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RESUMO: Estudos demonstram a efetividade de intervenções comunitárias de atividade física sendo

escassos os que sintetizam evidências sobre avaliação dessas intervenções. Objetivou sintetizar estudos

sobre avaliação de intervenções comunitárias de promoção de atividade física (PAF), presentes na literatura

de 2007 a 2016 e descrevê-los quanto às características gerais, metodologia empregada e principais

resultados encontrados. Trata-se de uma revisão sistemática (RS) realizada conforme as recomendações do

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Foram pesquisados artigos

originais publicados no período em questão nas bases de dados Medline, Scielo e LILACS. Os estudos

deveriam estar publicados em português, espanhol ou inglês. Objetivassem avaliar intervenções de

promoção de atividade física baseadas na comunidade, nos moldes definidos por Hoehner e colaboradores,

com explicitação do modelo de avaliação utilizado. A partir da busca nas bases de dados selecionadas,

foram identificadas 2.740 referências, sendo 2.682 no Medline/interface Pubmed, 45 no LILACS, e 13 no

SciELO. Desses, 243 foram excluídos por se tratarem de duplicidade, restando 2.497. O processo de seleção

dos artigos nas primeiras três etapas (leitura dos títulos, leitura dos resumos e leitura completa) foi realizado

por dois avaliadores independentes. As discordâncias entre os pesquisadores foram resolvidas por discussão

e consenso, com presença de um terceiro examinador. Aplicou-se o índice Kappa para estabelecer o índice

de concordância entre os avaliadores. Assim, oito estudos avaliativos de intervenção comunitária de

promoção de atividade física baseada na comunidade, com explicitação do modelo utilizado na avaliação

foram incluídas na última etapa (avaliação da qualidade). Para essa fase utilizaram-se os parâmetros da

qualidade e utilidade propostos pela Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE) e, os

critérios de especificidade para estudos avaliativos de promoção da saúde (PS) em comunidades

recomendados por Hartz et al. (2009). Não houve perdas nessa fase. A aplicação dos parâmetros e critérios

utilizados na meta-avaliação revelou que os estudos incluídos na presente RS apresentaram alta qualidade,

entretanto, chama atenção os métodos e abordagens escolhidas para avaliação não contemplarem os

atributos que caracterizam as intervenções de PS, expressos nos critérios de especificidade. Os resultados

apontaram que a utilização de abordagens multiestratégicas para avaliação de intervenção de PAF ainda é

restrita, uma vez que a análise da informação foi predominantemente quantitativa e com foco nos

resultados. O estímulo à participação social é tido como um dos princípios chave na PS e incorporá-lo no

desenho da avaliação pode ser particularmente útil na utilização dos seus resultados, assim como na

sustentabilidade dessas intervenções.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em saúde;Atividade motora;Serviços de saúde comunitários;Participação

comunitária;Promoção da saúde;Revisão sistemática.

ABSTRACT: Studies demonstrate the effectiveness of community-based physical activity interventions, and

there are few that synthesize evidence on the evaluation of these interventions. The objective of this study

was to synthesize studies on the evaluation of community interventions to promote physical activity (AF),

present in the literature from 2007 to 2016 and to describe them in terms of the general characteristics,

methodology used and main results.This is a systematic review performed according to the

recommendations of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA). We

searched original articles published in the period in question in the databases Medline, Scielo and LILACS.



The studies should be published in Portuguese, Spanish or English. From the search in the selected

databases, 2,740 references were identified, being 2,682 in the Medline / Pubmed interface, 45 in LILACS, and

13intheScielo.Of these,243wereexcludedbecausetheywereduplicates,remaining2,497.Theprocessof

selectingarticlesinthefirstthreestages(readingtitles,readingsummariesandreadingcomprehension)was

carriedout by two independent evaluators. The disagreements between the researcherswere resolved by

discussionandconsensus,withthepresenceofathirdexaminer,applyingtheKappaindex.TheKappaindex

was used to establish the concordance index among the evaluators. Thus, eight evaluative studies of

community-based intervention promoting community-based physical activity, with an explicitation of the

modelused in theevaluation,were included in the laststage(qualityassessment). For thisphase thequality

andutility parameters proposedby the JointCommittee onStandards for Educational Evaluation (JCSEE)

were used, and the criteria of specificity for evaluative studies of health promotion in communities

recommended by Hartz et al. (2009). The application of the parameters and criteria used in the meta-

evaluation revealed that the studies included in the present systematic review (RS) presented high quality,

however, themethodsandapproacheschosen for evaluationdonot include theattributes thatcharacterize

healthpromotion interventions (PS), expressed in the criteria of specificity. The results of the presentstudy

pointed out that the use of multi-strategic approaches for evaluation of FAP intervention is still restricted,

since the information analysis was predominantly quantitative and focused on results. Encouraging social

participation is one of the key principles in health promotion, that is, incorporating social participation in

evaluation design can be particularly useful in the use of its results, as well as in the sustainability of these

interventions.

KEYWORDS: Health assessment;Motor activity;Community health services;Community participation;Health

promotion;Systematic review.
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RESUMO: Introdução: O freqüente diagnóstico de vazio assistencial na rede de Atenção de Média

Complexidade - AMC e com a necessidade de expandir a rede de atenção especializada, a Secretaria Estadual

de Saúde de Pernambuco implantou as Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAE).

Considerando a recente implantação dessas unidades na rede de atenção à saúde do estado e a contribuição

dos estudos avaliativos para melhoria dos sistemas de saúde, justifica-se a realização do presente estudo.

Objetivo: Avaliar o desempenho das Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada tipo II, no ano de

2016. Método: Foi realizado um estudo de avaliação de desempenho das UPAE com base no modelo

multidimensional Balanced Scorecard BSC. O estudo foi realizado em três UPAE (Caruaru, Garanhuns e

Petrolina), executado nas seguintes etapas: elaboração do modelo lógico, adaptação das dimensões do

modelo às perspectivas (financeiro, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento) do BSC.

Elaboração da matriz de medidas e julgamento, a partir desses instrumentos, na qual foram relacionados os

resultados encontrados. Realizou-se oficina de validação desses instrumentos com especialistas. Os

resultados foram analisados e julgados com base na classificação do desempenho, utilizando os scores:

desempenho excelente (≥75%), desempenho satisfatório (de 74-50%), desempenho insatisfatório (de 49-

25%) e desempenho crítico (< 25%). Resultados: Identificou-se desempenho excelente nas UPAE Caruaru



(79,5%), Garanhuns (80,5%), e Petrolina (88,2%). Quanto às perspectivas, foram encontrados melhor

desempenho para cliente (100%), seguido dos processos internos (88,5%), financeiro (71,5%) e aprendizado

e crescimento (65%). Conclusão: As UPAE possuem ferramentas e insumos (físico, humanos, equipamentos)

necessários à prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde, necessitando aprimorar alguns

indicadores financeiros, de processos internos e aprendizado e crescimento. Espera-se que este estudo

possacolaborarnatomadadedecisãopelagestãodasUPAE.Reconhecidoosnóscríticos,estessetornam

desafios a serem superados, estimulando a constante melhoria do desempenho.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de programas e projetos de saúde;Pesquisa sobre serviços de saúde;Assistência

ambulatorial;Desempenho

ABSTRACT: Introduction: The frequent diagnosis of care gap in the network of average attention complexity

and the need to expand the network specialized care, the State Department of Health of Pernambuco

implemented the Pernambuco Specialized Attention Unit (UPAE). Considering the recent implementation of

these units in the health care network of the state and the contribution of evaluative studies to improve

health systems, the present study is justified. Objective: Evaluate the performance of UPAE type II, in the year

2016. Method: A study was carried out evaluating the performance of UPAE based on the multidimensional

model Balanced scorecard – BSC. The study was conducted in three, performed in the following steps: logical

model elaboration, adaptation of the dimensions of the model to the (financial, client, internal processes,

learning and growth) of the BSC. Preparation of the matrix of measures and judgment, from these

instruments, in which the results were related. A validation workshop was carried out with specialists. The

results were analyzed and judged based on the performance classification, using the scores: excellent

performance (≥75%), satisfactory performance (74-50%), unsatisfactory performance (49-25%), and critical

performance (< 25%). Results: Excellent performance was identified of the UPAE Caruaru (79,5%), Garanhuns

(80,5%), and Petrolina (88,2%). Regarding the prospects, were found to perform better for client (100%),

followed by internal processes (88,5%), financial (71,5%) and learning and growth (65%). Conclusion: The

UPAE have tools and inputs (physical, human, equipment) necessary to provide services to the users of the

single health system, need to improve some financial indicators, internal processes and learning and growth.

It is hoped that this study will contribute to the decision making by the management of the UPAE. Recognized

critical nodes these become challenges to be overcome, stimulating the constant improvement of

performance.

KEYWORDS: Program Evaluation;Health Services Research;Ambulatory Care;Performance.
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RESUMO: Objetivo: Avaliar o conhecimento e uso dos mecanismos de articulação entre níveis assistenciais

em duas redes de atenção à saúde no estado de Pernambuco, Brasil. Métodos: Estudo avaliativo, descritivo,

transversal, quantitativo e que é um recorte de uma pesquisa (Equity LA-II). Foram entrevistados 180

médicos na rede de Caruaru e 201 em Recife que trabalhavam na Atenção Básica (AB) e na Atenção

Especializada (AE) e foram avaliados mecanismos de adaptação mútua (Formulário de Referência e

Contrarreferência – FR e FCR, resumo de alta hospitalar e mecanismos informais) e de padronização

(protocolos do Ministério da Saúde e sessões clínicas conjuntas). Os dados coletados foram tratados



estatisticamente pormeio de frequências simples,médias e percentuais e as variáveis de interesse foram

dicotomizados para uma melhor comparação entre níveis e entre redes. Resultados:Em Caruaru, 67,8% dos

médicoseramespecialistase32,2%daAB,53,3%daamostraeramdosexomasculino,48,3%tinhamentre

35 e 49 anos e destaca-se a presença demédicos cubanos compondomais de 30%dosmédicosAB. Em

Recife, 74,6% eram profissionais da AE e 25,4% da AB, 67,7% do sexo feminino e 40,2% tinha 50 anos oumais.

OsresultadosdemonstraramqueosmédicosdaABusammaisosmecanismosqueosmédicosAEearede

deRecifemaisquearededeCaruaru.Dentreosmecanismos,FReFCRforamosmaisutilizados(61,4%)eas

sessões clínicas conjuntas o demenor uso (8,6%), alémda existência demecanismos informais (telefone

58%, bilhete 56,6%, whatsapp2,6%).Conclusão: A subutilização dos mecanismos, a divergência de

informações no envio e recebimento entre os profissionais da AB e AE e o uso inadequado dos mesmos

sugeremfalhasnacomunicaçãoentreosprofissionaiseentreosníveisdeatenção.Osachadosproduzem

informações e subsídios aos gestores na busca de melhorias na coordenação assistencial e auxiliam os

serviços na identificação de possíveis falhas na comunicação dos profissionais de diferentes níveis de

atenção. Existe a necessidade de investimentos em estratégias, por parte dos serviços e das gestões

municipais, que propiciem o conhecimento, a comunicação e a colaboração entre profissionais,

contribuindo para uma melhor articulação entre os diferentes níveis assistenciais

PALAVRAS-CHAVE: Níveis de atenção à saúde;Assistência integral a saúde;Integralidade em saúde;Avaliação

em saúde

ABSTRACT: Objective: To evaluate the knowledge and use of mechanisms of articulation between care levels in

two health care networks in the state of Pernambuco, Brazil. Methods: Evaluative, descriptive, cross-

sectional, quantitative study that is a research cut-off (Equity LA-II). A total of 180 physicians were

interviewed in the Caruaru network and 201 in Recife who worked in Basic Care (AB) and Specialized Care

(AE). Mutual adaptation mechanisms were evaluated (Reference Form and Counter-referral - RF and FCR,

mechanisms) and standardization (protocols of the Ministry of Health and joint clinical sessions). The data

collected were statistically treated using simple, mean and percentage frequencies and the variables of

interest were dichotomized for a better comparison between levels and between networks. Results: In

Caruaru, 67.8% of the physicians were specialists and 32.2% of the AB, 53.3% of the sample were male, 48.3%

were between 35 and 49 years old, and the presence of physicians Cubans making up more than 30% of AB

doctors. In Recife, 74.6% were AE professionals and 25.4% were AB, 67.7% were female and 40.2% were 50

years old or older. The results showed that AB doctors use more mechanisms than the AE doctors and the

Recife network more than the Caruaru network. Among the mechanisms, RF and HRR were the most used

(61.4%) and the joint clinical sessions were the least used (8.6%), besides the existence of informal

mechanisms (telephone 58%, ticket 56.6% whatsapp 2.6%). Conclusion:An underutilization of the

mechanisms, a divergence of information without sending and receiving between the professionals of AB and

AE and the misuse of the same suggest failures in communication between professionals and levels of

attention. The findings produce information and subsidies for managers in the search for improvements in

care coordination and help in services in the identification of possible failures in the communication of

professionals of different levels of care. There is a need for investments in strategy by services and municipal

management that provide knowledge, communication and collaboration among professionals, contributing

to a betterarticulationbetweendifferentslevelsofcare.

KEYWORDS: Health CareLevels;Comprehensive Health Care;Integrality in Health;Health Evaluation.
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CONTINUIDADE DO CUIDADO ENTRE NÍVEIS ASSISTENCIAIS: PERSPECTIVAS DOS USUÁRIOS COM

DOENÇAS CRÔNICAS RECIFE

Autor: CYNTHIA RESQUE DE BARROS VASCONCELOS

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/10/2017

RESUMO: Cenário: A saúde no mundo tem passado desde a segunda metade do século passado por diversas

transformações e dentre essas se destaca a emergência das doenças crônicas, com elevados índices de

mortalidade. Os modelos de atenção a saúde têm mostrado dificuldade em acompanhar tais modificações

do padrão de adoecimento apresentando-se em muitos casos desarticulados e fragmentados. Como forma

de combater os problemas encontrados no modelo de saúde, foram instituídas as Redes de Atenção à Saúde

(RAS) no Brasil que tem como objetivo garantir a integralidade e a articulação entre os serviços de saúde,

consideradas características importantes na qualidade da assistência à saúde. Objetivo: Analisar a

percepção dos pacientes com condições crônicas sobre a continuidade dos cuidados e fatores associados

em duas redes de serviços de saúde em Pernambuco-Brasil. Método: Trata-se de um estudo transversal,

baseado em um inquérito com os usuários quanto a continuidade da informação e da gestão clínica entre

níveis assistenciais bem como aos fatores que influenciam no processo perceptivo sobre a continuidade do

cuidado. A pesquisa Equity tem o objetivo de avaliar a coordenação da atenção entre níveis assistências

através da percepção dos médicos e usuários, é um estudo multicêntrico com uma amostra de 399 usuários

da rede A e 402 na rede B. Foram realizadas análises univariadas e bivariadas utilizando índices sintéticos de

continuidade e regressão logística multivariada aplicando o teste qui-quadrado. Resultados: Os resultados

mostram altos níveis continuidade da informação (58,1%) e gestão clínica (64,0%). No entanto, na análise

univariada foram verificadas falhas na comunicação, colaboração entre médicos e na acessibilidade.

Verificou-se que a raça, o sexo, a escolaridade, o estado civil e a relação usuário-médico obtiveram

significância no estudo (p < 0,05). Conclusão: Conclui-se que os usuários percebem como alta a continuidade

da informação e gestão clínica, mesmo que existam barreiras Foram detectadas falhas na transferência da

informação, colaboração dos médicos e acessibilidade, bem como constatou-se que os fatores individuais

dos usuários influenciam na percepção da continuidade do cuidado.

PALAVRAS-CHAVE: Doença Crônica;Continuidade da assistência ao paciente;Percepção;Assistência Integral à

Saúde.

ABSTRACT: Scenario: Health in the world has passed since the second half of the last century by various

transformations and among these stands out the emergence of chronic diseases, with high mortality rates.

Health care models have shown difficulty in accompanying such changes in the pattern of illness and in many

cases are disjointed and fragmented. As a way of combating the problems found in the health model, Health

Care Networks (RAS) in Brazil were instituted to guarantee the integrality and articulation between health

services, which are considered important characteristics in the quality of health care . Objective: To analyze

the perception of patients with chronic conditions on the continuity of care and associated factors in two

networks of health services in Pernambuco-Brazil. Method: This is a cross-sectional study, based on an

inquiry with the users about the continuity of information and clinical management between care levels as

well as the factors that influence the perceptual process on the continuity of care. The Equity research aims

to evaluate the coordination of care between care levels through the perception of physicians and users, is a

multicenter study with a sample of 399 users of network A and 402 in network B. Univariate and bivariate

analyzes were performed using indices continuity and multivariate logistic regression using the chisquare

test. Results: The results show high levels of information continuity (58.1%) and clinical management

(64.0%). However, in the univariate analysis, communication, collaboration between physicians and

accessibility were observed. It was verified that race, sex, schooling, marital status and the patient-physician

relationship were significant in the study (p <0.05). Conclusion: It is concluded that users perceive as high the

continuity of information and clinical management, even if there are barriers. Failures in information

transfer, physician collaboration and accessibility were detected, as well as it was verified that the individual

factors of the users influence in the perception of continuity of care.

KEYWORDS: Chronic Disease;Continuity of patient care;Perception;Comprehensive Health Care.
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RESUMO: Introdução: A coordenação da gestão clínica é uma esfera fundamental nos serviços de saúde em

se tratando da atenção aos pacientes com doenças crônicas, haja vista a segmentação e fragmentação dos

serviços de saúde e das práticas clínicas. Partindo desse pressuposto, a coordenação da gestão repercute

diretamente na assistência dos pacientes, ocasionando desfechos positivos ou não. Objetivo: Avaliar a

coordenação da gestão clínica entre níveis assistenciais sob a perspectiva dos profissionais médicos, bem

como os fatores associados a ela no processo de atenção às pessoas com doenças crônicas nas redes de

saúde de dois municípios de grande porte na região Nordeste. Métodos: Estudo avaliativo, descritivo

transversal, de abordagem quantitativa, que utiliza dados de uma pesquisa intitulada Equity LA-II. Realizou-

se análise descritiva das variáveis de natureza demográfica, laboral e organizacional; coordenação da gestão

clínica, por nível de atenção e entre redes municipais. Foi realizado um modelo de regressão logística,

utilizando o teste do qui-quadrado (χ2) entre as variáveis de interesse, testando hipóteses sobre a possível

influência dos diferentes fatores, na percepção geral acerca da coordenação da gestão clínica. Resultados: A

maioria dos médicos se declaram satisfeitos com o trabalho desenvolvido. Nas redes de saúde há uma

predominância daqueles que confiam nas habilidades clínicas do médico do outro nível. Mais de 65% dos

entrevistados, referiram que há referência ao especialista pelo médico da atenção básica. Sobre os fatores

que influenciam na articulação entre níveis, nas duas redes há uma percepção limitada dos médicos sobre a

coordenação entre níveis de atenção. Foi identificada uma influência positiva sobre a percepção de

coordenação dos médicos nos seguintes pontos: rede municipal de saúde e satisfação com o emprego.

Quanto aos fatores organizativos, nota-se a influência positiva do profissional do apoio territorial ou

coordenador de área, facilitando a articulação entre os médicos da AB e os especialistas. Conclusão: Os

resultados mostram a dimensão da coerência da atenção como sendo a melhor avaliada na coordenação da

gestão clínica. Aspectos como conciliação dos tratamentos prescritos, integração dos profissionais e o papel

que cada nível de atenção deve desempenhar, foram identificados como pontos a serem melhorados para

uma adequada assistência e continuidade do cuidado.

PALAVRAS-CHAVE: Doença Crônica;Níveis de Atenção à Saúde;Coordenação do cuidado;Redes de cuidados

continuados de saúde;Avaliação em saúde

ABSTRACT: Introduction: The coordination of clinical management is a key area in health services in the

treatment of patients with chronic diseases, due to the segmentation and fragmentation of health services

and clinical practices. Based on this assumption, management coordination has direct repercussions on

patient care, leading to positive or non-positive outcomes. Objective: To evaluate the coordination of clinical

management between care levels from the perspective of medical professionals, as well as the factors

associated with it in the process of care for people with chronic diseases in the health networks of two large

municipalities in the Northeast region. Methods: Evaluative, cross-sectional descriptive study, using a

quantitative approach, using data from a research study entitled Equity LA-II. A descriptive analysis of

demographic, labor and organizational variables was carried out; coordination of clinical management, by

level of attention and among municipal networks. A logistic regression model was used, using the chi-square

test (χ2) among the variables of interest, testing hypotheses about the possible influence of different factors

on the general perception about the coordination of clinical management. Results: Most doctors declare

themselves satisfied with their work. In health networks there is a predominance of those who rely on the

clinical skills of the doctor at the other level. More than 65% of the interviewees said that there is a reference



to the specialist by the primary care physician.On the factors that influence thearticulation between levels,

in both networks there is a limited perception of the doctors about the coordination between levels of

attention. A positive influence on the perception of physician coordination was identified in thefollowing

points:municipal healthnetworkand jobsatisfaction.Regarding theorganizational factors,wecannote the

positive influence of the territorial support professional or area coordinator, facilitating the articulation

betweenABphysiciansandspecialists.Conclusion:Theresultsshowthedimensionofthecoherenceofcare

as being the best evaluated in the coordination of clinical management. Aspects such as conciliation of

prescribed treatments, integrationofprofessionalsand therole thateach levelof attentionshouldplaywere

identified as points to be improved for adequate care and continuity of care.

KEYWORDS: Chronic disease;Levels of Health

networks;Health assessment

Care;Coordination of care;Continuing health care
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RESUMO: Introdução - A coordenação entre níveis assistenciais é apontada pela Organização Mundial de

Saúde desde 2007 como um dos caminhos para o enfrentamento à fragmentação das redes de serviços de

saúde e a garantia do princípio da integralidade, diminuindo barreiras para o acesso do usuário ao sistema e

aumentando a qualidade do cuidado. Todavia a literatura que trata da temática aponta inúmeros entraves

para que a colaboração e responsabilidade compartilhada entre a atenção básica (AB) e a atenção

especializada (AE) ocorram satisfatoriamente. Objetivos - Compreender os sentidos atribuídos por

profissionais das redes de atenção à saúde sobre a coordenação entre os níveis assistenciais de cuidado aos

pacientes no município de Recife, sob a ótica da hermenêutica filosófica de Gadamer. Método – Pesquisa

qualitativa que utilizou dados provenientes da Pesquisa Equity – LA II, estudo multicêntrico em

desenvolvimento desde 2014 em seis países da América Latina, inclusive o Brasil, para avaliar o efeito de

diversas estratégias para melhorar a coordenação e a qualidade da atenção entre níveis nas redes de saúde.

Foram realizadas novas escutas e leitura das transcrições de onze entrevistas semi-estruturadas aplicadas

aos médicos e enfermeiras de dois níveis de atenção, possibilitando o surgimento de categorias emergentes

para análise do conteúdo das entrevistas. Os referenciais teóricos da pesquisa mencionada foram

articulados com a hermenêutica filosófica de Gadamer para interpretar que sentido os atores atribuíam à

coordenação entre níveis assistenciais. Resultados - As narrativas dos profissionais de saúde apontaram que

a maioria conhecia as atribuições da coordenação em saúde, porém não as identificava como sendo

executada na rede. O médico da AB não foi reconhecido como responsável clínico pela maioria nos dois

níveis e que não tinha conhecimento de seu papel na visão do médico da AE, por sua vez, o médico da AB

tinha queixas a este respeito. Foram evidenciadas falhas no uso e preenchimento dos mecanismos de

referência e contrarreferência e inexistência de outros, como reuniões clínicas. Emergiram diversos outros

entraves relacionados às falhas organizacionais e do sistema de saúde. Sugestões de melhoria versaram

sobre a elevação do número de equipamentos e profissionais, maior adequação do sistema de regulação,

aumento na oferta de serviços (exames, consultas) aos usuários e maior comunicação entre níveis



assistenciais.Discussão-Aindisponibilidadeparao“jogodaconversação”eafusionalidadeexpressapela

linguagem de todos os profissionais evidenciaram ausência de reconhecimento pelo médico da AE da

autoridade (em seu caráter autoritativo) do médico da AB, sentimento de menos valia por este últimoe

predominância da postura tecnicista e da “especialização” na práxis dosprofissionais quemostraram seu

desejo de domínio da doença pela “arte de curar”(GADAMER, 2006). Considerações Finais – Ao término desse

trabalhoohorizontedacompreensãoéodequeacoordenaçãoentreníveissoboolhardosprofissionaisde

saúdeseencontranacondiçãodoaí-a-ser-compreendido, fazendo-se imprescindível queessesatores se

lancema jogaro“jogodacompreensão”naafirmaçãogadamederiana,paraquepelodiálogoseconstruam

práticas em saúde que representem ou se configurem como “cuidado integral”. A pesquisa possibilitou

“novosolhares” para instrumentalizar intervençõesqueoportunizemacoordenaçãoentreníveis comovia

para a comunicação/articulação entre AB e AE

PALAVRAS-CHAVE: Níveis de Atenção à Saúde, Gestão Clínica, Assistência Integral à Saúde, Hermenêutica,
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ABSTRACT: Introduction - Coordination among health care levels has been identified by the World Health

Organization since 2007 as one of the ways to tackle the fragmentation of health service networks and

guarantee the principle of integrality, as well as to reduce barriers to access user to the system and raise the

quality of care. However, the literature that deals with this subject points to many obstacles so that

collaboration and shared responsibility between basic care (BC) and specialized care (SC) can occur

satisfactorily. Objectives - To understand the meanings attributed by professionals of the Health Care

Networks on the coordination between care levels to patients in the city of Recife, from the perspective of the

philosophical hermeneutics of Gadamer. Method - Qualitative research using data from Equity Research - LA

II, a multicenter study under development since 2004 in six Latin American countries, including Brazil, to

evaluate the effect of various strategies to improve coordination and quality of care between levels in the

networks of health. New eavesdropping and reading of the transcripts of eleven semi-structured interviews

were applied to the physicians and nurses of two levels of health care, allowing the emergence of emerging

categories to analyze the content of the interviews. The theoretical references of the mentioned research

were articulated with the philosophical hermeneutics of Gadamer to interpret what sense the actors

attributed to the coordination between levels of attention. Results - The narratives of the health

professionals pointed out that the majority knew the attributions of health coordination, but did not identify

them as being executed in the network. The BC physician was not recognized as a clinical manager by the

majority on both levels and who was not aware of his role in the vision of the SC physician, in turn, the BC

physician had complaints in this regard. Failures were observed in the use and fulfillment of referral and

counter-referral mechanisms and lack of others, such as clinical meetings. Several other obstacles related to

organizational and health system failures have emerged. Suggestions for improvement were about the

increase in the number of equipment and professionals, greater adequacy of the regulation system, increase

in the provision of services (exams, consultations) to users and greater communication between levels of

care. Discussion - The unavailability for the "game of conversation" and the fusionality expressed by the

language of all the professionals evidenced the lack of recognition by the SC doctor of the authority (in its

authoritative character) of the BC doctor, a feeling of inferiority for the latter and a predominance of

technicalist posture and "specialization" in the praxis of professionals who showed their desire to master

disease by the "art of healing" (GADAMER, 2006). Final Considerations - At the end of this work, the horizon of

understanding is that the coordination between levels under the eyes of health professionals is in the

condition of being-understood, making it imperative that these actors start to play the "game of

understanding" in the Gadamederian assertion so that through dialogue, health practices that represent or

constitute "integral care" may be constructed. The research allowed "new looks" to instrumentalize

interventions that improve coordination between levels as a way for communication / articulation between

AB and AE.Introduction - Coordination among health care levels has been identified by the World Health

Organization since 2007 as one of the ways to tackle the fragmentation of health service networks and

guarantee the principle of integrality, as well as to reduce barriers to access user to the system and raise the

quality of care. However, the literature that deals with this subject points to many obstacles so that

collaboration and shared responsibility between basic care (BC) and specialized care (SC) can occur

satisfactorily. Objectives - To understand the meanings attributed by professionals of the Health Care

Networks on the coordination between care levels to patients in the city of Recife, from the perspective of the

philosophical hermeneutics of Gadamer. Method - Qualitative research using data from Equity Research - LA

II, a multicenter study under development since 2004 in six Latin American countries, including Brazil, to

evaluate the effect of various strategies to improve coordination and quality of care between levels in the

networks of health. New eavesdropping and reading of the transcripts of eleven semi-structured interviews

wereapplied to the physiciansandnursesof two levels ofhealth care, allowing theemergenceof emerging



categories to analyze the content of the interviews. The theoretical references of the mentioned research

were articulated with the philosophical hermeneutics of Gadamer to interpret what sense the actors

attributed to the coordination between levels of attention. Results - The narratives of the health

professionals pointed out that themajority knew the attributions of health coordination, but did not identify

themas being executed in the network. The BC physician was not recognized as a clinical manager by the

majority on both levels and who was not aware of his role in the vision of the SC physician, in turn, the BC

physician had complaints in this regard. Failures were observed in the use and fulfillment of referral and

counter-referralmechanismsandlackofothers,suchasclinicalmeetings.Severalotherobstaclesrelatedto

organizational and health system failures have emerged. Suggestions for improvement were about the

increaseinthenumberofequipmentandprofessionals,greateradequacyoftheregulationsystem, increase

in the provision of services (exams, consultations) to users and greater communication between levels of

care. Discussion - The unavailability for the "game of conversation" and the fusionality expressed by the

language of all the professionals evidenced the lack of recognition by the SC doctor of the authority (in its

authoritative character) of the BC doctor, a feeling of inferiority for the latter and a predominance of

technicalist posture and "specialization" in the praxis of professionals who showed their desire to master

diseasebythe"artofhealing"(GADAMER,2006).FinalConsiderations-At theendofthiswork,thehorizonof

understanding is that the coordination between levels under the eyes of health professionals is in the

condition of being-understood, making it imperative that these actors start to play the "game of

understanding" in theGadamederianassertion so that throughdialogue, health practices that represent or

constitute "integral care" may be constructed. The research allowed "new looks" to instrumentalize

interventions that improve coordination between levels as away for communication / articulation between

AB and AE.
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REGIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PERNAMBUCO: UM ESTUDO DE CASO

Autor: NATALIA BARROS LOPES
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RESUMO: Introdução: As ações de Vigilância em Saúde (VS) precisam ser planejadas regionalmente, pois é

sabido que características socioeconômicas, culturais, ambientais, entre outras, interferem no risco de

ocorrência de determinadas doenças e agravos. Contudo, para que essas ações ocorram de maneira

regionalizada, é necessário que a VS possua estrutura adequada, além de processos bem definidos, a fim de

abranger todo o arcabouço proposto nos documentos normativos. Objetivo: Avaliar a implantação da VS

regionalizada no Estado de Pernambuco. Método: Realizou-se uma avaliação tipo normativa, com

abordagem quantitativa para as dimensões de estrutura e processo da VS regionalizada com a medição do

grau de implantação (GI) da VS nas 04 sedes de macrorregiões de saúde de Pernambuco. Para coleta de

dados utilizou-se um questionário semiestruturado obtido por meio da construção da matriz de julgamento

aplicada aos informantes chave do nível regional, bem como realizou-se entrevistas com os informantes

chave do nível central e regional. Definiu-se o GI para cada componente de acordo com os seguintes critérios:

≥80%(implantado),51%a79%(parcialmenteimplantado),≤50%(nãoimplantado).Resultados:OGIdaVS

regionalizadaemPernambucovarioudeacordocomosseuscomponentesparacadaregião:nadimensão
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estrutura todas as regiões foram classificadas como parcialmente implantado, na dimensão processo as

regiões RI e RIII foram classificadas como parcialmente implantado, e as regiões RII e RIV classificadas como

implantado.Considerandoessescomponentes,aVSregionalizadaemPernambucofoi classificadacomo

parcialmente implantada. Conclusão: Apesar dos avanços obtidos com as publicações de normas e

portarias, e doapoiodonível central, a regionalizaçãodaVSnoEstadodePernambucoaindaencontra-se

incompleta.Osresultadosdesseestudoapresentampotencialdeaplicabilidadeparaagestãodosserviços

de saúde, contribuindo como um referencial para o fortalecimento das ações de VS em nível regional,

especialmente no que diz respeito à estrutura e aos processos organizacionais necessários.

PALAVRAS-CHAVE: Regionalização;Vigilância em Saúde Pública;Avaliação em Saúde

ABSTRACT: Introduction: The planning of Health Surveillance (HS) actions need to take into account the region

where they are about to be implemented once it’s known that socioeconomic, cultural, environmental,

among other characteristics impact the risk of occurrence of certain diseases. However, for such actions

happen on a regional basis it’s necessary that the HS has suitable structure in addition to well defined

process in order to comprehend every element proposed in the normative documents. Objective: Evaluate

the implementation of regionalized HS in the state of Pernambuco. Method: A normative evaluation was

executed using a quantitative approach to the structure and process dimensions of the regionalized HS with

the measurement of the degree of implantation (DI) of the HS in the four health macro-regions head quarters

of Pernambuco. Data acquisition was carried out through a semi-structured questionnaire made from a

pairwise comparison matrix applied to key staff at regional level, and interviews were conducted with key

staff at the central and regional level. The DI was defined for each component according to the following

criteria: ≥ 80% (implemented), 51% a 79% (partially implemented), ≤ 50%(not implemented). Results: The DI

of the regionalized HS in Pernambuco varied according to its components for each region: In the structure

dimension all regions were classified as partially implemented, in process dimension regions RI and RIII were

classified as partially implemented, and regions RII and RIV were classified as implemented. Considering

these components, the regionalized HS in Pernambuco was classified as partially implemented. Conclusion:

Despite all the progress obtained with norms and ordinances, and the support of the central level, the

regionalized HS in the state of Pernambuco is still insufficiently incomplete. The results of this study show

potential applicability for the management of health services, contributing as a reference for the

strengthening of VS actions at the regional level, especially regarding the organizational structure and

processes required
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