado e criado por iniciativa da SaSi não quer dizer que atingiria seu objetivo, a não 

ser quando as peculiaridades do contexto de sua utilização fossem levadas em consideração. 

                                                 
29

 Canal virtual de aprendizagem (palestras, discussões sobre determinado tema de saúde) (Fonte: SaSi). 
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A aproximação dos formuladores de estratégias dos executantes garante maior sucesso na 

implementação de estratégias (MINTZBERG, 2004). No caso de Pirapora, a equipe da SaSi 

reconhece as peculiaridades de cada área de PSF, dando autonomia de decisão sobre a 

implantação a cada equipe local, considerando o que for adequado à sua realidade ou a 

maneira de fazê-lo. O DVD estava criado, mas a maneira de sua utilização cabia aos 

profissionais locais, fazendo toda a diferença: no caso do DVD, pode-se dizer, que as equipes 

locais recriam ou adaptam uma estratégia previamente elaborada à sua realidade, mas, quando 

se avançar na análise, ver-se-á que, direta ou indiretamente, as equipes operacionais também 

atuam em sua elaboração.  

Mulheres virgens e histerectomizadas 

Alguns ACS escreviam na planilha que a mulher havia feito cirurgia de retirada parcial ou 

total do útero como justificativa para não realização do PCCU. Alguns deles aceitavam a 

justificativa, demonstrando sua falta de conhecimento de que essas mulheres também 

deveriam realizar o exame. 

Diante das dúvidas dos ACS, a técnica recorreu a um vídeo explicativo (da SES) sobre o que 

fazer com as mulheres virgens e histerectomizadas, enviando-o para as UBS juntamente com 

um resumo explicativo criado por ela, o qual continha informações sobre os preparativos para 

a realização do exame, pois apesar de os ACS saberem sobre os preparativos necessários, 

algumas vezes esqueciam de falar com a paciente, atrapalhando a coleta, embora não a 

invalidassem. Além disso, ainda que alguns agentes fizessem as recomendações, as usuárias 

se esqueciam e não as cumpriam. A lista, que continha as informações abaixo, pretendia 

diminuir esses inconvenientes e facilitar a coleta. 

 Não realizar o exame no dia seguinte de um procedimento de ultra-som endovaginal; 

Não ter tido relações sexuais no dia anterior ao exame; Não usar medicamentos 

intravaginais; Não estar menstruada; Como é feito o exame em mulheres em 

condições especiais, como gestantes e usuárias com doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). 

Com o tempo, mulheres histerectomizadas foram à unidade realizar a coleta. Em relação ao 

informativo sobre o preparativo, algumas unidades adotaram o seu uso, levado pelo ACS na 

visita domiciliar para entregá-lo às mulheres. Em outras, agentes alegavam ser desnecessário 

por não se esquecerem de fazer recomendações. A efetividade do informativo para os ACS e 
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para a população não foi averiguada nesta pesquisa.  

O executivo tem acesso a informações importantes, sejam elas advindas de seus subordinados 

ou de sua rede de contatos com pessoas externas e, ainda que não saiba tudo, sabe mais do 

que qualquer outro funcionário por ser o “centro nervoso” da organização (MINTZBERG, 

1986, p. 22). Essas informações, entretanto, precisam ser compartilhadas e disseminadas entre 

os integrantes da organização, cabendo ao executivo a função de disseminador.  

Como foi visto no início deste tópico, os profissionais dos PSF também elaboraram 

estratégias, uma delas relacionada à forma de divulgação sobre o PCCU (cartazes afixados em 

pontos estratégicos; durante uma consulta na UBS; “boca a boca” e convites entregues 

pessoalmente pelos ACS), descritas em detalhes nos itens abaixo. 

Cartaz informativo  

O nível local também tem como responsabilidade criar estratégias para suas UBS, cabendo ao 

grupo ou a parte dele sugerir o que deve ser feito. Profissionais da base têm informações 

minuciosas que podem ser usadas no planejamento e definição de ações, culminando em um 

diferencial nos resultados. São eles que estão a todo o momento com a população, sabendo o 

que pode ou não ser adequado ao contexto em que atuam e vivem por fazerem parte da 

comunidade.  

Para informar a população, cartazes foram elaborados e afixados nas UBS (na recepção) e em 

pontos considerados estratégicos pela equipe do PSF, como creche, salão de beleza, 

mercearia, locais comumente frequentados pelas mulheres. Neles havia informações, como a 

faixa etária alvo, dia de coleta de preventivo na UBS e de mutirões. Como os profissionais, 

em especial os ACS, estão em constante contato com a população, fizeram uso de seus 

conhecimentos prévios para definição sobre locais para afixarem os cartazes.  

Orientações e agendamentos durante a consulta na UBS 

Profissionais, em especial os enfermeiros, aproveitavam a ida da população às UBS para 

perguntar se o exame de prevenção estava em dia, uma vez que o livro interno da UBS sobre 

o PCCU não fica em poder deles. As oportunidades de contato eram variadas, como durante o 

acolhimento e a classificação de risco dos pacientes, ou durante as consultas. Por meio do 

prontuário da paciente, os enfermeiros tinham acesso a sua idade e já agendavam, para ela, a 

data do procedimento, ou então, como faziam alguns, deixavam à escolha da paciente o 
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agendamento imediato ou posterior. Algumas mulheres já saiam da unidade com o exame 

marcado. Os profissionais aproveitavam o contato direto para informar e esclarecer dúvidas 

gerais sobre o exame e crenças que o envolvem.  

Essa é uma das situações que mostram como os executores criam oportunidades a partir dos 

contatos estabelecidos com a população e como o planejamento está mesclado às ações 

operacionais. A pressão e a quantidade de trabalho advindas da rotina marcam a brevidade, a 

variedade e a fragmentação do trabalho do executivo, fazendo-os criar estratégias alternativas 

(MINTZBERG, 1986). Assim, enquanto atendiam a um paciente por outro motivo, também 

tratavam sobre questões do PCCU.  

“Boca a boca” 

Os profissionais do PSF, principalmente os ACS, pediam às mulheres para verificarem com 

suas vizinhas e amigas na faixa etária entre 25 e 59 anos se seu preventivo estava em dia e, no 

caso de estar atrasado, dizer-lhes que deveriam procurar pela UBS para agendar o 

procedimento. A divulgação boca a boca é utilizada por saberem que esse tipo de ação traz 

resultados, o que foi confirmado por uma paciente que, ao realizar o exame, comentou que 

alguém lhe informou sobre a necessidade de atualizá-lo.  

Convite  

Existem três tipos de convite:  

1) aquele que contém informações sobre dia, horário geral (por exemplo, das 9h às 12h) e 

local da coleta. A paciente comparece de acordo com o horário que lhe convém; 2) o que 

contém as mesmas informações, propondo, entretanto, um horário de atendimento agendado 

previamente pelo ACS, que é, posteriormente, comunicado à paciente; 3) e aquele que contém 

as mesmas informações do segundo, porém é a paciente quem escolhe seu dia e horário de 

consulta, conforme agenda de atendimento da UBS. Nas situações 2 e 3, o horário e o nome 

registrados na agenda, permitem aos profissionais verificar o ocorrido em caso de não 

comparecimento. Uma das ACS ainda sugeria às usuárias que colassem o informativo em 

objetos comumente manuseados ou visualizados por elas, como geladeira e espelho.  

“O convite muda mais a forma da mulher lembrar [do exame] e, às vezes, elas 

passam [o convite] para outras [mulheres]”(ACS Ni). 

Especificamente na situação 2, o convite era deixado na caixa de correio, no caso de pacientes 
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não encontradas em sua residência. Em um dia de visita de uma ACS, 16 mulheres não se 

encontravam em casa, e, posteriormente, 10 delas compareceram ao exame, atendendo ao 

convite. Especialmente em um dentre os 10 casos, uma das mulheres já havia sido visitada e 

encontrada em sua residência, tendo seu exame marcado por mais de três vezes, sem que ela 

comparecesse às consultas. Quando a agente a visitou novamente, não a localizando antes de 

sair de férias, ainda escreveu no convite que aquela seria sua última oportunidade, pois do 

contrário, qualquer problema que acontecesse seria de sua própria responsabilidade. A ação 

consciente de pensar o estreitamento da relação de compromisso entre profissionais da saúde 

e pacientes é denomina planejamento deliberado (MINTZBERG et al., 2006).  

Avaliação da efetividade das informações 

A última etapa de um projeto é a avaliação dos resultados, seja de ações deliberadas ou 

emergentes, devendo-se averiguar a eficácia dessas ações e os meios utilizados, inclusive de 

questões que não são passíveis de quantificação (BOUTINET, 2002).  

Algumas pacientes, quando iam realizar o exame, levavam o convite entregue pelo ACS 

durante a visita ou deixado por ele em sua caixa de correio. Outras ainda diziam que o convite 

lhe havia sido repassado por uma vizinha, para que fosse realizá-lo, conforme depoimento dos 

ACS. Uma das enfermeiras perguntava frequentemente às mulheres, durante a consulta, como 

souberam da necessidade de fazer o exame e nas respostas elas indicavam ter visto o cartaz na 

UBS ou em outro local, ou tomado conhecimento por meio da visita domiciliar ou do 

comentário de uma amiga.  

Uma ACS disse que as ações do carro de som também foram efetivas, pois mulheres 

comentaram ter ouvido a informação, o que as levou a fazer o exame. Entretanto, em sua 

maioria, as mulheres que o realizaram foram as visitadas pelos ACS, segundo depoimento dos 

próprios profissionais do PSF, que as reconheceram nas UBS no dia do exame. Esses dados, 

porém, não foram quantificados para ilustração nesta pesquisa. 

Isso comprova o que a literatura mais atual tem trazido como uma possibilidade para o 

sucesso do planejamento, seja este deliberado ou emergente: a aproximação entre 

planejadores e implementadores e a participação dos segundos na definição das estratégias. 

Profissionais da SaSi consideram importante a participação e a autonomia dos profissionais da 

base, como demonstrado quando da elaboração de estratégias informativas sobre o PCCU e 

que continuará sendo demonstrado em outros tópicos deste capítulo.  
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A sala de situação tem um importante papel de analista, ao lidar com os dados factuais e de 

catalisador, ao estimular a propensão ao planejar, não enfatizando o planejamento ou os 

planos em si. Sua função é encorajar os gerentes das linhas atuantes a pensar o futuro de 

forma criativa (pensamento estratégico), garantindo que estes sim estejam ocupados e 

preocupados com a geração de estratégias. Esse papel de catalisadores ainda será analisado 

em outros momentos desta dissertação. 

5.5.2 Mudanças organizacionais e operacionais 

Este tópico visa descrever ações desenvolvidas inicialmente pelos profissionais da base que, 

em decorrência dos resultados alcançados, acabaram tendo suas ideias disseminadas e 

implementadas por outras UBS. A questão principal é que essas ações, originadas das 

necessidades locais, tomam tamanha importância, ao ponto de se transformarem em 

estratégias, acarretando mudanças organizacionais e operacionais, como o estabelecimento de 

programação de atendimento, a criação de horários alternativos de atendimento, a troca do 

profissional masculino pelo feminino e a realização de mutirão nas UBS.  

As estratégias são de caráter mais complexo que as descritas no tópico anterior (divulgação de 

informações) devido: 1) à necessidade de maior utilização dos saberes locais dos profissionais 

por se aproximarem mais das pacientes; 2) à maior disponibilização e realocação de recursos, 

como material e pessoal extras, e de infra-estrutura, o que ainda pode ser programado.  

Programação de atendimento 

A técnica da SaSi percebeu, a partir da consolidação dos dados do livro de registro da Saúde 

da Mulher, que havia unidades com uma quantidade de coleta superior às de outras, feitas 

com frequência maior. A coleta nas UBS não era organizada por um procedimento padrão, 

ficando a cargo de cada unidade organizar o atendimento. Inicialmente pensou-se que as que 

trabalhavam mais do que as outras também contribuíam mais para o alcance da meta 

municipal. Diante do fato, a equipe da SaSi pensou que, se cada UBS tivesse sua própria 

meta, ações direcionadas poderiam ser tomadas para cada caso. A quantidade de exames que 

uma unidade realizaria variaria conforme o montante de usuárias cadastradas por área (PSF), 

atualizado diante da entrada e saída da população (mudança de residência), mas todas com um 

mesmo percentual de atendimento, sempre priorizando as mulheres consideradas atrasadas. 

Um plano, uma programação tem a função de controle deliberado (MINTZBERG, 2004).  

Outras ações – como mutirões – seriam desnecessárias, a não ser em casos de o número de 
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mulheres com o exame atrasado ser grande em relação ao tempo restante para a avaliação do 

Estado ou em função das dificuldades particulares da unidade, como no caso do profissional 

masculino. Mutirões deveriam acontecer apenas nessas situações por gerarem maiores custos 

com lanches, pessoal extra e transporte de equipamentos, como de mesas ginecológicas 

extras.  

Como algumas UBS com bons resultados faziam a coleta duas (algumas até três) vezes por 

semana, definiu-se a padronizando dessa periodicidade. O número necessário de coletas 

diárias seria sempre menor do que sua capacidade
30

. Para facilitar a visualização desse 

número, a meta mensal de cada unidade foi calculada, considerando que o enfermeiro teria 11 

meses por ano para coletar material (pois tem 1 mês de férias), conforme ilustrado na tabela 

abaixo.  

Quadro 17: Cálculos de coletas a serem feitos por UBS por dia 

UBS Total de 

mulheres 

na faixa 

etária em 

uma UBS 

Percentual 

a ser 

atingido por 

ano na faixa 

etária 

Quantidade 

a ser 

atendida 

por ano 

Quantidade 

a ser 

atendida 

por mês  

Número 

de dias 

de coleta 

por mês  

Capacidade 

de coleta 

diária em 

meio turno  

Número de 

coleta de 

preventivo 

por dia  

Bom 

Jesus 

698 

mulheres 

1/3  232,6 

mulheres 

21,1 

mulheres 

8 dias  12 mulheres 2,6 mulheres 

Fonte: Dados internos da SaSi 

Cada enfermeiro, sabendo de sua meta mensal e da realidade de sua unidade, poderia se 

organizar e realizar o procedimento quantas vezes fossem necessárias para alcançar o 

percentual estipulado, considerando que mensalmente teria a avaliação do município e que a 

cada 4 meses teria uma nova avaliação do Estado. O que a equipe da SaSi buscava era 

estabelecer uma programação semanal de funcionamento para as UBS, característica do 

planejamento estratégico, estando relacionado às dimensões temporais e operatórias 

(BOUTINET, 2002). Esse planejamento seria seguido de um controle dos resultados de 

desempenho, acompanhado por meio das planilhas de monitoramento dos ACS e do livro de 

registro do Saúde da Mulher. Contudo, alterações dessa programação eram possíveis, cabendo 

às equipe de PSF avaliar a adequação da sugestão às suas particularidades. 

Como anteriormente a coleta não era uma prática rotineira nas UBS, o material para 

realização do exame era proporcional à quantidade de atendimento. A partir do momento que 

as UBS tinham que atender duas vezes por semana, o material disponível foi insuficiente. 

                                                 
30

 De 10 a 12 coletas por turno, pois gasta-se em torno de 20 minutos por exame (preenchimento de ficha, 

esclarecimento, coleta em si).  
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Quando o fixador
31

 acabava, o frasco era enviado para a SaSi para a reposição, ficando os 

enfermeiros impossibilitados de realizar o procedimento. Devido ao contato constante entre 

equipe da SaSi com os enfermeiros (por meio das visitas realizadas pela equipe da SaSi à 

UBS ou nas reuniões de retorno de resultados trimestrais
32

), uma das providências tomadas 

foi pedir ao laboratório credenciado que enviasse mais frascos e fixador para o município.  

“É legal ir à unidade porque você vê uma série de coisas” (C). 

Os frascos com o fixador foram posteriormente divididos entre os PSF, totalizando dois por 

unidade. Quando um deles acabasse, seria enviado para a SaSi para reposição sem que a 

unidade precisasse interromper sua coleta. O envio de mais frascos e fixador não gera custos 

para o município por ser de responsabilidade do laboratório o fornecimento do material.  

A experiência prévia da técnica no PSF permitia-lhe saber como era o atendimento, as 

peculiaridades (ainda que não fosse a sua) e as limitações de recursos por UBS, como de 

material, que acabaram sendo mais evidenciadas a partir do contato pessoal com as equipes. 

No caso do fixador, não é a quantidade, em termos absolutos, que causou problema ao fluxo 

do processo de coleta, mas sim os procedimentos de reposição dos frascos, cuja frequência 

entrou em conflito com a coleta organizada de forma rotineira. Antes reposto de forma 

irregular, tal como a coleta, agora o fixador deve estar sempre à disposição com a coleta feita 

em dois dias da semana, que foi resolvido pela duplicação dos frascos.  

O contato com os subordinados gera informações detalhadas, que servem como insumos 

fundamentais para a tomada de decisões, podendo fazer toda a diferença no resultado final, 

como quando o executivo tem a função de alocador de recursos (MINTZBERG, 1986). 

No mês de julho de 2010, após a reunião de retorno de resultados trimestrais que aconteceu 

entre SaSi, coordenação e equipes dos PSF, duas das treze unidades do município foram 

acompanhadas pela pesquisadora quando elaboravam um plano de ação para melhorar os 

resultados. Uma delas, como a UBS para a qual Vi (enfermeira) acabava de ser transferida, 

                                                 
31

 Material utilizado para fixar as células coletadas na lâmina. 
32

 As visitas realizadas pela equipes da SaSi às UBS objetivam, além de apresentar os resultados individuais 

alcançados no mês, criar ações imediatistas juntamente com os profissionais do PSF para melhoramento dos 

resultados. Já a reunião trimestral/quadrimestral objetiva apresentar os resultados alcançados individualmente 

por cada equipe e o resultado geral do município ao longo de pelo menos 3 meses, possibilitando que seja feita 

uma análise comparativa entre o seu desempenho e o das demais, localizadas na mesma região ou com as 

mesmas características, como de infra-estrutura, possibilitando a criação de ações menos imediatistas. 
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não havia alcançado a meta anual esperada até aquele momento (o esperado era 40% de 

cobertura, sendo o alcançado 27%). Ge (antiga enfermeira, então transferida para a SaSi) 

havia justificado por meio de um comunicado enviado à SaSi que o foco
33

 estava com defeito, 

impossibilitando a coleta.  

Em uma reunião, a atual enfermeira e alguns ACS criavam um novo plano de ação (novo 

porque o elaborado com a antiga enfermeira foi reformulado com a chegada de Vi) após 

verificarem na planilha dos ACS o total de mulheres com o exame atrasado, que influencia na 

definição do número de dias e quantidade de horários ofertados, correspondendo a um 

montante acima de 140.  

A enfermeira montou uma agenda disponibilizando o maior número de dias e horários para os 

ACS também com maior número de pacientes atrasadas. Em algumas semanas, definiu-se 

uma agenda com mais de dois dias de atendimento, ao considerar que, além do que tinha a 

cumprir no mês, ainda tinha que recuperar o percentual de mulheres do mês anterior, devido 

ao problema no equipamento. Quando a agenda é aberta, a enfermeira destina seu tempo para 

realização dessa tarefa e, sabendo que algumas mulheres não vão ao exame, usa a estratégia 

de convidar mulheres a mais (de duas a três) pois, caso alguma falte, já têm outras para serem 

atendidas. 

Uma das ACS, acompanhada pela pesquisadora, fez uma relação das mulheres a visitar a 

partir de sua planilha de monitoramento, colocando apenas os nomes por serem 

desnecessários os endereços, que são de seu conhecimento devido ao trabalho que já realiza 

há mais de sete anos com a população. Quando a ACS refez a relação de mulheres, tinha 

como intuito a facilitação de seu próprio trabalho, uma vez que a planilha continha todos os 

nomes das mulheres de sua micro-área, dentre elas, várias que não precisariam ser visitadas.  

A partir da agenda da UBS e de sua relação de nomes, a ACS fez um convite contendo apenas 

dia e horário de atendimento, para que, na visita, a própria paciente escolhesse o que lhe fosse 

mais conveniente. Essa ACS é uma das profissionais que acredita que o convite tem um 

caráter de compromisso, que, ao ser assumido pela paciente, não deixará de ser cumprido. Nas 

casas, à medida que a usuária fazia a escolha, ela a anotava na mesma relação e, 

posteriormente, atualizava a informação no caderno interno da UBS. Por meio desse caderno 

interno, profissionais do PSF conseguem acompanhar novos registros de mulheres que 
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 Aparelho utilizado para iluminar o útero durante a coleta. 
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realizaram o PCCU para, em seguida, atualizar as informações em suas próprias planilhas de 

monitoramento antes de encaminhá-la para a SaSi.  

Na outra UBS acompanhada, do enfermeiro masculino, um dia de atendimento já havia sido 

disponibilizado para o PCCU: todas as quintas-feiras, das 9h às 12h, pois das 7h às 9h o 

profissional faz o acolhimento e a classificação de risco das pessoas que procuram por 

atendimento médico. Depois desse horário, a população já sabe que pode realizar o exame, 

devido ao contato com os profissionais do PSF, em especial o ACS. Entretanto, horários não 

são agendados previamente, sendo o atendimento realizado por ordem de chegada.  

A capacidade de coleta durante o horário de funcionamento rotineiro da unidade é de 60 

exames por mês e sua meta mensal é de 19 exames. Além do horário disponibilizado pelo 

enfermeiro, que totaliza 40 PCCU, uma enfermeira ainda disponibiliza uma agenda de 

atendimento das 13h às 17h em quintas-feiras alternadas, possibilitando que mais 20 coletas 

sejam realizadas. Essa particularidade da profissional enfermeira será tratada em um dos 

tópicos mais adiante, sendo suficiente apresentar neste momento apenas a capacidade geral de 

coleta nesta UBS em relação à meta mensal.  

Após a reunião trimestral, quando era esperada uma produtividade de 40% da meta anual, a 

UBS foi informada que apenas 8% haviam sido cumpridos. Agentes já tinham visitado 

repetidamente as mulheres, de 3 a 6 vezes, e estas nunca compareceram. A equipe da unidade 

pensou, então, que uma ação de conscientização deveria ser feita pelos ACS, para mostrar a 

importância do PCCU, essencialmente para prevenir que um sintoma, como uma mancha no 

útero, evoluísse para um câncer e, eventualmente, para um óbito. 

Nas visitas domiciliares, os ACS explicaram sobre o exame (como sua importância, o 

procedimento), reforçando o dia e o horário de coleta na UBS. Além dos exames relacionados 

à meta, ainda que uma mulher não estivesse com o exame atrasado ou estivesse fora da faixa 

etária estipulada pelo Estado, mas se queixasse de dor na região do ovário e do útero (baixo 

ventre), os agentes orientavam que procurasse pela unidade, podendo o enfermeiro 

encaminhá-la ou não para a realização do PCCU. Mesmo após essas ações, dessas 40 vagas 

ofertadas pelo enfermeiro, de 1 a 5 eram preenchidas no mês.  

Outra dificuldade enfrentada pelos profissionais para conseguir cumprir a programação do 

atendimento é a falta de infra-estrutura de algumas UBS, que precisam utilizar a sala do 

médico. Entretanto, coletas não foram realizadas em uma UBS com essa condição mesmo 

quando o médico estava ausente. Nenhuma intervenção foi feita por parte da coordenação do 
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PSF ou da equipe da SaSi, uma vez que os enfermeiros também passaram por um concurso 

público e apenas um dos treze enfermeiros foi aprovado. Já a outra unidade, com a mesma 

infra-estrutura, utilizou a UBS mais próxima para realizar as coletas, contudo não como 

rotina, mas por meio de mutirão, assunto que será tratado em um tópico mais à frente.  

Mais uma vez, as particularidades locais exigiram a adequação de uma estratégia elaborada 

previamente. Como visto na literatura sobre planejamento estratégico (MINTZBERG, 2004; 

Boutinet, 2002), nem tudo que é planejado é realizado. Assim, as unidades de saúde tiveram 

que lidar com a ausência dos pacientes nos dias agendados, embora ações para ocupar os 

possíveis horários ociosos tenham sido desenvolvidas a fim de minimizar essa situação. Além 

disso, formas alternativas de coleta acabaram sendo definidas a partir da realidade de cada 

PSF.  

Horários alternativos 

Algumas mulheres trabalham no comércio e em empresas do município no mesmo horário de 

funcionamento da UBS. Um dos agravantes é que as empresas só aceitam atestados emitidos 

por profissionais médicos como justificativa para que as mulheres se ausentem do serviço. 

Enfermeiros das UBS só podem emitir comunicados ou declarações, que não têm valor 

jurídico para a empresa. Adicionado a isso, a jornada de trabalho ainda inclui dias do final de 

semana, pois, dependendo da empresa, sábados e domingos são dias efetivos de trabalho. 

Assim, algumas mulheres justificavam não poder ir à UBS por motivos profissionais, 

enquanto outras, em seu dia de folga no final de semana (fosse sábado ou domingo), não 

poderiam ir à UBS por terem afazeres domésticos, pessoais e de lazer.  

Diante dessa situação, profissionais das UBS pensaram que algo deveria ser feito, como criar 

horários alternativos de atendimento durante a semana, no horário de almoço (das 11h às 13h) 

ou após o horário de funcionamento das UBS (por exemplo, das 17h às 20h).  

A ação foi implementada e sua eficácia foi avaliada. A enfermeira da UBS acompanhada pela 

pesquisadora considerou o resultado bom, uma vez que alguns dos horários disponibilizados 

foram preenchidos. Já no caso do enfermeiro, a oferta do horário alternativo não trouxe o 

mesmo resultado, pois poucas mulheres procuraram pelo serviço. Em sua opinião e na dos 

ACS, a questão de ser um profissional homem é o que justifica essa situação, pois outros 

horários disponibilizados também ficam vagos. 

O executivo (o enfermeiro), em seu papel empreendedor, procura melhorar voluntariamente 
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sua unidade por meio da adaptação às necessidades da realidade concreta (MINTZBERG, 

1986) e, quando o gerente está diante de uma ideia considerada boa, deve desenvolvê-la.   

Troca do profissional masculino por feminino 

Durante as visitas domiciliares dos ACS, mulheres acobertadas por UBS de profissional 

masculino alegavam não querer realizar o exame com o enfermeiro, apresentando 

justificativas variadas, como vergonha; pelo costume de realizar a coleta com uma 

profissional mulher e até pelo fato de o profissional ser novo, com idade para ser filho de 

muitas delas. 

Ao saber da vergonha das mulheres e pelo fato de a cobertura do PCCU estar muita baixa 

naquela unidade, T, em sua casa, comentou sobre o assunto com sua mãe (Gr), também 

enfermeira de outra UBS. Para ajudá-lo a realizar as coletas e melhorar os resultados da 

unidade, sua mãe ofereceu-se para ir a sua unidade uma vez a cada quinze dias no turno da 

tarde, o que foi autorizado pela coordenação do PSF. Dessa forma, as atividades da 

enfermeira em sua própria unidade não ficariam atrasadas e, ao mesmo tempo, poderia ajudar 

a fazer os exames naquelas mulheres que preferissem uma profissional mulher. Estratégias 

emergentes, não pensadas previamente, podem surgir em um lugar estranho, em momentos 

inesperados, podendo as iniciativas advir de ideias de quaisquer pessoas da organização 

(MINTZBERG, 2004). 

Nas quintas-feiras à tarde, a partir das 15h, as UBS do município não funcionam, o que já é de 

conhecimento da população devido à informação dada pela equipe durante as visitas 

domiciliares. Nessa tarde, as equipes da UBS assistem ao Canal Minas Saúde e, 

posteriormente, discutem sobre o assunto em pauta, além de outros temas de seu interesse. 

Dessa forma, o dia da semana escolhido por Gr para ajudar o filho não traria impactos nos 

atendimentos em sua UBS, podendo ela, inclusive, participar das discussões quinzenalmente 

com sua equipe.  

Os ACS informaram a população dessa área do PSF tanto sobre a possibilidade de realizar o 

procedimento com a enfermeira quanto os horários disponíveis.  

A técnica da SaSi soube da ajuda prestada pela profissional enfermeira por meio das visitas e 

reuniões que faz com as UBS, comentando o fato com outros colegas, o enfermeiro Wa e a 

enfermeira Mo, que têm a unidade mais próxima, permitindo-lhe cumprir sua função de 

disseminadora ao compartilhar as práticas com outros profissionais (MINTZBERG, 1986). 
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“Comentei com Wa, comentei com Mo, mas a [decisão] foi deles” (C). Após essas conversas, 

Mo ajudou Wa nas coletas de preventivo das usuárias de sua área de PSF, realizadas na UBS 

da enfermeira, sendo um dos motivos a infra-estrutura. Entretanto, a enfermeira entrou de 

férias e, depois de seu retorno não ajudou mais seu colega a realizar as coletas. 

A ideia de Gr e T, que também foi implantada por Mo e Wa, trouxe resultados, pois usuárias 

“resistentes” procuraram pelas UBS para fazer o exame. Entretanto, a quantidade de dias e 

horários ofertados para a comunidade não resolveu todos os problemas. No caso da UBS de 

T, Gr chega a ficar com alguns horários ociosos, e uma das causas desse problema é o dia da 

semana e os horários de atendimento, como dito pela população. 

Em setembro de 2010, em um dia de mutirão em uma das UBS, quando a técnica realizou 

uma visita à unidade para acompanhar a ação, mostrou para os profissionais ali presentes os 

resultados insatisfatórios do consolidado das unidades dos enfermeiros homens. O esperado 

até o mês de setembro era que 75% da meta anual da unidade tivesse sido cumprida, mas o 

alcançado, ainda que já contasse com a ajuda da enfermeira, ainda continuava em torno de 8% 

na UBS de T (29% de L e 10% de Wa). 

Enfermeiras ofereceram-se para ajudar a realizar o PCCU duas vezes na semana para as 

unidades mais próximas (de Wa e T), o que foi apresentado pela técnica à coordenação de 

PSF para obter sua autorização. Contudo, ao negar – alegando que dois dias na semana seria 

muito, uma vez que as unidades já tinham suas tarefas rotineiras a cumprir – o coordenador 

do PSF propôs, juntamente com a técnica, que as enfermeiras substitutas, que cobrem férias, 

licenças médicas e enfermeiros de folga, ficassem nas UBS, pois naquele momento não 

estavam com nenhuma atividade pelo fato de o quadro de funcionários estar completo.   

Boas ideias advindas da base podem se transformar em padrões que, certamente, não foram 

planejados, mas surgem em processos emergentes (MINTZBERG, 2004). A ideia de uma 

profissional feminina ajudar um masculino, tornou-se um padrão, formalizado com outros 

recursos e por procedimentos institucionais diferentes do voluntariado. Vê-se, aqui, como os 

dois processos se combinam, em suas vantagens e desvantagens. A ação espontaneamente 

desenvolvida pelas equipes operacionais é eficaz e prontamente reconhecida pela SaSi. Não é 

possível, porém, fundá-la de modo permanente na cooperação voluntária, dadas as restrições 

de recursos e de pessoal, o que explica seu caráter inconstante. A mesma característica que 

explica sua eficácia na criação espontânea e a solidariedade entre familiares e profissionais de 

uma equipe – uma CoP –, também a torna pouco eficiente. Aproveitando a ideia geral, mas 
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não a solução específica, a SaSi, com poder de alocar outros recursos disponíveis, dessa vez 

de modo formal, propõe um procedimento mais adequado, atendendo inclusive a uma terceira 

unidade que não se havia beneficiado de ajudas voluntárias.  

Uma escala de rodízio das duas enfermeiras foi montada pela técnica da SaSi de forma que 

cada uma fosse pelo menos dois dias da semana às 3 unidades dos enfermeiros homens, em 

esquema de revezamento, que foi comunicado aos profissionais da base. 

Nas visitas domiciliares, ACS informavam sobre os novos horários de atendimento pelas 

enfermeiras na unidade e já faziam os agendamentos. Após esse período de rodízio, uma das 

enfermeiras substitutas foi cobrir férias de Wa e, a outra, foi transferida para o setor de 

epidemiologia.  

“Antes de T entrar de férias, Ka e Pa já estavam vindo e estava funcionando 

[e] eu acho que [pelo] fato de ser enfermeira. Esse mês teve quarta à tarde e 

quinta de manhã. Eu falei assim: „se não fizer agora vai ter que fazer com o 

enfermeiro‟” (ACS comenta sobre diálogo com pacientes). 

De forma geral, as ações de troca do profissional homem por mulher apresentaram resultados 

satisfatórios. O rodízio trouxe alguns resultados, mas devido ao curto período desta ação, o 

melhor resultado acabou sendo da UBS do enfermeiro Wa. Até novembro, o valor de coleta já 

havia modificado, inclusive porque as UBS também utilizaram a ação de mutirão (UBS de T, 

42%; UBS de L, 43%; UBS de Wa, 144%).  

Conforme consolidado da SaSi, 59 coletas foram realizadas pela profissional substituta na 

UBS de Wa durante 1 mês, quando cobria suas férias. Na mesma UBS, outras 45 coletas 

foram realizadas por meio de mutirão, tendo sido mais eficaz a troca de profissional na rotina 

(reforçado ao considerar outros custos do mutirão). Nesse caso, as estratégias deliberadas 

(MINTZBERG et al., 2006) – planejadas conscientemente, tendo uma finalidade pensada 

previamente a partir de práticas espontâneas – trouxeram resultados positivos.  

A partir do ano de 2011, a prática de rodízio de uma enfermeira nas UBS dos enfermeiros 

masculinos foi introduzida formalmente, acarretando em resultados positivos para essas 

unidades, embora seus resultados não tenham sido mensurados formalmente. 

Mutirão 

Para contextualizar a história do mutirão no município, será apresentada brevemente a 
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introdução da prática de coleta do PCCU em Pirapora e, posteriormente, do mutirão.  

Há vinte anos, a prática da coleta do PCCU não existia na cidade via serviço público. Drª L, 

atual médica da Saúde da Mulher, a implantou inicialmente em Buritizeiro, município vizinho 

de Pirapora, após ter ido a Montes Claros, onde funcionava a GRS. Devido a esse contato, a 

prática autorizada foi implantada nos dois municípios.  

Ao longo dos anos, a oferta de exames citopatológicos foi aumentando, bem como os 

equipamentos (como coposcópio
34

 e aparelho de cirurgia de alta freqüência, usado para operar 

cânceres em nível ambulatorial) e profissionais especializados. 

No início, os exames do PCCU eram centralizados, realizados apenas pelo setor da Saúde da 

Mulher, mais especificamente por duas profissionais. No ano de 2002, na reunião da 

Comissão Intergestora Bipartite (CIB), a coleta do município foi considerada incipiente por 

parte do Estado. Nessa ocasião, S, atual enfermeira da Saúde da Mulher, na época enfermeira 

de uma das UBS, sugeriu uma ação emergencial para melhorar os resultados: o mutirão.  

“Eu acho que nós deveríamos fazer um mutirão para resolver pelo menos esse 

ano a nossa coleta. Em Montes Claros, [o PSF] fazia mutirão quando não 

batia a meta semanal” (S). 

O objetivo do primeiro mutirão era realizar apenas a coleta, não tendo médico no local para 

examinar as mulheres que apresentassem algum sintoma, como um corrimento. Nesses casos, 

as mulheres seriam encaminhadas pelos enfermeiros posteriormente para uma consulta 

médica. Como as UBS não tinham material para coleta, tiveram de solicitá-lo à Drª L, que 

lhes atendeu prontamente, o que a fez cumprir o papel de alocadora de recursos ao decidir 

sobre quais e quantos materiais deveriam ser enviados (MINTZBERG, 1986).  

O primeiro mutirão aconteceu, portanto, em 2003, na UBS de S. Como os profissionais nunca 

o haviam realizado no município, não pensaram na quantidade de pessoas que poderia 

participar do mutirão e na quantidade de enfermeiros que seria necessária para isso. Além 

disso, as pacientes diziam já ter o costume de fazer o procedimento na Saúde da Mulher, com 

os auxiliares de enfermagem, despertando na enfermeira o temor de uma participação pouco 

efetiva dessas pacientes.  

Campanhas de divulgação da ação foram feitas por meio de visitas domiciliares durante um 
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 Aparelho para endoscopia do colo do útero, localizando o melhor lugar para realização da biópsia quando 

diagnosticada alguma patologia.  
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mês, quando orientações sobre o exame, a faixa etária almejada e o dia e horário do mutirão 

foram dadas às mulheres. Antes dessas visitas, a enfermeira orientou os ACS sobre quem 

deveria fazer o exame e qual a importância de sua aplicação.  

No dia da ação, 2 enfermeiras coletaram material de quase noventa mulheres em um único 

dia
35

. Assim, como não havia agendamento de horários, uma fila formou-se e o tempo de 

espera das mulheres para o atendimento era longo. Apesar dos contratempos da organização 

do evento, no ano seguinte, o Estado parabenizou o município pela melhora de resultados. 

Como já repetimos algumas vezes, nem tudo que é previsto acontece. Da mesma forma, 

eventos imprevistos podem acontecer, principalmente quando o aprendizado sobre uma dada 

situação está incompleto, permanecendo a situação, em parte, desconhecida. Diante do caráter 

vago do projetar, as pessoas buscam confusamente o que aspiram (E. BLOCH apud  

BOUTINET, 2002) e são contrariadas pelas interrupções dos imprevistos, que devem ser 

geridos (BOUTINET, 2002). 

O mutirão tinha apenas um caráter de ação emergencial, sendo apenas uma opção, mas não a 

única possibilidade. Uma nova forma deveria ser encontrada para que as mulheres pudessem 

realizar seus exames e mantê-los em dia. 

S havia se formado em um curso de enfermagem com ênfase na Atenção Primária. Em seu 

período de graduação, realizou um estágio de seis meses em uma UBS, onde os enfermeiros 

colhiam preventivos.  

“Prá mim já era mais do que normal colher PCCU dentro da unidade e, 

quando eu cheguei [em Pirapora], eu achei anormal [não ter coleta nas UBS]” 

(S). 

A ideia de enculturação – ou participação em uma CoP (WENGER, 2001) – em  formas de 

vidas, mundos sociais e paradigmas é utilizada para explicar como as pessoas compartilham 

formas similares de fazer as coisas: cultura, língua, educação, prática, experiência, permitindo 

explicar o porquê de apresentarem um caráter coletivo de respostas comportamentais quando 

diante de uma mesma situação (KUHN, 1975 [1962] apud  RIBEIRO, 2007). Assim, a 

enculturação permite que a prática seja tomada por natural.  

Em decorrência de sua experiência prévia, S sugeriu que as UBS de Pirapora também fossem 
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 Como visto nos tópicos acima, a capacidade de coleta por turno para cada pessoa é, no máximo, de 12 

pacientes, o que totalizaria um total estimado de 48 mulheres.   
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um ponto de coleta do PCCU via serviço público, assim como em Montes Claros. Estranhou 

que os enfermeiros da cidade tivessem como tarefa apenas fazer curativo e aplicar vacina, 

muito pouco frente ao que os profissionais do PSF do outro município faziam. A partir de 

então, o PCCU foi implantado nas UBS e novos materiais foram comprados para os PSF. 

Entretanto, cada equipe tinha autonomia para decidir se e como queria realizar o preventivo 

em sua unidade.  

A ideia do mutirão permanecia, contudo, apenas no caso de o número de mulheres com o 

PCCU atrasado por unidade ser alto – como acima de 100 pessoas, conforme histórico do 

município – pois essa ação envolve maior mobilização de recursos (humanos e materiais, 

como já foi visto).  

Na época, alguns exames retornavam do laboratório com a observação para repetir o 

procedimento, pois alguns profissionais estavam usando vaselina para colher material, quando 

o correto era utilizar soro. A falta de experiência dos profissionais na realização de PCCU 

acarretou problemas para o município, sendo necessário que os enfermeiros passassem por 

uma capacitação, posteriormente providenciada e realizada.  

Com a formalização do atendimento, algumas mulheres resolveram ser as primeiras a fazer o 

exame nas unidades de saúde, por estarem mais próximas de suas residências e também 

porque o atendimento era mais rápido do que na Saúde da Mulher (a quantidade de mulheres 

a serem atendidas e a oferta de horários de atendimento fazia com que o procedimento só 

fosse realizado algum tempo mais à frente). Como a demanda pelo exame na UBS ainda era 

pequena e, em geral, específica para a população da área de cobertura de cada unidade de 

saúde, propiciava um agendamento em um espaço de tempo mais curto.  

As mulheres que realizavam o exame davam depoimento em grupos que eram realizados na 

UBS. A população foi se sentindo segura para fazer a coleta também nas unidades, na medida 

em que as mulheres diziam que o exame não havia lhes machucado. 

Os mutirões seguintes já foram organizados de forma diferente: mais salas e profissionais 

para realizar a coleta foram disponibilizados. Como visto na literatura sobre planejamento 

estratégico (MINTZBERG, 2004; MINTZBERG et al., 2006; BOUTINET, 2002), o 

aprendizado decorrente de uma experiência prática anterior permitiu o seu aprimoramento. 

Frente a situações mais conhecidas, planos mais adequados poderiam ser elaborados, 

conforme será demonstrado até o final deste subtópico.  
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Além disso, o profissional médico do PSF também passou a fazer parte da equipe, para que o 

paciente que apresentasse algum sintoma, já fosse examinado e tratado e, em casos mais 

graves, encaminhado para um ginecologista para tratamento mais especializado.  

A partir do ano de 2009, devido ao Projeto “Saúde em Casa”, o PCCU tornou-se uma prática 

obrigatória nas UBS, inclusive com a recomendação do número de dias de atendimento, 

conforme foi visto no tópico sobre a “Programação de Atendimento”.   

Na UBS do enfermeiro homem, como a quantidade de PCCU estava insatisfatória (o esperado 

era uma cobertura de 40% da meta anual e apenas 8% haviam sido atingidos), a equipe da 

SaSi sugeriu ao enfermeiro fazer um mutirão para melhorar os resultados. O enfermeiro 

também já estava pensando em fazê-lo, porque o tempo para fechar o ano era curto diante da 

quantidade de mulheres com o exame atrasado. “Quando eu sugeri, ele falou que já estava 

pensando, aí eu falei: „então vamos fazer logo, já poderia ter feito‟” (C). 

O mutirão, agendado para 4 de setembro, um sábado, contou com vários meios de divulgação: 

busca-ativa; participação da equipe da UBS na ação global no dia do voluntariado, realizada 

no Sesi Minas; cartazes informativos; carro de som da prefeitura.   

A ação global do Sesi Minas aconteceu na semana anterior ao mutirão e foi divulgada por 

meio de panfletos e rádio da cidade, tendo a expectativa da participação de várias pessoas, 

conforme informado pelos organizadores do evento à UBS, que foi convidada para participar 

da ação por ser parceira do Sesi Minas. A unidade deveria oferecer algum tipo de serviço à 

população, como aferição de pressão. Enfermeiro e agentes, que aceitaram participar, 

aproveitaram a oportunidade de contato com a população para falar sobre o mutirão do 

PCCU. 

As explicações foram dadas pelos profissionais e informativos técnicos do MS sobre o 

assunto foram entregues às pessoas, juntamente com as orientações sobre a preparação para o 

exame. Fotos de úteros com câncer foram mostradas, pois a população, quando diante do 

medo de desenvolver a doença, decide fazer o PCCU. O momento de medo é aproveitado 

pelos profissionais, que explicam às mulheres a consequência do diagnóstico tardio para o 

tratamento da doença.  

“O médico falou [com as usuárias] que foi porque [a mulher que morreu com 

câncer] não cuidou, não descobriu a tempo [por meio do PCCU]. Por isso que 

a gente fala que é importante descobrir a tempo, porque no início é uma 
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manchinha, depois [uma] ferida e leva até a morte”. (ACS, Ro). 

Para realizar as visitas, ACS elaboraram convites com a mesma intenção do informativo 

técnico do MS, que também foram entregues com as orientações preparativas, cujo foco 

principal eram pacientes dentro da faixa etária pretendida, que estivessem com o exame 

atrasado, em especial as “resistentes”. 

“Vou deixar o convite para você e o preparo...aí você faz o preparo direitinho, 

não faz a duchinha, não ter relação [sexual], evitar hoje para amanhã 

visualizar direitinho [o útero]” (ACS, durante uma visita à uma usuária) 

Uma agente disse não ter informado em suas visitas que o alvo era mulheres de 25 a 59 anos, 

pois algumas em outras faixas etárias também precisavam realizar o exame e, se informadas 

sobre o público alvo, poderiam não comparecer. Um dos casos é de uma mulher abaixo de 25 

anos, que apresentava sintoma e já não havia comparecido por 3 vezes. Os agendamentos 

eram informados verbalmente e, em uma visita, entregou-lhe o convite, reforçando a 

participação de enfermeiras mulheres na ação. 

A equipe da SaSi também reconhece a importância de realizar o PCCU em mulheres de outras 

idades, inclusive porque foi feito um levantamento dos casos diagnosticados com alguma 

patologia, a idade das mulheres afetadas e seu local de moradia (por PSF), a partir do livro da 

Saúde da Mulher, constatando que havia pacientes de todas as idades com algum problema. 

Na reunião realizada em junho entre gestores e técnicos de saúde e equipes dos PSF, a técnica 

apresentou os dados, reforçando a importância da coleta também das mulheres abaixo de 25 e 

acima de 59 anos (entretanto, o número de coletas em mulheres fora da faixa estabelecida 

pelo Estado não deveria ser prioridade, embora fosse um hábito). Futuramente, esses dados 

servirão para as equipes de PSF acompanharem as mulheres em tratamento, assegurando 

consultas e a realização de exames dentro dos prazos estipulados (por patologia). 

Quando uma usuária não era localizada em sua residência e havia alguém para receber o 

agente, o convite era entregue e era dito que tanto a usuária quanto qualquer outra mulher, 

principalmente naquela faixa etária, deveria realizar o PCCU. Outros meios de divulgação do 

mutirão também foram utilizados devido ao desfalque na equipe dos ACS: cartazes foram 

afixados na unidade, creches, salões de beleza e mercearia. Um carro de som da prefeitura 

também foi utilizado a fim de divulgar e reforçar a ação para a população.  

Antes do mutirão, em um dia de vacinação das crianças, o enfermeiro colocou o DVD 
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explicativo que foi enviado pela SaSi para que as mães o assistissem enquanto seus filhos 

eram atendidos.  

Para atrair as mulheres para a ação, os ACS organizaram um café da manhã com alimentos 

saudáveis, como frutas, verduras e soja
36

. A intenção era, além de conseguir levar as usuárias 

até a UBS para realizar o preventivo, orientá-las sobre os alimentos que contribuem para a 

prevenção do câncer, além de distrair as mulheres que ficam ansiosas antes do exame.  

O mutirão foi realizado no dia 04/09, das 8h às 15h, na própria UBS. Três salas (do 

enfermeiro, do médico e de curativo) foram usadas em esquema de revezamento pelas seis 

enfermeiras disponíveis. Uma médica participou da ação para diagnosticar e prescrever um 

tratamento quando necessário
37

. Dos três ACS disponíveis (o quarto estava em férias), apenas 

dois participaram do evento, pois um estava doente. Estes ficariam na recepção para 

preencher a ficha
38

 da paciente antes da realização do preventivo.  

Esperava-se 180 mulheres, 40 consideradas atrasadas. As demais estimadas poderiam vir de 

outras unidades ou de áreas que são descobertas pelo PSF. Responderam aos convites 60 

mulheres ao todo. Na parte da manhã, foram atendidas em torno de 40 e à tarde, 20. As duas 

agentes disponíveis tiveram que ser ajudadas pelas enfermeiras desocupadas durante um 

horário que ficou mais cheio (em torno das 9h), pois a terceira ACS orientava as mulheres 

sobre os alimentos.  

Ao final do evento, o enfermeiro considerou seu objetivo alcançado, pois das 60 mulheres que 

fizeram o PCCU, 47 estavam dentro da faixa etária. Mudanças seriam necessárias para os 

eventos seguintes, como ter um número maior de ACS para preencher as fichas das usuárias, 

uma vez que os enfermeiros estavam na UBS para ajudar na coleta, e contar com a 

participação da médica no horário completo da ação (ela teve de se ausentar às 12h), pois, 

durante sua ausência, uma paciente precisava ser encaminhada para tratamento em outro 

setor, o que teve de ser postergado. Enfermeiros queixaram-se de que alguns colegas foram 

embora às 12h e que a distribuição dos exames não havia sido justa, pois alguns, além de 

ficarem os dois turnos, colheram maior quantidade de material. Sugeriram, para os eventos 

seguintes, a definição de um turno para cada enfermeiro. Entretanto, nenhuma dessas questões 
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 Uma pesquisa sobre os sucos e alimentos a serem preparados no café da manhã foi feita pelos agentes em sites 

da internet e em livros que abordam o assunto. Agentes e enfermeiros pediram apoio à coordenação do PSF para 

conseguir recursos financeiros para comprar os ingredientes, no que foram atendidos. Caso a SMS não os tivesse 

apoiado, a equipe teria que buscar parceiros, como supermercados. 
37

 A cada 2 horas trabalhadas aos sábados e domingos, o trabalhador ganha 4 horas de folga. 
38

 Ficha do MS, na qual constam os dados do paciente, da UBS e da lâmina.  
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prejudicou a coleta em si. 

Já na outra UBS acompanhada, da enfermeira, o mutirão foi previsto para 11 de setembro, 

data também agendada para outra UBS realizar a mesma ação, motivo que a levou a adiar o 

evento para o dia 26 do mesmo mês, pois, conforme experiência dos profissionais, duas ações 

não podem acontecer no mesmo dia devido à falta de profissionais, nem no dia seguinte, 

quando as pessoas que participaram já estão cansadas em função do trabalho do dia anterior.  

A ação aconteceu no dia 26/09, das 8h às 12h. A escolha do domingo teve como propósito 

alcançar principalmente as mulheres que trabalham no projeto de agricultura da cidade e 

tinham naquele dia a única folga da semana. O horário escolhido (turno) foi baseado nos 

mutirões feitos anteriormente, quando as mulheres iam mais na parte da manhã justamente 

por ter outros afazeres em seu dia de folga.  

Esperava-se atender entre 100 e 120 mulheres, tendo como foco específico as mulheres de 25 

a 59 anos. Por esse motivo, carro de som e cartazes não foram utilizados para evitar a 

participação de pacientes de outras idades. Nesse sentido, as mesmas ações (cartazes e carro 

de som) que têm uma conotação de ajuda no alcance de resultados poderiam, em outro 

momento, atrapalhá-los. O ajuste das ações e das estratégias do planejamento estratégico, e 

sua real contribuição em um momento específico, cabe aos profissionais da base, ao 

considerarem as singularidades e o contexto em questão. 

Para atrair as mulheres, uma “manhã da beleza” foi organizada, pelo fato de os cuidados 

estéticos serem um cuidado consigo, assim como o exame preventivo. Naquela manhã, 

enquanto ACS preenchessem as fichas do exame, refrigerantes seriam servidos e brindes 

seriam sorteados a cada grupo de dez mulheres, como hidratação, esmalte, manicure/pedicure, 

penteado. Para conseguir doações, os profissionais da UBS recorreram aos salões de beleza da 

região e às usuárias que eram representantes de produtos de beleza. 

Um convite foi elaborado pelos ACS, contendo uma frase já utilizada em uma campanha 

anterior do PCCU. Naquela época, foram feitas camisas com o slogan da campanha, 

reutilizadas nesse mutirão. No convite, havia a frase: “Declare seu amor por si mesma. Faça 

o PCCU”, além de data, horário e local de atendimento.  

“O PCCU é uma forma da mulher se cuidar, dela se amar” (Vi). 

Uma árvore de papel foi feita e afixada na recepção, na qual constariam nomes das mulheres 

que realizem o preventivo, como uma forma de homenageá-las por cuidarem de si e um 
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estímulo para outras realizarem o exame. 

Por meio da planilha de monitoramente do PCCU, os ACS identificaram as mulheres a serem 

visitadas. Cada ACS visitou e orientou em torno de 30 mulheres, inclusive de áreas 

desfalcadas de ACS.  

Três enfermeiras se ofereceram para participar da ação, quantidade suficiente devido ao 

número de horas programadas para o mutirão e de salas disponíveis na unidade.  

No dia do mutirão, compareceram 30 mulheres na faixa etária entre 25 a 59 anos e 3 de outras 

faixas. Dessas 30, 10 estavam com o preventivo em dia, resultado não considerado bom pela 

enfermeira, que esperava o comparecimento de pelo menos 50% das mulheres estimadas. 

Em outra UBS (que não foi acompanhada minuciosamente nesta pesquisa), duas enfermeiras 

fizeram uma parceria em um mini-mutirão (30 mulheres), tendo-se como alvo também as 

mulheres na faixa etária e com o PCCU atrasado. A parceria permitiu a uma enfermeira de 

uma UBS mais próxima ajudar na coleta da outra, alcançando em um único dia, um número 

maior de mulheres.  

A capacidade de coleta diária da enfermeira da própria UBS é de 9 pacientes, pois 

normalmente, concomitante ao PCCU, é feito o preventivo de câncer de mama, demandando 

mais tempo de atendimento. Durante o atendimento, as mulheres ainda aproveitam para 

esclarecer dúvidas relacionadas ou não aos exames. Nesse mini-mutirão, o objetivo seria 

apenas a coleta de material do útero para agilizar o tempo de atendimento individual. Além 

disso, como a enfermeira de outra UBS não tem vínculo com suas usuárias, o que não as 

deixa à vontade para fazer-lhe perguntas, sua coleta também seria agilizada.  

A ação foi agendada para um sábado no turno da manhã, pois a enfermeira alegou preferir 

utilizar um dia certo para realizar apenas uma atividade específica, ficando inteiramente à 

disposição. Durante a semana, quando o médico está realizando visitas domiciliares, as 

demandas de atendimento são direcionadas a ela, impossibilitando-a de realizar o PCCU por 

ficar por mais de 20 minutos com cada paciente. Com a unidade mais tranquila no sábado, sua 

produtividade aumenta, além de poder utilizar a sala do médico, com melhores condições de 

atendimento do que a sua, como banheiro para a paciente se trocar. 

Apesar de as pacientes terem tido os horários agendados previamente, como as enfermeiras 

sabem que algumas mulheres não comparecem, reduziram o tempo estimado para cada 

consulta e marcaram mais pacientes. Das 30 mulheres esperadas, compareceram 18, 
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correspondendo a 60% do que havia sido estimado, sendo 13 na faixa etária de 25 a 59 anos e 

5, de outras idades.  

Em uma discussão realizada na SaSi (entre profissionais da SaSi, Saúde da Mulher e uma 

outra enfermeira), pensaram que a eficácia dos mutirões e mini-mutirões deveria ser avaliada, 

para ver a distância ou proximidade entre o previsto e o alcançado (BOUTINET, 2002). O 

que é considerado adequado para os gestores em saúde é atingir acima de 50% do esperado e 

o resultado é considerado ruim, quando é abaixo de 15%. No caso de o objetivo não ser 

atingido, outra ação deverá ser elaborada. 

Profissionais criaram uma ficha com perguntas para acompanhar os resultados, sendo a 

finalidade analisar a contribuição da ação para a melhora dos resultados e para o alcance das 

metas. O relatório, que é preenchido pelo enfermeiro, contém os seguintes tópicos:  

Quadro 18: Questionário de avaliação do mutirão  

Ação  

(Mutirão) 

Local Data  Número de coletas 

previstas  

Número de coleta 

na faixa etária de 

25 a 59 anos 

Quantidade de 

pessoas que 

compareceram  

O objetivo foi 

alcançado?  

Fonte: informações internas da SaSi 

As respostas do questionário permitem à equipe da SaSi (e à coordenação do PSF) verificar a 

efetividade do mutirão, uma vez que recursos são disponibilizados para a ação, gerando um 

custo para o município.  

Para a equipe da SaSi, os resultados alcançados no mutirão pelas UBS acompanhadas foram 

positivos: mais de um terço das mulheres esperadas compareceram. Adicionado a isso, a 

técnica ainda avaliou quantas pessoas realizaram o exame pela primeira vez, um dos critérios 

qualitativo (BOUTINET, 2002), além de quantitativo. “Está bom demais, são as mais 

difíceis, que nunca vão: com mais de 3 anos [sem realizar] e que nunca fizeram [o PCCU]” 

(C). 

Já em outra unidade de enfermeiro masculino (que não foi acompanhada nesta pesquisa), a 

avaliação foi considerada insatisfatória tanto pelo enfermeiro quanto pela SaSi. Entretanto, 

sua análise não será alvo nesta pesquisa.  

“[Na UBS, o enfermeiro] falou comigo que era umas 220 mulheres, [mas o 

resultado] não foi bom. Tava esperando muitas mulheres e foram pouquíssimas 

[38 mulheres]...Vou até puxar a orelha [do enfermeiro]” (C). 

Em relação ao mini mutirão, o objetivo foi alcançado, pois o propósito era realizar um 

número maior de exames em um único dia, não ficando a equipe sobrecarregada e preocupada 
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com a meta. O número de coletas feitas correspondeu ao que seria colhido em duas semanas. 

Mais de 43% das mulheres esperadas e que compareceram, estavam dentro da faixa etária 

exigida pela SES. 

O questionário e acompanhamento do resultado do mutirão permite inclusive a C cobrar a 

devolução dos materiais para a SaSi quando não utilizados, como no caso da UBS do 

enfermeiro que utilizou apenas 38 lâminas das 220 solicitadas.  

Para a médica da Saúde da Mulher, a ação do mutirão não é a mais adequada por outros 

motivos, diferentes dos levantados pela SaSi e pela Coordenação do PSF (custos). Para ela, 

pelo sistema de mutirão “a mulher fica com mais medo, você tem menos tempo para 

conversar, o atendimento individualizado cai na relação com o paciente e no resultado final. 

A gente pega uma quantidade de resultados insatisfatório muito maior em mutirão” (Drª L).  

Os pontos considerados são variados: 

1) Algumas pacientes, como as que estão na menopausa, precisam de uma preparação 

maior, porque a sua realização nessa fase é, naturalmente, mais dolorosa;  

2) A coleta nessa mulher (com menopausa) nem sempre é adequada, pois a falta de 

lubrificação do canal vaginal, decorrente da situação da paciente, implica na 

inadequação da amostra de células necessárias para avaliação; 

3) A coleta rápida (quando há erro na técnica) em mulher de qualquer idade também 

pode influenciar na qualidade da amostra de células para diagnosticar as patologias.  

Problemas de técnica na coleta ou falta de lubrificação no canal vaginal aumentam a chance 

de erro no resultado (devido à ausência de células endocervicais e ao atrofiamento do epitélio, 

necessárias para diagnosticar patologias). Isso pode gerar retrabalho quando algumas 

mulheres precisam repetir o exame.  

Treinamentos já foram dados, mas conforme relatado pela ginecologista, existe uma 

rotatividade de enfermeiros, que impacta na qualidade dos serviços prestados à população. 

Entretanto, essa questão (rotatividade) pode ser solucionada devido ao concurso público, que 

também aconteceu para os enfermeiros.  

A técnica da SaSi fez um levantamento do percentual de amostras consideradas insuficientes, 

em torno de 1% por ano (2008, 2009 e 2010), sendo o permitido pelo MS até 5%. Entretanto, 

a médica alegou que esse levantamento computou apenas as amostras absolutamente 
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inadequadas, o que quer dizer que o laboratório não tem como fazer nenhuma análise em 

relação ao material colhido no procedimento. Na verdade, ela se referiu às amostras que são 

passíveis de análise, contudo, com um percentual de erro diagnóstico muito maior do que o 

esperado (20%, conforme o MS). Entretanto, esse assunto ainda está em discussão entre os 

profissionais do município, cabendo apenas apresentar aqui outros pontos de vista que 

sugerem que essa prática não deva ser a mais utilizada, seja por questões de custo, seja pela 

qualidade da amostra da coleta e do atendimento.  

A princípio, profissionais da SaSi já adotaram algumas medidas (em 2011), como colocar 

uma enfermeira para realizar todos os PCCU nas UBS de enfermeiros para que não seja 

necessária a ação do mutirão. Além disso, equipes de PSF foram orientadas para que a mulher 

em menopausa realizasse um tratamento hormonal com um médico para, além da redução da 

chance de amostra insatisfatória, reduzir a dor durante o procedimento.  

Apesar de a ação do mutirão não ser uma novidade para os profissionais, o que quer dizer que 

um aprendizado já foi construído, ainda assim eventos e imprevistos acontecem. Geri-los 

(BOUTINET, 2002) é uma das funções dos gerentes, como no caso de enfermeiras que 

ajudaram a preencher fichas do PCCU no momento de pico. Além disso, por mais que uma 

organização prévia das ações tenha sido feita, nem todas as situações têm como ser 

administradas, como no caso de enfermeiros que ficaram conversando em vez de dividir 

melhor as tarefas. E, por fim, a avaliação de resultados tem que considerar pontos 

quantitativos e qualitativos, como foi demonstrado. De forma geral, a ação pode até contribuir 

para o alcance das metas, mas dependendo da qualidade da coleta, esse número representará 

um falso dado quantitativo, podendo ser ainda mais irreal se considerar que a paciente terá de 

repetir o procedimento, contando como se mais uma mulher tivesse feito o exame.  

5.5.3 Ações em situação  

Este último tópico fará a demonstração das ações mais complexas. Isso porque as 

características dessas atividades envolvem diálogo, argumentações que variam de acordo com 

cada objeto que lhes surge. Por isso, não podem ser programadas, apenas apoiadas. Apoiadas 

no sentido em que: 1) outrem pode dar-lhe sugestão do que fazer (mas não de como fazer) por 

reconhecer que a atividade bem-sucedida de convencimento se encontra na base, em quem 

tem um contato pessoal com a paciente; 2) outrem pode ajudar-lhe, como no caso de um outro 

profissional que também faz uso de argumentos no curso da ação, mas cada situação tem que 

ser administrada a partir do que lhe é apresentado.  
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Aqui enfatiza-se a questão da “resistência” das mulheres e o processo de convencimento, mas 

o que justifica essa ênfase é o problema que esta situação gera para o sucesso do sistema 

como um todo, haja vista que todas as mulheres, incluindo estas, devem realizar o 

procedimento. Do contrário, os resultados do município ficam comprometidos. 

Para avaliar a eficácia de uma produção argumentativa, não basta apenas utilizar critérios 

quantitativos. Esse é o outro caso extremo, localizado do outro lado dos números, dos dados 

objetivos, factuais e analíticos: o convencimento face-a-face, cujas avaliações devem ser de 

cunho qualitativo para que os profissionais não sejam penalizados (SANTOS, 2004) pelo 

insucesso consecutivo de suas ações.  

Como já foi dito, ACS escreviam na planilha sobre as mulheres que se recusavam a fazer o 

exame, umas por medo, outras por vergonha. Fato era que não queriam realizá-lo, 

independente de quem fizesse a coleta, fosse enfermeiro(a) das UBS, auxiliar de enfermagem 

ou médico(a) da Saúde da Mulher, médico(a) dos consultórios particulares. Agentes de saúde 

já haviam feito visitas domiciliares e até agendado repetidas consultas para essas mulheres (de 

3 a 6 vezes), mas elas nunca compareceram. Essas informações preocupavam a equipe de 

análise da SaSi:“Eu entendo as dificuldades porque eu já estive lá na ponta. Se você está em 

uma comunidade que as pessoas não vão, não adianta colocar na rotina [a coleta] 4 vezes 

por semana, as mulheres não vão” (C). 

Em uma reunião informal, profissionais da SaSi discutiram sobre o que fazer para resolver 

esse problema – maior fator de preocupação – pois o Estado continuava cobrando os 

resultados. Para mostrar a importância da realização do PCCU às mulheres “resistentes”, 

pensaram que os ACS, que já visitavam mensalmente as famílias, deveriam ser as primeiras 

pessoas a tentar convencê-las, por serem os profissionais de maior convívio e intimidade com 

a população. Se a tentativa fracassasse, o enfermeiro da unidade poderia ajudá-los e, por fim, 

um grupo de sensibilização, elaborado como a unidade quisesse, poderia ser criado para 

conversar com essas pacientes. Algumas sugestões foram dadas, como usar o DVD 

explicativo, convidar uma pessoa de representatividade da comunidade ou alguém que já 

tivesse tido um câncer para dar algum depoimento ou, ainda, convidar algum profissional que 

seja referência em saúde para ministrar uma palestra. 

A pessoa de representatividade na comunidade ou alguém que já tivesse tido um câncer foi 

sugerida porque tanto os profissionais da SaSi quanto as equipes locais de UBS sabiam, 

devido a experiências anteriores, que a procura pelo PCCU aumentava quando existiam 
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campanhas feitas em rádio ou televisão por artistas e celebridades e quando uma mulher 

vizinha desenvolvia um câncer. A justificativa era que as mulheres viam que a possibilidade 

de ter uma doença não estava distante, o que poderia acontecer se não se cuidassem. 

“A partir do momento que ela vê que uma pessoa da convivência, um amigo 

[teve câncer], ela vai falar: „se fulano teve, pode acontecer comigo‟” (Vi). 

A sugestão de depoimentos e palestras foi dada porque essas ações já haviam acontecido no 

município antes do acordo de metas feito entre SES e Pirapora, sendo as experiências 

anteriores satisfatórias. Em uma unidade, uma ACS quis dar um depoimento sobre o câncer 

que teve e, ao mesmo tempo, a enfermeira tentava sensibilizar as mulheres “resistentes” para 

realizar o preventivo. No depoimento, ela explicava que havia tido um câncer, que o 

descobriu e conseguiu tratar a tempo devido ao PCCU.  

Já a sugestão de convidar um profissional da saúde para fazer uma palestra advinha da 

credibilidade e do conhecimento técnico que os profissionais têm, conforme já foi visto na 

discussão sobre a “Divulgação de informação via Rádio Local”. 

A experiência de convidar a médica da Saúde da Mulher para fazer uma palestra também já 

havia acontecido no município, sendo satisfatório o resultado. Há dois anos, a ginecologista 

explicou e esclareceu dúvidas da população sobre o PCCU em um grupo operativo
39

 de 

mulheres. Nesse grupo, havia mulheres consideradas “resistentes” e não “resistentes”, estando 

o total das presentes dividido em 50% para cada um desses grupos. Após a palestra, todas as 

participantes fizeram o preventivo.  

A médica se considera clara e agressiva para falar. Responsabiliza as pessoas por não fazerem 

o exame e se tratarem, mas acha que a forma como fala, apesar de impactante, não tem 

repercussão negativa, pois as mulheres acabam realizando o procedimento.  

“O problema é seu, a doença é sua, quem vai morrer e sofrer são vocês‟. A 

fala é seca e absolutamente impactante porque a gente vê o resultado logo 

depois” (Drª L). 

A densidades das relações e a responsabilidade dos participantes da CoP “SaSi” (WENGER, 

2001) fizeram com que alternativas sanassem um problema. Para tal, novamente, os 

profissionais fizeram uso de seus conhecimentos e experiências prévias.  

                                                 
39

 Grupos criados por profissionais da UBS para tratar sobre temas prioritários, definidos a partir de diagnósticos 

locais.  
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Se ainda houvesse “resistência” depois de várias tentativas de sensibilização, o termo de 

responsabilidade seria assinado pela própria paciente para que o município se resguardasse 

perante o Estado, devendo ser utilizado em caso de necessidade. Entretanto, até o final de 

novembro, nenhum termo havia sido disponibilizado para as UBS, pois a intenção primordial 

da equipe da SaSi era que todas as mulheres realizem o procedimento. 

As sugestões sobre as formas de convencimento das mulheres “resistentes” foram discutidas 

na visita realizada pela técnica às UBS. A decisão sobre qual e como deveria ser dado o 

próximo passo seria da própria equipe local.  

Uma das unidades foi acompanhada pela pesquisadora a fim de verificar qual estratégia seria 

elaborada, sendo escolhida uma das UBS que já estava sendo pesquisada – a da enfermeira, 

uma vez que uma ACS se ofereceu para que a pesquisadora a observasse. 

Inicialmente, a enfermeira que acabava de assumir a gerência da unidade decidiu, juntamente 

com os ACS, durante uma reunião formal, que a ação de convencimento iria começar pelos 

próprios agentes e, se não tivessem êxito, um grupo de sensibilização seria criado.  

O que justificava as escolhas era o fato de a enfermeira ser novata naquela UBS. Ela queria 

que os agentes iniciassem o processo de convencimento por dois motivos: 1) a razão de 

algumas mulheres não fazerem o exame nem sempre estava relacionada ao fator “resistência”, 

mas isso ocorria também por estarem menstruadas ou porque tiveram outro compromisso no 

dia. Assim, queria esgotar todas as possibilidades de oferta de agendamento do exame para 

saber quais eram realmente as mulheres que se recusavam a realizar o procedimento; 2) em 

muitos casos, é o agente quem convence a população a fazer não só o PCCU, mas outros 

exames e tratamentos, como de diabetes e hipertensão, por ser o profissional de contato mais 

direto e rotineiro. Adicionado a isso, alguns pacientes já estavam indo realizar o exame 

inclusive por causa da insistência constante do ACS.  

“O fato do ACS insistir, ir várias vezes [na residência], acaba que a mulher 

vem [fazer o exame]. Você vence pelo cansaço” (Vi). 

Se, ainda assim, as mulheres continuassem “resistentes” a realizar o preventivo, o grupo de 

sensibilização seria formado. A enfermeira preferiu o grupo à sua visita domiciliar juntamente 

com o agente, facilitando seu trabalho ao reuni-las em um local. No caso do grupo ser 

formado, uma palestra seria ministrada por um profissional da saúde – como Drª L – ou um 

depoimento poderia ser dado por uma pessoa que já tivesse tido a doença.  
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A equipe da UBS alegava que, devido ao costume do convívio rotineiro com a população, 

outros profissionais eram mais valorizados, devendo ser convidados para fazer a palestra de 

sensibilização do PCCU. Contudo, a experiência do depoimento da ACS foi bem-sucedida, 

conseguindo sensibilizar e convencer as mulheres da importância da realização do 

procedimento, que, na ocasião, acabaram fazendo. 

Os agentes de saúde tiveram a tarefa de tentar convencer as pacientes por meio da busca-

ativa, caracterizada por ser uma busca a pessoas específicas por motivos específicos, 

previamente definidos.  

Conforme afirmado por Soares (2005), para se analisarem as complexidades das ações dos 

trabalhadores,  

“É necessário, além da interação imediatista, dispor de informações sobre a 

sequência dos fatos anteriores e posteriores, e o contexto organizacional e 

social para que se possa fundamentar as interpretações dos sentidos e da 

organização das sequências dos atos de fala” (p. 87). 

É nesse caso que há uma inversão entre planejamento estratégico e ação. Primeiramente, os 

ACS agem sem que um pensamento tenha sido programado, apenas a ação é prioridade sobre 

o pensamento. São essas ações que tornam as coisas mais claras ao permitirem conhecer as 

“reais resistentes”. Quando não se tem uma resposta a uma questão, deixa-se primeiro o ACS 

agir, sendo sua experiência o filtro e o ponto de partida para uma posterior reflexão 

sistemática da equipe da SaSi.  

Uma das agentes (Pat) da UBS foi acompanha pela pesquisadora em sua busca-ativa. Das três 

mulheres visitadas, duas foram encontradas. Aqui será descrito apenas o caso de uma das 

mulheres localizadas, a qual chamaremos de Ri.  

A ACS sabia que a usuária de 44 anos nunca havia realizado o exame de prevenção tanto 

porque a própria paciente havia comentado com ela quanto porque não havia registros no 

caderno interno do PCCU da UBS. Durante uma das visitas anteriores à paciente, um dos 

argumentos utilizados foi que se não realizasse o exame, iria perder o benefício que tinha do 

Programa Bolsa-família (benefício financeiro fornecido pelo Governo Federal). “...Teve uma 

vez que eu falei assim: „Você vai perder o bolsa-família”. 

O recebimento do benefício financeiro por parte das famílias já está associado ao 

cumprimento de alguns acordos com o PSF, como realização de vacinação e exame de pré-
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natal. “Você sabe que eles cobram a pesagem de vocês, as vacinas em dia das crianças. 

Agora um dos itens que eles acrescentaram foi o preventivo em dia”. A usuária, entretanto, 

não acreditou em seus argumentos.  

Para usar esse tipo de argumento, a agente utilizou seus conhecimentos prévios sobre: 1) o 

acordo do Programa Bolsa-escola com as famílias e; 2) o fato de a família da paciente ser 

beneficiária desse programa.  

Já os argumentos utilizados na busca-ativa foram diferentes dos citados acima. Abaixo, segue 

o diálogo realizado entre a ACS e a paciente durante a visita domiciliar. 

Quadro 19: Diálogo de convencimento entre ACS e paciente
40

 

Pat- “Oh, Ri, já te expliquei várias vezes que o Estado, até mesmo o governo federal „tá na cola‟ cobrando da 

gente que vcs realizem o PCCU. Vc sabe que a maioria dos cânceres têm cura, mas para isso tem que ser no 

início, um diagnóstico precoce. Vc nunca fez, né?!...” 

          [ 

Pat - “Ela [pesquisadora] está me acompanhando justamente .. para ver a dificuldade em estar levando essas 

mulheres para realizar o PCCU. Aí eu vim aqui fazer mais uma tentativa. Você vai preferir que eu seja 

mandada embora?” 

Ri- “Não, se for por isso aí, não.” 

Pat- “Eu corro esse risco se eu não atingir a meta, se eu não conseguir argumento para levar vocês lá para 

fazer. Quero marcar para você, mas é para você comparecer lá. Você vai mesmo? Por que você não quer 

fazer?” 

Ri- “Pode marcar.” 

Pat- “(Rs) É serio, Ri. Você pode perguntar minha amiga [ACS, vizinha de Ri] o quanto é importante a 

realização deste exame, o quanto eles tão cobrando isso da gente....daqui a pouco eu vou ter que vir com Lula, 

presidente (rs)”. 

          [ 

Pat: “...Deixa eu te falar uma coisa: eu tb fui cobrada pela minha ACS, embora eu [também] seja ACS, porque 

já tinha 2 anos que eu tinha feito, aí tem o prazo de 3 anos e ela falou: „oh, já está na hora [de fazer o PCCU 

de novo]‟. Aí eu também fiquei assim, porque era com Ge, minha chefe que eu convivia todo dia (rs), mas eu 

fui pela importância que é esse exame. Não sei se eu já citei para você o exemplo da minha tia que faleceu, na 

última semana de vida ela falou „tô pagando o preço pela minha ignorância‟. Então isso ficou registrado na 

minha mente e eu tento passar isso. Eu tive uma tia que eu perdi ela com 49 anos de idade exatamente porque 

não realizava o exame... e isso aí revela a importância que é fazer esse exame, porque quando é no início a 

possibilidade de cura é de quase 100%. Agora quando vocês ficam assim sem querer fazer por motivo de 

vergonha, aí chega num ponto que se adquirir o problema aí não vai ter jeito. Vai ter que procurar médico, vai 

ter que procurar tratamento, aí vai ter que escancarar mesmo. Aí vai ter um agravante.. porque a possibilidade 

de cura vai estar reduzida..” 

Ri- “Sim, senhora. Vou lá „se Deus quiser‟. 

Pat- “Vou ficar te esperando e confiando. Agora, se você não aparecer, talvez eu tenha que retornar de novo.” 

Fonte: conversa observada pela pesquisadora durante a busca-ativa. 

Para compreender as estratégias utilizadas pela ACS para convencer a paciente, foram 

realizadas entrevistas de autoconfrontação após o encerramento da visita, conforme ilustrado 

no quadro abaixo. Na coluna da esquerda, foram selecionados trechos do diálogo contendo os 

principais argumentos utilizados pela ACS e à direita, suas justificativas.  

                                                 
40

 Extratos relacionados à conversa entre a agente de saúde e a paciente. Mostramos aqui alguns trechos cuja 

finalidade é compreender as estratégias utilizadas pela ACS.   
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Como dito por Abrahão et al.(2009), a simples observação de gestos e movimentos é limitada, 

uma vez que a subjetividade do trabalhador fica excluída da ação em questão. Da mesma 

forma, as pessoas não conseguem relatar todos os procedimentos e estratégias utilizados, 

sendo necessária a soma das observações e das entrevistas, recorrendo também às 

verbalizações e confrontação dos dados e resultados coletados.  

Quadro 20:       Verbalização                                        Autoconfrontação 

Pat- “Oh, Ri, já te expliquei várias vezes que o Estado, 

até mesmo o governo federal „tá na cola‟ cobrando da 

gente que vocês realizem o PCCU. ... Você pode 

perguntar minha amiga [ACS, vizinha de Ri] o quanto 

é importante a realização deste exame, o quanto eles 

tão cobrando isso da gente....daqui a pouco eu vou ter 

que vir com Lula, presidente (rs)”. ... eu tb fui cobrada 

pela minha ACS, embora eu [tb] seja ACS, porque já 

tinha 2 anos que eu tinha feito, aí tem o prazo de 3 

anos e ela falou: „oh, já está na hora [de fazer o 

PCCU de novo]‟. Aí eu também fiquei assim, porque 

era com Ge, minha chefe que eu convivia todo dia (rs), 

mas eu fui pela importância que é esse exame”. 

“....para elas verem que todas nós dessa faixa etária 

de 25 a 59 anos tem o livre arbítrio de fazer, mas 

agora a gente está sendo cobrada por fazer [pelo 

Estado] ...” 

 

Pat: “Você vai preferir que eu seja mandada 

embora?”.. “Eu corro esse risco se eu não atingir a 

meta, se eu não conseguir argumento para levar vocês 

lá para fazer”. 

“agora vou usar essa estratégia de ser mandada 

embora...eu vi que funcionou agora com quatro 

[mulheres] que eu levei....porque assim, tem muitos 

deles que se apegam com a gente, se apegam mesmo 

e isso ai é verdadeiro e com esses eu estou 

arriscando fazer isso porque eles acreditam que a 

gente tem uma meta para cumprir mesmo e aí eu falo 

„se eu não atingir essa meta eles podem me 

substituir‟. Aí tem uma „não, não vou deixar você ser 

mandada embora não, vou lá fazer‟ e foi. Eu 

consegui levar uma que oh [estala os dedos 

sinalizando que tem muito tempo]... mas eu não faço 

isso com todo mundo não...tem gente que..vai querer 

que eu seja mandada embora mesmo, porque nem 

Jesus Cristo agradou todo mundo... „ah, não tô nem 

aí não, a coisa não funciona do jeito que a gente quer 

[como consulta no horário de seu interesse ou 

disponibilidade], pode ser mandada embora 

mesmo‟... E lógico que eu já sei onde que eu posso 

brincar dessa forma..porque as nossas famílias a 

gente já conhece elas”.   

Pat- “Ela [pesquisadora] está me acompanhando 

justamente para isso, para ver a dificuldade em estar 

levando essas mulheres para realizar o PCCU..” 

 

 

 

 

“eu apresentei você [pesquisadora], mas não falei de 

quem se tratava „oh, tem uma fiscal aí que está 

fiscalizando‟... ...eu acredito que se ela for é mais 

pela sua presença porque...ela deve pensar assim „o 

negócio é sério mesmo, tanto é que antes era só Pat e 

agora já veio reforço a mais‟...”. 
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Pat: “... Você sabe que a maioria dos cânceres têm 

cura, mas para isso tem que ser no início, um 

diagnóstico precoce. Você nunca fez, né?!...”...Não sei 

se eu já citei para você o exemplo da minha tia que 

faleceu, na última semana de vida ela falou „tô 

pagando o preço pela minha ignorância‟. Então isso 

ficou registrado na minha mente e eu tento passar isso 

para [as mulheres]. Eu tive uma tia que eu 

perdi..exatamente porque não realizava o exame.. e 

isso aí revela a importância que é fazer esse exame, 

porque quando é no início a possibilidade de cura é de 

quase 100%. Agora quando vocês ficam..sem querer 

fazer por motivo de vergonha, aí chega num ponto que 

se adquirir o problema aí não vai ter jeito. ...a 

possibilidade de cura vai estar reduzida...” 

“A história da minha tia é verídica.. é para ver se 

sensibiliza. A minha tia falou assim „estou pagando o 

preço da minha ignorância‟...porque não fez o 

exame... ..Ela fez o exame quando tinha o sintoma e 

parece que já estava evoluído...Teve tudo para não 

chegar a esse ponto..... e o câncer,.. a maioria deles 

tem cura no início... [As pacientes] pensam que não 

vai acontecer nada com elas. Tem gente que fala 

assim „eu não estou sentindo nada. Oh, o dia que eu 

sentir eu vou‟....Aí pode ser tarde demais porque o 

câncer é uma doença silenciosa, e o que a gente 

precisa é de um diagnóstico precoce‟....Então é isso 

que eu tenho que passar para elas”. 

 

Dados de verbalizações e autoconfrontação do diálogo durante a busca-ativa. 

Novamente, a agente de saúde utilizou como recurso seus conhecimentos prévios. Além 

disso, aproveitou a oportunidade de estar com a pesquisadora para causar a impressão na 

paciente de que ela representava uma pessoa cujo papel era de fiscalização.  

No dia agendado para a usuária realizar seu exame, Ri procurou por uma ACS (Ne), que é sua 

vizinha, dizendo que não poderia ir à consulta porque estava menstruada, pedindo para que 

avisasse à Pat.  

Como Pat sabia que Ne era vizinha de Ri, já havia comentado com a agente antes mesmo 

deste episódio que a paciente estava “resistente” e que um dos argumentos utilizados durante 

a busca-ativa era que corria o risco de ser demitida se não conseguisse levar as mulheres de 

sua micro-área para realizar o exame. Além disso, que a pessoa (pesquisadora) que havia lhe 

acompanhado na visita era uma fiscal, acentuando o risco de sua demissão. Como a 

manifestação de “resistência” já era familiar, a agente de saúde buscou explicar a sua colega a 

importância de reforçar a necessidade de fazer o procedimento. Como dito por Boutinet 

(2002), situações familiares levam a busca por antecipações e antecipações conscientes são 

estratégias deliberadas (MINTZBERG, 2004). 

Em entrevista, Ne contou como foi a conversa com Ri (ver quadro 22). Em seguida, a 

autoconfrontação, explica o que a levou a utilizar determinados argumentos (ver quadro 23). 

Quadro 21: Entrevista sobre conversa com Ri                                             

Ne - “Ri, mas você viu que aquela moça [pesquisadora] é fiscal, isso é perigoso. Que dia que você pode [fazer 

o PCCU], então? Você não pode deixar de fazer, você viu que Pat foi com a fiscal em sua casa? A menina foi 

com Pat na casa de todas as atrasadas como você. Você sabia que se a gente não conseguir levar os 

cadastrados lá para fazer o exame a gente corre o risco de perder o emprego?” (Ne conta o que disse na 

conversa). 

Ri - “precisa fazer mesmo?” (Ne comenta o que a usuária respondeu). 

Ne - “Claro, Ri. Você sabe que é melhor você fazer [o exame] e descobrir hoje se está tudo legal, do que mais 

tarde se deparar com um câncer”(Ne comenta qual foi sua resposta). 
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Ne -“Ah, eu vou fazer. Depois de tal dia você pode marcar então. Fala com Pat que eu vou fazer sim” (Ne 

comenta o que a usuária respondeu). 

Fonte: ACS Ne (informações sobre seu diálogo com a paciente). 

Quadro 22: ACF sobre conversa com Ri                                             

“Eu fui orientada porque eu não podia chegar lá com qualquer fala. Se eu falasse diferente de Pat ela ia ser 

“resistente”, não ia vir. Pat já tinha orientado sobre o que tinha falado com ela. Eu falei que [a fiscal] estava 

indo na casa de todo mundo para ela acreditar e poder vir. Porque se eu falasse que só foi lá, ela ia falar que a 

história de demissão era mentira...um cadastrado não sabe que o outro está atrasado senão perguntava „foi na 

sua casa?‟. Mas a gente não passa se um vizinho fez ou deixou de fazer, eles não sabem”(Ne). 

Dados da autoconfrontação sobre diálogo entre Ne e a paciente. 

Essa é uma situação que ilustra a importância do trabalho coletivo e da interação e 

compartilhamento de informações entre os trabalhadores (MINTZBERG, 1986). O exame foi 

reagendando para 10/09, comunicado à paciente por meio de um bilhete entregue por Ne, que 

ainda reforçou que a pesquisadora era fiscal, a fim de convencê-la, pois outros argumentos, 

sem êxito, já haviam sido usados.  

No dia 10/09, a usuária foi a Unidade realizar o procedimento. Tremia e suava, precisando ser 

atendida pela médica, que, ao auferir sua pressão, constatou que estava alta, precisando ser 

medicada. Ela já é hipertensa, a pressão dela [estava] muito alta, acho que foi 18 por 10” 

(Pat). 

Antes de realizar o exame, a agente de saúde conversou com a enfermeira, que já havia visto 

como a paciente tinha chegado à unidade. Explicou-lhe que a usuária além de hipertensa, era 

tímida e que nunca havia realizado o PCCU.  

O procedimento pode tornar-se mais difícil quando a mulher está tensa uma vez que a 

contração da musculatura vaginal pode tornar mais dolorosa a introdução do aparelho, 

podendo chegar inclusive a expeli-lo devido à força que é feita pela pessoa. Para que as 

mulheres fiquem mais relaxadas, Vi disse que tem o costume de conversar com as pessoas 

antes do exame. 

“Quando a mulher fica tensa demais a tendência é apertar a vagina. Aí vai ser 

difícil de passar o aparelho e tem mulher que vai sentir dor. Eu sempre peço 

„você está prendendo o bumbum, solta mais na cama, tenta pensar em outra 

coisa‟” (Vi). 

Depois da pressão de Ri ter estabilizado, quando a paciente entrou para a sala da enfermeira, 

conversou antes e durante o procedimento a fim de distraí-la com assuntos diversos, como: 

família, saúde, trabalho. 

“[A conversa] é pra ficar relaxada.. e eu já comprovei que isso ajuda porque 
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geralmente depois que as mulheres terminam o exame elas falam: „já 

terminou? Você foi conversando comigo que eu nem vi‟” (Vi). 

O procedimento foi realizado e quando Ri saiu da sala da enfermeira, Pat agradeceu-lhe por 

ter ido fazer o exame. 

“Eu não sei de fato qual foi o motivo que a levou a vir: se foi para ficar livre 

da minha insistência, se foi com medo d‟eu perder o emprego, se foi achando 

que [a pesquisadora] era fiscal, mas ela viu que eu precisava de trazê-la” 

(Pat). 

Pat e suas colegas ACS não escondiam a felicidade ao ver quando cada mulher “resistente” 

chegava à unidade.  

“Se tivesse foguete a gente até soltava porque foi suado para trazer essas 

mulheres, uma batalha mesmo, foi uma, duas, três [visitas/agendamentos]” 

(Pat). 

Essa fala de Pat reforça o que vários autores já haviam dito: que nem tudo que é planejado é 

realizado (BOUTINET, 2002; MINTZBERG, 2004). 

Posteriormente, uma visita a Ri foi realizada por Pat e pela pesquisadora a fim de verificarem 

o que de fato a havia levado a realizar o exame após várias recusas. A tabela abaixo ilustra sua 

resposta do lado esquerdo e sua justificativa, do lado direito, após realizada a 

autoconfrontação. 

Quadro 23:   Verbalização                                                 Autoconfrontação 

“Foi por causa [da história] da tia [de Pat]”. Minha irmã faleceu de câncer de estômago e aí eu juntei uma 

coisa com a outra, a tia dela e a minha irmã...ela sofreu muito 

por 4 meses....[Pensei] só coisa ruim,[ter] um câncer [chorou]”. 

Dados da autoconfrontação com a paciente. 

Ri ainda comentou sobre o fato de ter se sentido mal quando chegou à UBS e disse que ficou 

nervosa, pois estava com vergonha de realizar o procedimento por nunca o ter realizado.  

“Pelo fato de que eu nunca tinha feito, fiquei meio vergonhosa....para minha 

idade, 44 anos e a menina [enfermeira] novinha, uma criança..” (Ri). 

Segundo a paciente, a enfermeira havia conversado com ela pedindo-lhe que acalmasse e 

procurasse relaxar. Disse-lhe que havia estudado e que tinha conhecimento sobre como fazer 

o PCCU.  

“[A enfermeira] foi muito bacana, ela foi conversando comigo..até que eu 
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relaxei. „Já que eu tô na chuva, é para molhar agora‟ (riu)”(Ri). 

O caso relatado ilustra como a CoP (WENGER, 2001) pode ser utilizada como um dos 

recursos para o alcance de objetivos comuns. O compromisso mútuo, a responsabilidade de 

cada integrante do grupo, acrescido dos conhecimentos e experiências prévios, o 

compartilhamento de informações, a integração entre os membros foram alguns dos fatores 

que levaram ao sucesso desse caso.  
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Capítulo 6: Planejamento, Prática e Experiência: Explicando a Articulação entre Plano 

e Ação 

A descrição do caso do PCCU deixa entrever algumas linhas de força que, consideradas agora 

à luz do quadro teórico, permitem retomar a questão da relação entre pensamento estratégico e 

as práticas operacionais segundo um enfoque mais conceitual. Neste capítulo retomamos a 

tese anteriormente formulada de que o sucesso da SaSi depende de uma “forte” articulação 

entre a estratégia propriamente dita (o pensamento estratégico dos técnicos) e a experiência 

das equipes operacionais, o que permite, na verdade, alcançar o sucesso do sistema 

(município) como um todo. Para discutir essa tese de forma mais consistente, não 

retomaremos todos os aspectos apresentados no capítulo anterior, mas nos concentraremos em 

três questões que exemplificam o processo global de planejamento: 1) a definição de 

objetivos (metas); 2) o diagnóstico da situação; 3) a definição e a implementação de ações e 

sua avaliação. Finalmente, apoiando-nos em alguns depoimentos dos profissionais da base e 

na literatura crítica sobre planejamento, retomamos a questão dos desvios eventuais entre 

obter resultados e atingir metas e realizar uma atividade de trabalho com sentido para o 

trabalhador e significado social relevante. Como veremos, nem sempre (na verdade 

raramente) alcançar metas se concilia com o sentido do trabalho, tanto do ponto de vista 

individual, quanto do social. 

6.1 Definição de objetivos 

O projeto tem como sinônimos intenção, finalidade, objetivo e é composto essencialmente por 

quatro fases: 1) concepção; 2) planejamento; 3) operacionalização, e 4) avaliação (indicadores 

quantificáveis e não quantificáveis) (BOUTINET, 2002). A fase de definição ou concepção de 

um projeto está relacionada à previsão de um futuro provável. Provável porque as possíveis 

mudanças e eventos podem gerar situações incertas, desconhecidas e incontroláveis (ALDAY, 

2000; BARBOSA; BRONDANI, 2005; MAXIMIANO, 2000; QUINN, 2006), impedindo que 

os resultados pretendidos sejam alcançados (MINTZBERG, 2004).  

Dessa forma, ao contrário da proposta da literatura tradicional sobre o planejamento 

estratégico (pensar o futuro de forma sistemática e programada, estabelecendo uma relação 

racional entre as normas prescritas pelos planejadores localizados no topo da pirâmide 

hierárquica e os resultados alcançados pelos executores da base da pirâmide), para que o 

projeto seja concebido (o que inclui o estabelecimento de metas, planejamento, definição e 

implantação de ações e avaliação), o ambiente deve ser aberto, podendo ser modificado e 
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explorado (BOUTINET, 2002).  

Uma meta ou objetivo, ainda que já definido, não pode ser rígido, atribuindo à norma a 

garantia da efetividade de um resultado previamente planejado (RIVERA, 1987, 1989). É por 

isso que, ao contrário do modelo normativo, o procedimento estratégico não visa estabelecer 

normas, mas desencadear um processo constante de discussão e análise das situações 

particulares da sociedade (TESTA, 1992).  

A meta deve estar no interior da programação, permitindo que o projeto cumpra as exigências 

entre elaborar e realizar, propiciando que o fim almejado seja alcançado. Entretanto, essa 

meta deve estar sujeita a revisão para que não se torne inatingível (MATUS, 1989), refletindo 

a falsa ideia do funcionário pouco dedicado e pouco esforçado, ou para que, na ânsia desses 

funcionários para atingirem as metas e não serem penalizados, não mascarem os dados 

(SANTOS, 2004). Retomaremos esses pontos de discussão no item “Gestão por resultados, 

controle de metas e perda de sentido do trabalho”. 

A possibilidade de renegociação de metas é um dos pontos positivos deste caso de sucesso e 

aqui demonstrar-se-á que é a partir da prática que se estabelece a meta.  

A prevenção do câncer de colo de útero é uma das formas de evitar a mortalidade feminina e a 

SES e a GRS de Pirapora buscam estimular os municípios a fazerem parte do Projeto 

Estruturador “Saúde em Casa”, uma das formas para se atingir esse objetivo maior. 

Entretanto, abrem precedente para análise e revisão tanto do resultado alcançado no período 

considerado (um ano), quanto da meta estipulada. Assim, a SES considera que os dados 

factuais disponibilizados pelo sistema de informação (SISCOLO) podem estar errados ou, 

ainda que não estejam, podem não conter explicações minuciosas sobre fatores não 

quantificáveis. Mintzberg (2004) afirma que as informações factuais são limitadas por não 

conterem os detalhes e por não abrangerem fatores importantes, como a explicação para as 

vendas de um negócio terem caído. Com isso, sabe-se apenas que as vendas estão baixas, mas 

o porquê não aparece.  

A intenção da SES não é nem que a meta seja inalcançável nem que a premiação (para o 

município) não seja repassada aos municípios mineiros. Pelo contrário, se Estado e município 

estiverem empenhados no alcance de um objetivo comum, o resultado poderá ser mais 

satisfatório. Essa ideia de objetivo comum é o que Wenger (2001) define como um ponto de 

partida para que pessoas participem de uma CoP, auxiliando-nos a entender melhor como 

ocorre a mediação entre os diferentes níveis da pirâmide hierárquica.  
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Inicialmente, a meta estipulada para Pirapora (e outros municípios) foi baseada em um valor 

já estabelecido pelo Pacto pela Vida. Entretanto, até que fosse firmado o acordo pelo Projeto 

Estruturador “Saúde em Casa”, o município não acompanhava minuciosamente suas 

produções, embora o serviço do PCCU fosse ofertado e realizado na população. O fato de o 

município não alcançar a meta não gerava punição, nem repasse financeiro, pois a premiação 

nem existia naquele período. Em decorrência da assinatura do termo de responsabilidade por 

parte do município, gestores de saúde de Pirapora definiram como prioridade da SaSi o 

acompanhamento dos indicadores acordados.  

Quando o município se deparou com um resultado insatisfatório na primeira avaliação feita 

pelo Estado (meta: 30% de cobertura; resultado: 23%), suas reivindicações poderiam não ser 

aceitas por parte do Estado, caso não ficasse comprovada uma melhora relativa das ações 

empreendidas pelos profissionais da saúde na tentativa de alcançarem a meta, como mutirões 

e coleta rotineiras nas UBS. Essa comprovação não seria possível, não fosse o 

acompanhamento minucioso dos dados feitos pela equipe da SaSi: 1) quantitativo, realizado 

por meio da planilha de monitoramento dos ACS e do livro de registro da Saúde da Mulher; 

2) qualitativo, realizado por meio das visitas às UBS, reuniões trimestrais e semestrais entre 

os participantes da SaSi, PSF e demais setores envolvidos e participação dos gestores e 

técnicos de saúde nas ações desenvolvidas pelas unidades de saúde.  

Além disso, os gestores também sabiam das deficiências e dificuldades do município (como 

infra-estrutura, mulheres “resistentes” e falta de programação de atendimento nas UBS) para 

que a meta fosse alcançada, principalmente porque o período considerado na avaliação do 

Estado não correspondia ao quadrimestre em questão. Nesse momento, gestores e técnicos de 

saúde conciliaram seus conhecimentos factuais, baseados nos dados numéricos da SaSi e da 

Saúde da Mulher, com os sintéticos, baseando-se na experiência e no conhecimento da 

situação local ao dizerem que se a meta permanecesse a mesma, seria difícil de ser atingida, 

conforme o histórico de resultados do município e de suas peculiaridades (como mulheres que 

não querem realizar o procedimento com o profissional masculino). Conforme Mintzberg 

(2004), os planejadores devem ser capazes de conciliar análise (números) e, síntese (intuições 

advindas da experiência prática).  

A meta foi, então, renegociada, tomando-se como base os dados realmente alcançados, a série 

histórica de resultados, as condições do município. Por parte da SES e da GRS de Pirapora, a 

revisão de metas era possível, pois o objetivo era que os municípios se organizassem e 
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melhorassem progressivamente seus resultados, servindo em último caso a premiação 

financeira como um apoio para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores, como de 

infra-estrutura.  

“Para [os municípios] pactuarem um valor menor, eles tiveram que justificar 

porque era impossível [atingir aquela meta], a estrutura que tem de serviço, o 

que eles realizaram nos anos anteriores...Foi aberto um precedente para rever 

as metas, então definiu uma meta crescente para dar tempo do município 

organizar a ação do serviço dele para conseguir melhorar sua cobertura. [Os 

municípios] fizeram a proposta de nova meta que era factível para receber 

recurso para poder reinvestir e melhorar a cada dia” (Ros, GRS). 

Com o tempo, os profissionais do município construíram um compromisso mútuo, 

caracterizado pela densidade das relações tanto entre os próprios participantes do PSF quanto 

entre os profissionais do PSF e da SaSi (e demais setores), todos em busca de criação de 

estratégias e ações que viessem a melhorar o seu desempenho (WENGER, 2001). Em 

decorrência da necessidade e do reconhecimento da possibilidade de melhora, pessoas (além 

da equipe formal da SaSi) foram se unindo para tentar trazer possíveis soluções às 

dificuldades, como o convencimento às mulheres “resistentes” e a criação de horários 

alternativos. Como já foi visto, Wenger (2001) afirma que a interrelação entre os participantes 

surge do compromisso com a prática e, por esse motivo, uma CoP se formou por meio de um 

processo informal. 

Devido à experiência prévia dos participantes da SaSi no Programa de Saúde da Família, 

elementos não quantificáveis foram levados em consideração, permitindo o reconhecimento 

do esforço por parte de muitos dos profissionais, como no caso da tentativa de convencimento 

das mulheres “resistentes”, principalmente quando as metas estabelecidas para cada UBS não 

eram cumpridas. “Eu entendo as dificuldades porque eu já estive lá na ponta” (C). Isso quer 

dizer que uma meta não pode ser simplesmente estabelecida. Em muitos casos, existem 

tentativas de se cumprir o serviço, mas a sua efetividade é prejudicada por motivos internos e 

externos, como falta do material fixador, a inexistência de uma sala de enfermagem, a 

“resistência e a recusa” de algumas mulheres para colher o PCCU, impossibilitando a 

realização do exame e isso precisa ser levado em consideração. 

Resultados que reportem a saberes de dimensão qualitativa requerem a abordagem da parte 

invisível do que foi realizado, por não serem materializáveis e quantificáveis (BOUTINET, 
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2002), como no caso da prestação de serviços, quando da tentativa dos profissionais da base 

por levarem as mulheres a realizarem o exame, em vão.  

Outros pontos mostram o empenho da equipe na melhora dos serviços de saúde como um 

todo, não sendo a meta o único motivo para que as pessoas se esforçassem, uma vez que 

algumas atitudes nem impactaram na melhora dos resultados quantitativos: 1) realização de 

exames em mulheres de qualquer faixa etária, quando mulheres abaixo de 25 e acima de 59 

anos não contam como um exame realizado; 2) troca do laboratório de análise das lâminas 

para que o tempo de análise do material colhido fosse reduzido (passando de 60 dias para 15), 

o que em nada influencia na meta; 3) priorização de realização de exames em mulheres com o 

PCCU atrasado ou que nunca o fizeram, o que até conta com um exame feito, mas sobretudo, 

resguarda essas mulheres de terem uma patologia; 4) não utilização do termo de 

responsabilidade para pacientes “resistentes”, quando o maior objetivo é levá-las a realizá-lo. 

Essas ações não teriam acontecido se a opção fosse pelo caminho que leva diretamente aos 

resultados que contam para a meta. Visam, antes, os objetivos da saúde e prestar serviços às 

pessoas, ainda que estas, a princípio, não estejam predispostas a fazer o exame. Por isso, o 

caminho escolhido nem sempre é o mais fácil. Para viabilizar essas ações, recursos existentes 

são mobilizados e outros criados. 

Para acompanhar as mulheres do município, foram utilizados instrumentos de apoio ao 

serviço das equipes de PSF e da SaSi, conforme veremos no próximo item. 

6.2 Diagnóstico: a produção dos dados e a construção de ferramentas como atividade 

coletiva 

Os recursos disponíveis (SIAB) nem sempre são adequados às ações que a SaSi desenvolve. 

Por isso, instrumentos precisaram ser criados para auxiliar o trabalho da SaSi e dos PSF, 

como a planilha de acompanhamento dos ACS e do desempenho dos enfermeiros a partir do 

livro de registro da Saúde da Mulher.  

A equipe da SaSi não trabalha apenas com números, mas sobretudo com informações que, 

além de identificar cada indivíduo pelo nome, indiquem seu local de moradia. Assim, a 

planilha criada teve dupla finalidade: contabilizar os resultados no padrão adequado, mas 

também de facilitar o monitoramento dos dados pela técnica da SaSi e pelos ACS.  

Os dados da planilha possibilitam à SaSi o monitoramento da situação por agente, por UBS e 

do município. Já para as UBS, possibilitam localizar com maior agilidade as mulheres 
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atrasadas, não tendo os ACS que recorrer ao prontuário das pacientes ou ao livro de registro 

de PCCU interno da unidade para saber a que mulheres procurar, em caso de não 

memorizarem todas as informações.  

A utilização de um instrumento tem como função tornar o trabalho mais fácil, ampliando as 

possibilidades de ação dos trabalhadores. A planilha de acompanhamento de PCCU, 

denominada de “repertório compartilhado” (WENGER, 2001), é um dos instrumentos 

compartilhados entre as CoPs “SaSi” e “UBS”, tendo utilidade para ambas, quando 

participantes atribuem significado às informações inseridas pelos próprios ACS.  

Para os ACS, o preenchimento da planilha, em muitos momentos, teve como finalidade 

justificar uma situação com a qual se deparavam, como o porquê de as mulheres não 

realizarem o exame (virgindade, vergonha, medo). Foi por meio da ação das equipes da base 

com as pacientes e da relação com a SaSi que as informações foram agregadas à planilha de 

monitoramento do PCCU, haja vista a inserção das colunas de mulheres virgens, que se 

recusaram a fazer o exame ou o fizeram por outro meio. Por isso, dados não são “dados”, mas 

resultados ou produtos da atividade coletiva das equipes da SaSi e das UBS. 

Para os gestores e técnicos de saúde, as justificativas das UBS levaram-nos a perceber que 

esses dados poderiam ser-lhes importantes em caso de necessitarem de prestar justificativas 

perante o Estado pelo não cumprimento das metas. Além disso, e sobretudo, as informações 

das planilhas, quando mapeadas, levaram ao direcionamento do trabalho futuro empreendido 

pelos trabalhadores (gestores e técnicos e pelas equipes do PSF), como o desenvolvimento de 

ações para mulheres virgens/histerectomizadas, “resistentes”. 

Pelo fato de ser o profissional responsável pelas visitas periódicas à comunidade, o ACS tem, 

por consequência, a função de coletor de informação (NUNES 2002; SILVA, 2001 apud 

OHARA e SILVA, 2009). Ohara e Silva (2009) já haviam alertado para o reconhecimento da 

informação como um elemento facilitador para os serviços de saúde pública, pois, quando 

compartilhadas, propiciam a identificação de problemas e posterior elaboração de ações 

coordenadas para sanar as questões. “O uso e compartilhamento das informações....é de suma 

importância para alimentar um processo contínuo de melhoria de serviços” (BRUNNINGE, 

2009 apud  OHARA e SILVA, 2009, p. 6). O conhecimento adquirido pelos profissionais da 

base e as informações geradas a partir daí são tidos como a ferramenta mais adequada para 

promover melhorias (OHARA e SILVA, 2009).  

Boutinet (2002) explica que a análise ou o diagnóstico consiste na exploração minuciosa da 
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situação (ambiente, recursos). O objetivo é compreender o conjunto de parâmetros que estão 

relacionados aos profissionais e seu meio para se estabelecer pontos fortes e pontos fracos, 

aspectos positivos, carências e insuficiências do contexto. Como pontos fortes e positivos, 

pode-se citar o reconhecimento da experiência e do conhecimento técnico, da postura dos 

profissionais em contato com a população para convencê-la a realizar o PCCU e, como pontos 

de carência, a falta de infra-estrutura de algumas UBS, o que, inclusive, era apaziguado com a 

(re)alocação de recursos entre UBS. Boutinet (2002) afirma que após o levantamento da 

problemática situacional, em nosso caso, adicionada à colaboração dos atores envolvidos 

(PSF) e de uma pessoa externa (SaSi) que exerça a função de um conselho, projetos poderão 

ser construídos com objetivos e fins definidos, identificando possibilidades de ação após a 

elaboração de estratégias.  

Mintzberg (1986) é outro autor que também reconhece a importância dos dados factuais como 

apoio para análise de dados, mas alerta (2004) para os riscos de estarem errados ou de 

encobrirem as peculiaridades das situações, principalmente quando consolidados (por 

deixarem escapar as singularidades da situação), devendo ser avaliados apenas se também 

forem amparados por dados qualitativos ou intangíveis, permitindo fazer julgamentos ou 

apoiar-se na intuição.  

O contato contínuo da SaSi com os profissionais das UBS, adicionado à experiência prévia da 

técnica e de outros profissionais nesse programa, permite o reconhecimento das 

particularidades e dificuldades no processo entre a meta e o resultado: “Tem colega que colhe 

em um dia, um PCCU. Aí eu vou falar: „nossa, [só] um preventivo?‟. Vou não. Às vezes ela 

agendou 6 [mulheres], só foi uma” (C). 

Ao enfatizarmos essa questão, queremos alertar para falsas relações de causa e efeito 

(SANTOS, 2004). O fato de serem ofertados poucos dias de atendimento (programação de 

atendimento) em uma UBS não é causa do mau resultado em número de coletas; a relação é 

inversa: o insucesso na realização de exames devido à “resistência” de mulheres ao 

enfermeiro masculino é a causa da pouca oferta de dias de atendimento na unidade de saúde. 

“Onde tinha enfermeiro homem, o número de exames era menor, a prática mostrava” (B). 

Assim, a partir de informações contextuais (o que quer dizer que não são baseadas apenas nos 

indicadores em si), principalmente as do tipo verbal, obtidas em encontros formais ou 

informais da SaSi, coordenação do PSF e Saúde da Mulher com as equipes do PSF, 

oportunidades e obstáculos são identificados, como falta de infra-estrutura, “resistência” das 
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mulheres, falta de programação de atendimento nas UBS.  

Informações tangíveis e intangíveis propiciam a reorganização de jornadas de trabalho e ações 

construídas (programação e oferta de horários alternativos de atendimento, busca-ativa de 

mulheres “resistentes”) não mais a partir de dados abstratos, mas concretos e específicos 

(MINTZBERG, 1986). Dados colhidos e disponibilizados a tempo pela UBS à SaSi, 

representam a situação real (fidedigna) de um determinado momento, como no caso das 

planilhas dos ACS. Essa planilha, ou repertório compartilhado (WENGER, 2001), nem 

sempre foi atualizada de forma adequada, até que os profissionais percebessem os impactos 

desse descuido na avaliação de desempenho da UBS (resultado mensal aquém da meta mensal 

por UBS) e a importância das planilhas para governar desde as ações globais até as práticas da 

linha de frente. 

A densidade das relações aumenta a partir do reconhecimento da implicação pessoal e 

coletiva nos resultados. Nesse sentido, o repertório compartilhado ganha importância a partir 

do estabelecimento do “compromisso mútuo” e da responsabilidade individual e coletiva na 

melhora dos resultados. Porém esse compromisso mútuo e essa responsabilidade não estão 

relacionados apenas ao preenchimento adequado das planilhas pelos ACS, mas à energia 

empreendida pelos profissionais nas ações desenvolvidas ao longo do tempo para tentar levar 

todas as mulheres a submeterem-se ao exame. 

6.3 Definindo, implementando e avaliando ações de melhoria 

Como visto no item acima, as informações devidamente organizadas em planilhas, 

ferramentas de tratamento de dados, direcionam as decisões sobre as ações mais oportunas a 

serem empreendidas. No nosso caso, as informações direcionaram as ações categorizadas em 

três níveis (1- divulgação de informações; 2- mudanças organizacionais; 3- ação em situação), 

sempre intercalando a contribuição de cada nível da pirâmide hierárquica envolvida com esse 

fim, como comumente ocorre em uma CoP (WENGER, 2001). Assim, ora os resultados das 

ações da base contribuíam com o formulação de estratégias por parte da SaSi, como quando 

do estabelecimento de troca de enfermeiro masculino por feminino; ora os planos da SaSi 

contribuíam com os profissionais de frente, como quando do uso do carro de som ou do DVD, 

nos casos em que foi definida sua utilidade enquanto recursos de divulgação de informação.  

O aumento do grau de complexidade das ações desenvolvidas decorre da necessidade de 

aproximação das pacientes, em especial, das “resistentes”, ampliando também a necessidade 

de fazer uso de um saber mais astucioso, amparado por produções argumentativas quando da 
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ação em situação, do convencimento face-a-face. Isso quer dizer que se iniciarmos pelas 

situações mais simples (divulgação das informações e difusão de conhecimento), comumente 

amparadas por um conhecimento prévio das situações (local que as mulheres mais frequentam 

para definição de onde afixar um cartaz informativo de uma ação), será possível o uso do 

planejamento estratégico.  

Situações simples, estáveis, que não apresentem imprevistos são algumas das condições 

necessárias para implementação e sucesso do planejamento estratégico, das estratégias 

deliberadas, quando uma ação previamente pretendida leva a resultados previamente 

planejados (MINTZBERG, 2004).  

Para explicar o que permite o sucesso do planejamento estratégico, podemos nos apoiar nos 

conceitos de participação em uma CoP (WENGER, 2001) ou de enculturação em uma forma 

de vida (RIBEIRO, 2007) tanto dos profissionais da base quanto dos técnicos planejadores. 

Morar e participar das práticas do município, permite saber que as pessoas escutam a rádio da 

cidade desde o nascimento. Trabalhar (e ter trabalhado) no PSF, manter constantes relações 

entre os profissionais das UBS e SaSi por meio de encontros mensais ou trimestrais (além do 

compartilhamento da planilha) permite saber sobre as crenças das mulheres, seus horários de 

trabalho e de folga. Com esses conceitos podemos explicar porque essas ações dão certo: A 

participação dos profissionais em uma prática permite que julgamentos sejam feitos sobre o 

que abordar na entrevista realizada na rádio e até quando um veículo de divulgação de 

informações pode gerar resultados contraditórios aos esperados, como no caso de usar um 

carro de som quando não se pretende atender mulheres que estejam fora da faixa etária de 25 

a 59 anos.  

A escolha dos locais onde afixar os cartazes e das formas de divulgação pode até ser 

unidirecional e à distância, pois esse cartaz afixado em um ponto de acesso das mulheres, 

(quando a simples informação é suficiente para levá-la para realizar o exame) cumprirá a 

função de informá-las sobre a ação, sem que seja necessário o contato com quaisquer 

profissionais da UBS. A SaSi pode ter as informações sobre essas formas adotadas pelas 

diversas unidades de saúde e atuar como disseminadora para as demais UBS, cabendo a elas 

apenas fazer o ajustes das sugestões.  

O executivo é um centro nervoso de informações, pois se encontra em uma posição de 

autoridade e poder que lhe permite ter acesso a informações de diversos lugares, como de seus 

subordinados, e um de seus papéis é de disseminador de conhecimento e de boas práticas aos 
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demais subordinados (MINTZBERG, 1986).  

A participação da equipe local nos ajustes das sugestões permite a sua contribuição ainda na 

fase de concepção do projeto, que permite que o resultado alcançado seja mais efetivo 

(TESTA, 1992). Isso porque o sujeito é considerado como parte integrante da realidade 

(RIVERA, 1987, 1989) e conhecedor das peculiaridades do contexto, permitindo estabelecer 

um vínculo direto entre participação e eficácia operativa (TESTA, 1992).  

Ao nos aproximarmos um pouco mais das pacientes, antes de chegar às então chamadas 

“mulheres resistentes”, percebemos que existem outros motivos diferentes da “resistência” em 

si, que fazem com que as pacientes não realizem o exame, como: horário de funcionamento da 

UBS incompatível ao de trabalho, constrangimento para realizar o exame com o profissional 

masculino. Uma resposta não está totalmente dada e precisa ser construída, amparada em 

conhecimentos prévios da SaSi e também na experiência prática dos profissionais da base. 

Ações nem sempre programadas, mas criativas (MINTZBERG, 2004), tomam um status de 

importância estratégica quando reconhecidas pelos resultados alcançados, culminando em 

mudanças organizacionais, como: 1) disponibilização de horários alternativos de atendimento, 

seja em dias da semana ou no final de semana, como em mutirões; 2) programação de 

atendimentos rotineiros nas UBS; 3) troca de profissional masculino por feminino.  

É justamente a partir da experiência da base, refletida em resultados positivos, que as ações 

adquirem um grau de importância e se transformam em estratégias organizacionais, 

influenciando nas mudanças que se fazem necessárias. “[Gestores e técnicos de saúde] 

começaram a ver a importância do planejamento ascendente, a importância [das equipes das 

UBS] estarem opinando porque elas conhecem a ponta, sabem das necessidades” (B).  

Mintzberg (2004) já havia afirmado que boas ideias surgem em lugares estranhos e momentos 

inesperados, podendo essas ideias advir de quaisquer pessoas da organização. Com isso 

queremos dizer que uma ação que não tenha sido previamente pensada, pode trazer resultados 

satisfatórios, como quando a enfermeira ajuda seu filho, também enfermeiro, a realizar as 

coletas do PCCU. A troca de enfermeiro homem por mulher ganha grande importância, ao 

ponto de a SaSi estabelecer que uma enfermeira colha todos os exames das pacientes de 

unidades de saúde de enfermeiros masculinos (a partir de 2011). 

Assim, não passa de um mito afirmar que estratégias emanam apenas de um lugar central 

(MINTZBERG, 1986) e que o pessoal da linha de frente não passa de simples executantes 
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(2004), desprovidos de capacidades cognitivas para pensar sobre como sanar os problemas. 

Aqui, novamente podemos nos apoiar na afirmação de Testa (1994), para quem a participação 

dos executantes, apoiada pelos planejadores, tem uma relação direta com a eficácia do 

processo, uma vez que a linha de frente tem um conhecimento mais apurado da realidade 

situacional.  

É justamente nesse momento que podemos afirmar que a equipe da SaSi reconhece e se 

ampara na experiência prática dos profissionais da base. Isso quer dizer que, por mais que os 

técnicos planejadores tenham uma experiência prévia no PSF, sua constante atualização e 

interação com os demais profissionais permite-lhes aprimorar continuamente seus 

conhecimentos, amparando-se nas ações das equipes das UBS para sugerir novas estratégias. 

Esse é, também, um dos momentos em que podemos evidenciar a contribuição da SaSi quanto 

ao planejamento estratégico, quando sugestões, apoiadas na realidade, ao serem ajustadas 

pelas particularidades locais, levam a bons resultados como, por exemplo, o rodízio e a 

cobertura de férias de enfermeiras nas UBS de enfermeiros masculinos.  

A experiência e a prática do passado podem influenciar no futuro, como no caso do mutirão, 

quando a atual profissional da Saúde da Mulher fez uso de um conhecimento prévio, 

adquirido por meio de uma experiência vivenciada em outro município. Sua experiência, 

quando ainda era enfermeira de UBS, permitiu-lhe implantar não só o mutirão como ação 

emergencial, mas também a coleta nas próprias unidades de saúde, que até então não eram 

realizadas (ainda que não houvesse uma “Programação de atendimento”).  

Mintzberg (1986) também havia alertado para a importância de serem mantidos contatos 

pessoais externos, para que as boas práticas adotadas por profissionais de sua rede de contatos 

fossem futuramente disseminadas e adotadas por seus subordinados, possibilitando uma 

melhora de resultados. 

Com o aumento da prática de coleta de PCCU no município, (re)alocações de recursos 

(pessoal, material e infra-estrutura) foram necessárias, como o aumento do material fixador e 

utilização de outras UBS com infra-estrutura adequada para realização do trabalho de 

enfermagem. A (re)alocação de recursos é uma das funções do executivo (MINTZBERG, 

1986).  

Por fim, chegamos às ações de maior nível de complexidade: ações em situação. É nesses 

casos de convencimento face-a-face que podemos nos amparar nas afirmações feitas por 

Boutinet (2002) de que o projeto é caracterizado pela busca de uma resposta inédita de um 
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indivíduo singular ou de um grupo de indivíduos pertencentes a determinado contexto de 

características peculiarmente próprias, em uma época determinada e em uma dada situação, 

também singular. O projeto é sempre uma reinvenção ao seu próprio modo, onde atores, 

história, intenções, contexto e ambiente são singulares e demandam, por sua vez, a solução 

autêntica de um problema. Aqui, o planejamento estratégico não funciona, pois uma nova 

resposta tem de ser dada e um novo argumento tem de ser usado quando profissionais da linha 

de frente se deparam com cada uma dessas mulheres “resistentes”. Para agendar as consultas, 

as ações desses profissionais fazem a diferença, o que é reconhecido por todos os 

profissionais pertencentes à CoP. Aqui enfatiza-se a questão da “resistência” das mulheres e o 

processo de convencimento, mas o que justifica essa ênfase é o problema que esta situação 

gera para o sucesso do sistema como um todo, haja vista que todas as mulheres, incluindo 

estas, devem realizar o procedimento. Do contrário, os resultados do município ficam 

comprometidos. 

Retomamos à ideia de participação em uma CoP (WENGER, 2001) e aos conhecimentos 

intangíveis (Mintzberg, 2004) para explicar como os profissionais criam seus argumentos, 

comumente, amparados nos saberes locais, adquiridos ao longo da experiência prática e do 

convívio constante com a população, permitindo-lhes definirem os recursos argumentativos a 

serem utilizados. Um ACS falar para determinada família que corre o risco de ser demitido 

em caso do descumprimento da meta pode não ter nenhum impacto, ao passo que, para outras 

famílias, é isso o que faz toda a diferença.  

As três dimensões de uma CoP – compromisso mútuo, empreendimento conjunto e repertório 

compartilhado – como citado por Wenger (2001), aparecem em vários momentos da 

discussão feita acima. O compromisso mútuo é demonstrado pela densidade das relações 

entre as pessoas, trabalho conjunto, compartilhamentos de informações, sugestões, respostas 

criativas aos problemas. As responsabilidades mútuas são marcadas pela busca da melhoria 

do desempenho das equipes. Por sua vez, recursos produzidos ou readaptados são 

compartilhados entre os profissionais, dentro do possível, para desenvolverem suas práticas. É 

no somatório de todas essas ações, ora pensadas pela SaSi, ora pelos profissionais da base, 

que os resultados aproximam-se das metas. Essa aproximação, todavia, dependendo dos 

recursos e estratégias utilizados, mais ou menos legítimas, podem afastar os resultados do 

sentido do trabalho.  
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6.4 Gestão por resultados, controle de metas e perda de sentido do trabalho  

Santos (2004) demonstrou como os objetivos, refletidos em metas físicas, quando 

monitorados a partir de indicadores quantitativos de desempenho (sistema integrado de gestão 

para auxiliar na integração entre estratégia, ação e resultado), geram penalização (inclusive de 

premiação e promoção de nível funcional) dos funcionários por desconsiderarem aspectos 

qualitativos que influenciam no alcance das metas, tidas como imutáveis. Essa penalização 

gera uma insatisfação no trabalhador e uma perda do sentido do trabalho quando seus esforços 

são desconsiderados pelo fato das metas não serem atingidas, gerando uma sensação de 

missão nunca cumprida.  

Um dos casos analisados na refinaria está relacionado à inovação promovida no processo 

produtivo a partir da utilização de produtos intermediários
41

, culminando em uma variação 

volumétrica (para mais) que impacta na relação “volume planejado e volume alcançado” do 

diesel. Se um dos objetivos da corporação é a garantia da produção planejada, essa variação 

vai refletir no indicador de confiabilidade de produção, que por sua vez irá impactar no 

indicador de desempenho individual (e global da refinaria), ainda que a utilização desses 

produtos implique em otimização dos processos de produção e em maior valor comercial, 

outras metas da organização (SANTOS, 2004).  

Anteriormente, criticamos a desconsideração pela possibilidade de variabilidade às quais as 

metas inicialmente propostas pela corporação estão sujeitas. Isso ilustra o distanciamento, ou 

a desconsideração e tentativa de controle dos fatores externos (MINTZBERG, 2004), entre o 

prescrito (meta) e o real (possíveis eventos). Esses eventos fogem às explicações comumente 

fundamentadas em regras e conhecimentos adquiridos por meio de experiências do passado, 

impedindo-os de serem reduzidos a um fato ou dado (SANTOS, 2004), que poderiam ter sido 

antecipados pelo planejador, demandando uma abordagem qualitativa de análise em situação, 

ou seja, no momento em que acontece (BOUTINET, 2002).  

Se a meta for estabelecida de forma rígida, existirá um risco de os resultados serem 

mascarados, caso não haja espaço para situar o real e considerar a historicidade das situações 

de trabalho, à qual os trabalhadores estão sujeitos (LIMA E SCHWARTZ, 2002). Se são 

mascarados, os indicadores podem não refletir os acontecimentos e as particularidades do 

contexto e até sugerir distorções entre as análises dos indicadores de desempenho (SANTOS, 

                                                 
41

 Resultado do processo de destilação, submetendo o produto, posteriormente, a novos processos, resultando, 

dessa transformação, novos produtos.  
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2004). 

Os municípios e, sobretudo a SES, correm o risco de gerar distorções entre o resultado 

realmente alcançado quando se busca compulsivamente cumprir as metas, representados pelos 

dados quantitativos e a prestação de serviços efetivos, que se mostrem por avaliações 

qualitativas. Esse é o caso de realizar o PCCU por duas vezes ao ano nas mesmas mulheres, 

que a SES considera como dois exames realizados. No entanto, se a intenção da Secretaria 

Estadual é que 25% das mulheres façam o procedimento no ano, se apenas as mesmas pessoas 

o realizarem, a chance de desenvolver um câncer do colo do útero permanecerá nas que não o 

fazem. 

Da mesma forma, o fato de serem realizadas coletas que não contenham a quantidade 

necessária de amostra de células, não reflete negativamente na meta, mas também não detecta 

o risco real de desenvolver a doença. Em caso de ser necessário repetir o exame por 

problemas na técnica da coleta (o que ainda gera retrabalho, frente às coletas absoluta ou 

relativamente insatisfatórias), o município ainda acaba sendo beneficiado quanto à 

possibilidade do alcance de metas, pois a repetição conta como uma nova coleta. Em caso de 

não haver a repetição, a mulher não estará assegurada em relação à prevenção do câncer, 

objetivo principal da SES. Isso quer dizer que o município pode receber uma premiação pelo 

alcance de metas considerando apenas dados quantitativos, mesmo que as mulheres não 

estejam de fato prevenindo a doença.  

Em contrapartida, algumas UBS podem ser punidas pelo descumprimento do trabalho de 

convencimento face-a-face, quando o fato de não levar a mulher para realizar o exame pode 

levar à falsidade da ideia de falta de esforço. A verdade é que, pelo contrário, muito do tempo 

empreendido aparentemente é em vão (seja para os profissionais da base ou para os gestores 

de saúde), até que após sucessivas visitas e abordagens por vários profissionais, a mulher é 

convencida a realizar o exame. Contudo, lembrar-se-á que esse dado é qualitativo.  

Evidencia-se ainda mais a importância da SaSi e das equipes do PSF em acompanhar as 

mulheres por nome e situação, caso a caso, principal propósito da sala de gerenciamento. Só 

assim, poderão realmente alcançar todas as mulheres, desde as que precisam apenas da 

informação do horário de atendimento até as que estão atrasadas, em especial as “resistentes”. 

“Não adianta ficar colhendo de quem não precisa para atingir a meta. ..a meta é para que a 

gente se comprometa a colher de quem não fez” (Drª L). 

Essa distância entre dados quantitativos e a situação real das usuárias dos serviços de saúde 
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pode ser diminuída com a sofisticação do sistema informatizado, eliminando duplicidade ou 

repetição de exames. Porém, essa lógica de sofisticação dos bancos de dados, além de ser 

dispendiosa, funciona apenas naqueles casos quantificáveis. A perda do sentido do trabalho é 

mais grave quando as ações para atingir metas se desdobram da atividade do cuidado à saúde. 

Isso já começa a acontecer quando um município tem uma meta anual de curso de capacitação 

a ser cumprida, quando se corre o risco de levar os trabalhadores para a capacitação, deixando 

a unidade de saúde sem profissionais para prestação de serviço à população (MENDONÇA, 

2010).  

Da mesma forma, a busca pelo cumprimento da meta do PCCU pode levar a: 1) má qualidade 

de atendimento (falta de tempo despendido com a paciente para se acalmar); 2) má qualidade 

da coleta, quando a amostragem das células é inadequada devido a: 2.1) pressa dos 

profissionais por cumprirem em um único dia um número além de sua capacidade rotineira, 

como visto no caso do mutirão ou 2.2) quando submetem-se mulheres em menopausa à 

realização do exame, sem que a preparação necessária (hormonal) tenha sido feita 

previamente; 3) Postergação de um atendimento ou exame, como quando: 3.1) ações de 

mutirões desconsideram a participação do profissional médico para não despender mais 

tempo com uma paciente em um dia dessa ação ou, 3.2) não se realiza exame de prevenção do 

câncer de mama concomitante ao exame de útero, uma vez que o primeiro não faz parte do 

acordo com a SES e, ainda, 3.3) em mulheres em outras faixas etárias por não contribuir com 

o alcance de meta. 
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7. Conclusão  

Ao final do nosso trajeto, de quais elementos dispomos para responder às perguntas feitas no 

início? Afinal, quando a maioria dos municípios não consegue alcançar esse nível de 

competências em gestão, quando se afirma que o planejamento estratégico não funciona, 

como, então, explicar o sucesso de uma sala de gerenciamento estratégico de Saúde? Qual é 

sua contribuição efetiva aos resultados alcançados pelas equipes das UBS? Por outro lado, 

quando se reconhece que os executantes (na linguagem do planejamento estratégico, os 

níveis tático-operacionais) têm uma contribuição relevante na elaboração das próprias 

estratégias, e que, portanto, o pensamento estratégico é distribuído ao longo da hierarquia, 

como discernir a contribuição de uns e de outros? Em que eles se diferenciam? Como esses 

níveis se combinam?  

Pode-se compreender e demonstrar, por meio do estudo de caso do PCCU, como a SaSi e 

outros profissionais relacionados a esse indicador contribuíram para o alcance da meta 

estipulada pela SES, em especial, como os atores envolvidos conseguiram obter sucesso na 

articulação entre os níveis estratégico e tático-operacional; como os dados foram produzidos, 

monitorados, analisados, como foram criadas e operacionalizadas as estratégias de ação, tendo 

seus resultados posteriormente avaliados. Nesse sentido, ao longo deste estudo, as repostas às 

perguntas acima já foram dadas de forma minuciosa, mas cabe condensá-las e reforçar suas 

evidências nesta última parte. 

Um ponto relevante é a integração e o compromisso mútuo entre os profissionais dos 

diferentes níveis hierárquicos, quando a densidade das relações é elevada devido aos laços, 

além de profissionais, familiares. Tudo começa pelo interesse comum e pela vontade 

compartilhada dos integrantes em colaborar uns com os outros a fim de melhorarem os 

resultados, como no caso da equipe da SaSi que providencia recursos materiais e informativos 

para que as equipes das UBS possam trabalhar e, por sua vez, dos agentes de saúde que 

produzem dados posteriormente enviados a SaSi a partir de suas visitas domiciliares.  

Contudo, boa vontade e desejo não são suficientes para gerar resultados positivos. As 

informações são também importantes insumos para a tomada de decisão. Assim, os dados 

produzidos pelas equipes de PSF permitem à SaSi, analisar caso a caso, reconhecendo as 

peculiaridades locais e, após consolidá-los, agir estrategicamente para alavancar os resultados. 

Porém, a equipe da SaSi tem como função mais do que consolidar e gerenciar os resultados 

produzidos pelas equipes de PSF. Por meio das informações, a equipe de análise da SaSi – e 
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aqui a pesquisadora refere-se novamente à participação de diversos profissionais, como 

coordenador de PSF e da Saúde da Mulher – é capaz de detectar e prever problemas em UBS 

específicas que possam influenciar no resultado final de todo o município, como no caso das 

unidades com enfermeiros masculinos. 

Por sua vez, os dados numéricos, embora sejam elementos importantes, não retratam toda a 

realidade e suas particularidades. Por isso, os diagnósticos situacionais não estão somente 

baseados em números, mas em dados:  

- que se originam de conhecimentos prévios dos trabalhadores, que podem ser divididos em 

dois tipos: 1) dados técnicos, quando relacionados à experiência prévia no PSF, como saber 

quão difícil é convencer uma mulher “resistente” a realizar o PCCU e a diferença que este 

convencimento faz no resultado final do município; que não há material para coleta de exame 

rotineiro nas unidades; que a população considera a médica da Saúde da Mulher referência em 

tratamento de patologias, inclusive câncer de útero e mama, respondendo aos seus conselhos e 

orientações; 2) dados contextuais, quando relacionados à cultura da população de Pirapora, 

como no caso de escutar a rádio local desde seu nascimento; 

- advindos de relações interpessoais entre os membros da SaSi e do PSF (que acontecem de 

maneira formal e informal, como por meio de visitas às UBS, reuniões trimestrais, eventuais 

telefonemas, reuniões informais), como a carência de um material informativo para divulgar a 

importância do exame preventivo junto à população “resistente”. Nesse sentido, 

conhecimentos, experiências prévias, contatos interpessoais são outros insumos 

informacionais para o sucesso do sistema (município) como um todo.  

Após a análise dos dados, estratégias de ação devem ser elaboradas, sejam elas consciente e 

intencionalmente criadas ou não. Ambos os níveis, estratégico e tático-operacional, têm essa 

função. 

A autonomia dada aos profissionais de base lhes permite agir como gestores e estrategistas. O 

estabelecimento de metas a serem cumpridas por UBS faz com que cada equipe defina o 

como fazer, quando podem levar em consideração suas particularidades, como o dia de folga 

das mulheres de uma área de PSF. A literatura já havia afirmado sobre a relevância dessa 

autonomia dada aos executantes, como um direcionador para a eficácia dos resultados 

organizacionais. Aqui, podemos reafirmar sua importância, pois as ideias criativas ou o 

simples ajuste das ações por parte dos trabalhadores culminaram em resultados mais próximos 

do esperado. O reconhecimento das particularidades locais e da possível contribuição dos 
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profissionais da base por parte da SaSi podem ser evidenciados neste momento como fatores 

contribuintes do sucesso. Se à equipe do PSF cabe a decisão de como fazer, à SaSi cabe o 

papel mais estratégico, de definir o que fazer, como alocar recursos, analisar a relação de 

custo/benefício das ações, como do mutirão. 

A partir dos contatos interpessoais entre os profissionais dos diferentes níveis, a equipe da 

SaSi dispõe de informações sobre as práticas adotadas em cada PSF. O reconhecimento dos 

resultados gerados a partir das boas ações criadas em alguns casos, sem um planejamento 

prévio, eleva a sua importância, tomando um status estratégico. O compartilhamento das 

ações com as demais equipes permite difundir as experiências bem-sucedidas, como colocar 

uma profissional feminina para ajudar os enfermeiros na coleta de PCCU, mas é a avaliação 

das ações, caso a caso, que permite definir se a ação alcançou os resultados esperados e por 

quê.  

As situações já conhecidas permitem que estratégias de ação sejam elaboradas consciente e 

intencionalmente. O planejamento estratégico, a programação ou o plano, tantas vezes 

criticado pela literatura, teve, nesta pesquisa, repercussões positivas; de forma geral, após 

passarem por ajustes locais, como no caso da programação de atendimentos, do mutirão, do 

rodízio de enfermeiras e cobertura de férias, algumas vezes até recriando o planejamento 

estratégico para torná-lo de fato eficaz às particularidades locais. A familiaridade com 

algumas ações, como mutirão e a experiência da base em convidar mais mulheres do que a 

agenda comporta para realizar o PCCU; de dar uma entrevista na rádio e afixar cartazes em 

locais estratégicos foram fatores relevantes para que os resultados fossem positivos.  

Entretanto, também se viu que a familiaridade não é suficiente para que tudo que foi previsto 

e programado fosse realizado. A cada novo episódio, há uma nova situação, como no caso do 

mutirão, quando a organização prévia de profissionais não levou a uma divisão justa da 

quantidade de trabalho entre os enfermeiros. Além disso, o esperado em relação ao público 

participante não foi atingido – participaram em torno de 30% - embora esse percentual tenha 

sido considerado bom tanto pela SaSi quanto pelo PSF, quando mulheres que nunca haviam 

realizado o exame ou que estavam com ele atrasado foram realizá-lo. 

Da mesma maneira, a intuição e a experiência podem levar a uma percepção de algo que pode 

acontecer, buscando-se antecipar a ação a fim de evitar futuros problemas. Esse foi o caso do 

coordenador do PSF que previu que a meta não seria atingida nas próximas avaliações se 

continuasse com a mesma realidade – infra-estrutura ineficiente, falta de programação do 
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número de dias de coleta nas unidades de saúde, mulheres “resistentes” a realizar o exame –, 

principalmente pelo fato de o resultado ser baseado em um período diferente do real. Isso o 

levou a pedir à SES para reformular a meta do município antes que resultados fracassados 

fossem divulgados, justificando formalmente as dificuldades e ações desenvolvidas para 

melhoria dos resultados, o que culminou na renegociação. A possibilidade de negociação e 

renegociação entre SES e município aproxima a meta da realidade, não sendo um número 

inatingível e desmotivante, podendo gerar distorções ou mascarar resultados, como quando as 

mesmas mulheres repetem um exame. 

Nem sempre a equipe da SaSi é o centro de geração de estratégias, embora em alguns 

momentos dêem sugestões e interfiram no curso das ações. Sua função é também de aguçar 

nos outros profissionais o pensamento sobre o que pode ser feito para melhorar os resultados. 

As reuniões trimestrais e semestrais, em especial, tiveram essa finalidade, pois foi solicitada 

às equipes das UBS uma reflexão sobre os dados até então alcançados e o que poderia ser 

feito para melhorá-los, devendo criar um plano de ações.  

Ações não conscientes e previstas também emergiram em momentos inesperados e locais 

inusitados, como quando os enfermeiros (mãe e filho) conversavam em casa sobre as 

dificuldades vivenciadas na unidade do profissional masculino.  

Outro elemento que contribuiu para o sucesso do município como um todo foi a 

disponibilização ou compartilhamento de recursos materiais, de infra-estrutura, pessoal, 

quando os das UBS não eram suficientes, como nos casos de mutirões e de unidades de saúde 

que não têm sala para atendimento para o enfermeiro, dificultando a realização de seu 

trabalho.  

Por fim, o trabalho coletivo, tratado mais minuciosamente no tópico sobre o “Convencimento 

face-a-face” demonstrou como uma rede de pessoas pode corroborar o alcance de resultados. 

A situação ilustra a articulação de ideia de apoio da SaSi até a adequação de ação por parte da 

equipe do PSF, quando na ação, em nada a SaSi interfere no resultado. Em seguida, o 

compartilhamento de informações dentro da própria UBS – como entre agentes de saúde e 

enfermeira – demonstrou um caso de sucesso. Esta situação de “resistência” das mulheres não 

é o foco da dissertação. Entretanto, o entendimento sobre como os trabalhadores resolvem um 

problema que lhes é imposto e que impacta no alcance de metas, é que torna-se central ao 

nosso estudo. 

Em resumo, podemos elucidar alguns fatores contribuintes do sucesso da SaSi e das equipes 
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das UBS, como: autonomia transferida aos operadores; reconhecimento das ideias criativas 

dos profissionais da base; socialização e compartilhamento de conhecimentos práticos; 

divisão e atribuição de responsabilidades a cada nível hierárquico (estratégico, tático-

operacional); integração entre profissionais para análise dos dados para posterior 

planejamento.  

Com isso, a hipótese de que o sucesso da SaSi explica-se pela “forte” combinação entre 

pensamento estratégico de seus técnicos com a experiência prática dos profissionais das 

equipes das unidades operacionais foi razoavelmente confirmada. Aqui reforça-se que o 

sucesso é do município e não apenas da SaSi, haja visto as contribuições efetivas e relevantes 

das equipes do PSF para o sistema como um todo. Por isso, entender a contribuição 

ascendente para o planejamento estratégico e para o pensamento estratégico, permite-nos 

afirmar que o sucesso é do conjunto, como ficou demonstrado.    

Alguns pontos não foram explorados em demasia ao longo desta pesquisa, ainda que já 

sugiram um direcionamento, como as ações que podem ou não ser formalizadas e executadas 

por um computador, o que cabe ao contexto específico de Pirapora e o que é comum a 

qualquer ambiente de trabalho na área da saúde. Essa exploração já permitiria um maior 

direcionamento quando do desenvolvimento de futuras pesquisas que se apoiarão nesta. 

Entretanto, de toda forma, esta pesquisa já nos ampara e nos convida a desenvolver trabalhos 

futuros: como de “transferência” de conhecimento, quando da implementação de SaSis locais 

e em outros municípios. Aspectos situacionais e particularidades hão de ser levados em 

consideração quando o objetivo é, principalmente, a implantação de uma gestão estratégica 

em outro município, pois como discutido em demasia nesta pesquisa, a simples tentativa de 

implantação de um plano bem-sucedido em outro local não implica em sucesso, pelo 

contrário.  

Embora já se saiba que a experiência prévia dos profissionais da SaSi e que a experiência 

prática das equipes das UBS são alguns dos elementos contribuintes do sucesso, outros 

aspectos precisam ser considerados, como: quem contratar para trabalhar na SaSi, quais os 

sistemas utilizar, como organizar reuniões e fazer ajustes às cidades grandes e pequenas, que, 

no último caso, pode nem ter recursos financeiros e de pessoal para arcar com o custo de 

funcionamento de uma sala de gerenciamento estratégico. Assim, quais as possíveis 

alternativas? Como lidar com as peculiaridades dos contextos? Como seria possível a 

formação de uma CoP em um município grande, onde as relações correm o risco de se 
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tornarem superficiais e distantes devido até à própria distância física entre os profissionais, 

podendo culminar no desconhecimento de quem são os próprios integrantes das equipes do 

município? Como se daria a combinação entre os integrantes dos diferentes níveis nesse caso, 

quando os problemas podem ser de ordem maior? Assim, vários aspectos precisam ser 

levados em consideração quando da “transferência de conhecimento”, o que já implica na 

demanda de uma nova pesquisa. 

 



137 

 

8. Referências Bibliográficas  

-Abrahão, J. [et al.] Introdução à ergonomia: da prática a teoria – São Paulo, Blucher, 2009. 

-Alday, H.E. O planejamento estratégico dentro do conceito de administração estratégica. 

Rev.FAE. Curitiba, v.3, n.2, p.9-16, maio/ago, 2000. 

-Barbosa, E.R.; Brondani, G. Planejamento Estratégico Organizacional. Revista Eletrônica 

de Contabilidade. v.1, n.2, dez-2004-fev-2005. 

-Bateman, T. S.; Snell, S. A. Administração: construindo vantagem.  2.ed.  São Paulo: Atlas, 

2006.  680p. 

-Batista, F.L.R., Jorge M.S.B., Santos J.B.F. A percepção da mulher sobre o exame 

preventivo do câncer cérvicouterino: estudo de caso. Ciência e Saúde Coletiva. 2006; 17(4): 

73 -81. 

-Braverman, Harry; Caixeiro, Nathanael C. Trabalho e capital monopolista: a degradação do 

trabalho no século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: 1987. 379p. 

-Boutinet, Jean-Pierre. Antropologia do projeto. 5. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2002. 318 

p. 

-Campos, N.A. Equipes Multifuncionais de Projeto: condições para um funcionamento 

eficiente. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Produção da Universidade Federal de Minas Gerais. Título Mestre em Engenharia de 

Produção. 2002. 101p.  

-Carvalho, M.L.O., Furegato, A.R.F. Exame ginecológico na perspectiva das usuárias de um 

serviço de saúde. Revista Eletrônica de Enfermagem (online) Goiânia, v.3, n.1,jan-jun.  

-Collins, H. M. Tacit Knowledge, Trust and the Q of Sapphire. Social Studies of Science 

31(1): 71-85, (2001b).  

-Collins, H. M. The tea set: tacit knowledge and scientific networks. Science studies. 4, pp. 

165-185, 1974. 

-Costa, H. B. Planejamento Estratégico. Texto de apoio aos participantes da videoconferência 

realizada em Brasília em 21 de outubro de 2004.  Projeto Euro-Brasil. Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão.  18 de outubro de 2004. 

-Cruz, L.M.B; Loureiro, R.P. A Comunicação na Abordagem Preventiva do Câncer do Colo 

do Útero: importância das influencias histórico-culturais e da sexualidade feminina na 

adesão `as campanhas. Saúde Soc. 2008 Abr-Jun; 17(2):120-31. 

-Deslandes, S.F. Trabalho de Campo: construção dos instrumentos qualitativos e 

quantitativos. In. Minayo, M.C.S., Assis, S.G.; Souza, E.R. Avaliação por triangulação de 

métodos. Abordagem de Programas Sociais. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2005. 

-Domingos ACP, Murata IM, Pelloso SM, Schiirmer J, Carvalho MDB. Câncer de colo de 

útero: comportamento preventivo de auto-cuidado à saúde. Cienc. Cuid. Saúde. 200, 

6(suplem. 2): 397-403.  

-Gamarra, CJ, Paz, EPA, Griep RH. Conhecimentos, atitudes e práticas do exame de 

Papanicolaou entre mulheres argentinas. Rev Saúde Pública 2005, 39(2): 270-6. 



138 

 

-Giovanella, L. As origens e as correntes atuais do enfoque estratégico em planejamento de 

saúde na América Latina. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.7, n.1, p.26-44, jan-mar, 

1991. 

-Lima, F.P.A. Norma e Atividade Humana: modelos dinâmicos da prescrição e historicidade das 

situações de trabalho.  In: Trabalho e abordagem pluridisciplinar: estudos Brasil, França, 

Argentina. DIEESE/CESIT (orgs). São Paulo (DIEESE) e Campinas (CESIT), 2005. p 51-68 

-Lima, F.P.A.;Scwartz, Y. Normalização e renormalização: modelos dinâmicos da prescrição 

e historicidade das situações de trabalho. In. CONGRESSO SELF. 2002b. Aix-en-Provence. 

Atlas... Aix-em-Provence: Departement d’Ergologie – ASPT – Université de Provence. 2002.  

-Lorino, P. O economista e o administrador: elementos de microeconomia para uma nova 

gestão. São Paulo: Nobel, 1992. 

-Lukács, G. Trabalho e Teleologia Revista Novos Rumos, n. 13, 1989. PP. 7-27 (Excerto do 

capítulo 11 do livro Ontologia de Delf essere Sociale ) (Ontologia do Ser Social) (Roma 

Editora Rinuniti. 1981). PP. 18 e SS Tradução de Carlos Nédson Coutinho) 

-Malinowski, B. (1922) Introdução. In: Os Argonautas do pacifico ocidental. São Paulo, Abril 

Cultural. Os pensadores. 1978, PP.17-34.. 

-Matus, C. Fundamentos da Planificação Situacional. In: RIVERA, F.J.U.  Planejamento e 

programação em saúde: um enfoque estratégico.  São Paulo: Cortez ; Abrasco, 1989. 

-Maximiano, A. C. A. Teoria geral da Administração: da escola científica à competitividade 

na economia globalizada. São Paulo: Atlas, 2000. 

-Mendonça, F.M Do Planejamento à Ação: teoria e realidade da atividade gerencial nos 

serviços de Atenção Primária à Saúde – o caso de Ribeirão das Neves. Dissertação 

apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Título Mestre em Engenharia de Produção. 2010, 115p. 

-Mintzberg, H. Shapiro, Benson P; Mcmurry, Robert N; Dean, Joel. Trabalho do executivo: o 

folclore e o fato. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 102p. 

-Mintzberg, H. Carpigiani, Maria Adelaide.; Rodrigues, Alziro. Ascensão e queda do 

planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2004. 359 p 

-Mintzberg, H.; Quinn, J. B.. O processo da estratégia. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

404p.  

-Ohara, M. Y.; Silva, M. T..A Informação como Elemento Facilitador nos Serviços de Saúde 

Pública: Um Estudo de Caso- ESCOLA POLITÉCNICA - USP DEPTO. ENGA. 

PRODUÇÃO, p. 1-13, 2009 

-Oliveira, D. P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e prática. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

-Oliveira, M.S., Fernandes, A.F.C.; Galvão, M.T.G. Mulheres vivenciando o adoecer em face 

do câncer cérvico-uterino. Acta Paul Enferm, 2005; 18:150-5.  

-Quinn, J.B. Estratégias. In: Mintzberg, Henry; Lampel, Joseph; Quinn, James Brian; 

Ghoshal, Sumantra. O processo da estratégia: conceitos, contextos e casos selecionados. 



139 

 

Porto Alegre: Bookman, 2006. 

-Ribeiro, R. Knowlegde Transfer  – Cardiff University (PhD thesis), 2007. 

-Rivera, F.J.U.  Por um modelo de formulação de políticas de saúde baseado no enfoque 

estratégico de planificação. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 4, n.3, p.444 – 462, out-

dez, 1987. 

-Rivera, F.J.U. (Org). Planejamento e programação em saúde: um enfoque estratégico. São 

Paulo: Cortez/Abrasco, 1989. 

-Rocha, G.M. Fatores Associados à não Realização do Exame de Papanicolau: uma revisão 

de literatura. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Núcleo de 

Educação em Saúde Coletiva. Teófilo Otoni, 2010. 29 f. Monografia (Especialização em 

Atenção Básica em saúde da Família). 

-Santos, R.C.L. Gestão Integrada ou Controle Integrado? Avaliação da Implementação de 

um Sistema Integrado de Gestão Baseado no Balanced Scorecard-BSC. Dissertação 

apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Título Mestre em Engenharia de Produção. 2004. 140p. 

-Silva, R.O. Teorias da Administração. São Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 2001. 

-Soares, R. G.. Da dor ao riso: a relação de serviço entre saber fazer e saber atender.  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Título Mestre em Engenharia de Produção. 2005. 144p. 

-Testa, M. Pensar em saúde. Porto Alegre: Artes Medicas, 1992 226p. 

-Thiollent, M.J.M. O processo de entrevista.  In: Crítica metodológica, investigação social e 

enquete operária. 2ed. São Paulo: Polis, 1985. p. 79-99.. 

-Vasconcelos, E. M. A estrutura básica de projetos de pesquisa em ciências humanas, sociais, 

saúde coletiva e saúde mental. In: ___. Complexidade e pesquisa interdisciplinar: 

epistemologia e metodologia operativa. Petrópolis: Editora Vozes. 2002. 

-Vilela, L.V.O.; Assunção, A.A. Os mecanismos de controle da atividade no setor de 

teleatendimento e as queixas de cansaço e esgotamento dos trabalhadores. Cadernos de Saúde 

Pública, v.20, n.4, PP. 1069-1078, 2004. 

-Wenger, E. Comunidades de Practicas: Aprendizaje, Significado, Identidad. Paidos  Iberica, 

Ediciones S. A., 2001  

 

http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/Universidade%20Federal%20de%20Minas%20Gerais.%20Faculdade%20de%20Medicina.%20Núcleo%20de%20Educação%20em%20Saúde%20Coletiva/1015
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/Universidade%20Federal%20de%20Minas%20Gerais.%20Faculdade%20de%20Medicina.%20Núcleo%20de%20Educação%20em%20Saúde%20Coletiva/1015


140 

 

Anexo I 
Nome Formação Cargo Função  Trajetória profissional 

A Enfermeiro, 

com 

especialização 

em saúde 

pública 

Diretor da 

vigilância 

epidemiológica  

Monitorar a situação de agravo 

do município e sugerir ações 

preventivas ou imediatista no 

controle de algum agravo que se 

manifestar. Trabalha também 

com o controle de vetores, das 

endemias, que são chagas, febre 

amarela e dengue. Existem 

também alguns serviços da 

atenção básica que estão 

direcionados a epidemiologia, 

como por exemplo, tuberculose, 

hanseníase, imunização, pois 

ainda são os setores que ainda 

não foram repassados de vez a 

atenção básica.  

 

Prestou concurso para a fundação 

sesp e iniciou a carreira nessa 

fundação, onde trabalhava na a 

área ambulatorial e de instalagem. 

Exercia as duas funções, onde 

havia um revezamento a cada 6 

meses em cada área. (A fundação 

tinha o sistema de visitação 

domiciliar). Trabalhou nessas 

áreas por 15 anos e depois 

direcionou para a área da 

epidemiologia, onde tem uma 

experiência de mais de 12 anos. 

Já trabalhou no PSF de Pirapora e 

Buritizeiro em torno de 4 anos. 

Trabalhou também na vigilância 

sanitária. Na área hospitalar 

passou pelos setores de clínicas, 

cirurgia e na área ambulatorial, já 

acompanhou os programas 

existentes até hoje. 

B Enfermeira 

(UFMG), 

mestre em 

Saúde Pública 

na área de 

consolidação 

de 

epidemiologia 

no 

Departamento 

de medicina 

preventiva em 

2000.  

 

Coordenadora da 

SaSi 

acompanha e avalia o processo 

de gestão da informação no 

município, análise das 

informações e pesquisa.  

 

Tem 34 anos de formada e sua 

trajetória é na área hospitalar. Em 

seguida foi trabalhar no Norte de 

Minas, no projeto de extensão de 

cobertura quando iniciou (berço 

do SUS). Depois da saúde pública 

retornou para o hospital (por 12 

anos) e trabalhou com controle de 

infecção hospitalar, sendo que 

neste período entrou para a 

Unimontes, o que já tem 10 anos. 

Assim, teve a oportunidade de 

trabalhar em Montes Claros e 

Pirapora, quando foi trabalhar na 

SaSi na gestão do atual prefeito) 

C Enfermeira e 

odontóloga 

  Referência técnica da UAP; 

acompanhamento da 

implantação e monitoramento 

dos indicadores (PCCU e a 

vacina tetravalente) do Plano 

Diretor de Atenção Primária à 

Saúde (PDAPS); analisar e 

elaborar estratégias juntamente 

com outros profissionais para 

melhoria dos resultados. Dar 

retorno desses indicadores para 

as UBS e das informações 

disponibilizadas pelo SGAI; 

contribuir para a criação de 

SaSis locais em cada UBS.  

Função: trabalhou 11anos como 

enfermeira de uma das UBS 

Dra Cr Médica, 

pediatra 

 Análise de informação, 

elaboração de estratégias, 

implantação e monitoramento 

das ações relacionados a 

Vacina/PNI; imunização, 

tuberculose, hanseníase; 

Trabalhou 11 anos como médica 

nas UBS; trabalha na Unidade 

Ambulatorial de Pirapora (UAP) 

e é referência em pediatria para as 

UBS. Também atende em saúde 

mental infantil e faz parte do 
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comitê de mortalidade infantil e 

materna 

H   Responsável pelo fluxo de 

informação, envio, distribuição e 

consolidação dos dados do 

município (Referência técnica do 

SISVAN, Vitamina A, 

Suplemento de Ferro e Teste do 

Pezinho).  

 

V  Assistente 

Social 

Coordenador da 

Atenção 

Primária da 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde  

 

Coordenar o trabalho dos 

profissionais; cuidar da parte 

administrativa, burocrática, de 

folha de ponto, de orientação 

sobre a questão de recursos 

humanos, do serviço; direcionar 

o que as unidades devem fazer, 

como padronização dos 

procedimentos, 

acompanhamento in loco de 

como tem ocorrido o trabalho; 

buscar recursos externos, por 

exemplo para composição de 

novas equipes junto com o 

secretário municipal de saúde. 

Tem 13 anos que está na 

secretaria de saúde, sendo que 

trabalhou como agente de saúde 

por 6 anos, depois foi responsável 

pela digitação do SIAB e 

posteriormente auxiliar 

administrativo da coordenação do 

programa de saúde da família. Em 

fevereiro de 2007, assumiu o 

cargo de coordenador da equipes 

de PSF.  

 

Fonte: Informações internas da SaSi, Vigilância epidemiológica e Coordenação do PSF. 


