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RESUMO: Introdução: A organização da assistência à saúde em redes de atenção é fundamental para a

qualidade e continuidade do cuidado. Sistemas integrados, capazes de garantir a continuidade assistencial,

estarão mais capacitados para o cuidado às condições crônicas. Esses agravos têm níveis de prevalência

crescentes em todo o mundo e necessitam de um sistema que forneça uma resposta contínua para subsidiar

a atenção necessária. A coordenação da atenção é essencial para o cuidado aos portadores de doenças

crônicas não transmissíveis, pois fortalece o sistema de saúde e favorece o cuidado integral ao usuário. Os

processos comunicacionais, diálogos, conflitos e contradições podem auxiliar na produção do entendimento

entre os indivíduos e tornam possível construir e renovar visões do mundo e do cuidado. Essa rede de

conversação entre gestores, profissionais e usuários permite a relação entre a interdependência, a

integração e a coordenação. Objetivo: Compreender o papel da comunicação entre os profissionais na

efetivação da coordenação da atenção entre níveis assistenciais. Método: Trata-se de uma pesquisa

avaliativa de caráter qualitativo. A coleta das informações se deu a partir da escuta e releitura das

entrevistas realizadas no município de Caruaru, na etapa qualitativa da pesquisa “Impacto de estratégias de

integração da atenção no desempenho das redes de serviços de saúde em diferentes sistemas de saúde da

América Latina- Equity- LA II”. Foram entrevistados médicos da Atenção Básica (AB) e Especializada (AE) e

apoiadores de território da rede municipal de saúde. As informações coletadas foram classificadas segundo

categorias e subcategorias relacionadas à coordenação e desvelados os antagonismos e as contradições que

compõem as relações sociais, bem como suas consequências, a partir do referencial teórico da

Hermenêutica dialética. Resultados: Os resultados mostraram que os profissionais dos dois níveis da

atenção não reconhecem a AB como ordenadora do cuidado. Os especialistas consideram as referências mal

preenchidas e demonstram falta de confiança e de reconhecimento em relação ao médico da AB que por sua

vez revelam não receber a contrarreferência e a existência de dificuldade de contato com o especialista.

Profissionais dos dois níveis revelam a existência de poucos mecanismos de articulação entre níveis

instituídos e a utilização de mecanismos informais para esse fim. Médicos de ambos os níveis referem que há

excesso de demanda de pacientes e limitações de consultas especializadas e exames, aspectos que

dificultam o exercício do seu papel e o acesso dos usuários aos serviços. Para aperfeiçoar a coordenação da

atenção foi sugerida a melhoria da comunicação entre médicos, entre médicos e gestores, e médico-

paciente e a adequada utilização da referência e contrarreferência. A boa vontade dos profissionais foi

identificada como característica facilitadora dessa articulação. Os resultados encontrados permitiram a

ampliação do olhar para a complexidade das relações entre as pessoas envolvidas no processo do cuidar e

de como as relações dialógicas, estabelecida ou não entre elas, podem influenciar na coordenação da

atenção entre os níveis assistenciais. Ao perceber as fragilidades comunicacionais torna-se premente pensar

estratégiasparaquedefatoexistamencontrosentreusuárioetrabalhadoreentre trabalhadoresdasaúde.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência integral a saúde, Coordenação intersetorial, Comunicação em saúde, Avaliação

em saúde, Pesquisa qualitativa

ABSTRACT: Introduction: The organization of health care in attention networks is fundamental to the quality

and continuity of such care. Integrated systems, able to ensuring this continuity will be better able to care for

chronic conditions. These injuries have levels of increasing prevalence worldwide and require a system that



provides a continuous response to subsidize the necessary attention. Care coordination is essential for caring

peoplewithchronicnon-communicablediseases,as it strengthensthehealthsystemandpromotes integral

care for theuser.Processesof communication, dialogues, conflicts andcontradictions canbehelpful in the

productionof understandingbetween individuals andmake it possible to constructand renewvisions of the

world and care. This network of conversation between managers, professionals and users allows the

relationship joining interdependence, integration and coordination. Objective: Understanding the role of

communicationamongprofessionals in theeffectivecoordinationofattentionbetweencare levels.Method:

This is an evaluative research of a qualitative nature. The information gatheringwas basedon the listening

and re-reading of the interviews carried out in the city of Caruaru, at the qualitative stage of the research

"Impact of integration strategies of attention on the performance of health service networks in different

healthsystemsinLatinAmerica-Equity-LAII".Physiciansof theBasicCare(BC)andSpecializedCare(SC)

and territory supporters of the municipal health network were interviewed. Collected information was

classified according to categories and subcategories related to the coordination and revealed the

antagonisms and contradictions thatmake up the social relations, aswell as their consequences, from the

theoretical reference of dialectical Hermeneutics. Results: The results showed that professionals at both

levelsofcaredonotrecognizeBAasthecaregiver.Thespecialistsconsiderthereferencespoorlyfulfilledand

demonstrate lack of confidence and recognition in relation to the doctors of theAB that, in turn, show not to

receive the counter reference and reveal the existence of difficulty of contact with the specialists.

Professionals at both levels demonstrate the existence of few mechanisms of articulation between

establishedlevelsand theuseof informalmechanismsfor thispurpose.Physiciansatboth levels report that

there is excessive demand for patients and limitations of specialized consultations and examinations,

features that make it difficult for them to exercise their role and users' access to services. To improve

coordinationofcare,itwassuggestedtoupgradethecommunicationamongphysicians,betweenphysicians

and managers, and physicians-patients and the adequate use of reference and counter-reference.

Professionals’goodwillwasidentifiedasafacilitatingcharacteristicof thisarticulation.Thefound-out results

allowedanenlargementof the look to thecomplexityof the relationshipsbetween thepeople involved in the

careprocessandhowthedialogicrelations,establishedornotbetweenthem,caninfluencethecoordination

ofattentionbetweenassistance levels.Atperceivingthecommunicationweaknesses, it becomesurgent to

thinkofstrategies, so that, in fact, therearemeetingsbetweenuserandworkerandamonghealthworkers

KEYWORDS: Comprehensive health care, Intersectoral coordination, Health communication, Health

assessment, Qualitative research
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A Rede Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco é uma macrorregião

interestadual que envolve municípios territorialmente contíguos, mas pertencentes a estados diferentes,

que compartilham interesses comuns e trabalham ativamente através de arranjos de governança. A

governança é entendida como a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e

procedimentos para a gestão regional compartilhada. Implica, ainda, o enfrentamento de questões políticas



eestruturaisdoprocessoderegionalização,quecontempleadiversidadedeinteressesefavoreçarelações

de cooperação entre os atores envolvidos. OBJETIVO: Analisar a pertinência da governança da Rede

Interestadual do Vale do Médio São Francisco. MÉTODO: Trata-se de um estudo avaliativo, com abordagem

qualitativa, tendo como estratégia metodológica o estudo de caso único. Para o delineamento da

intervençãofoirealizadaumaanálisedocumental,considerandooacervoteórico-conceitualedocumentos

normativosreferentesàGovernança,GovernançaRegionaleRedePeba.Foielaboradoomodelo lógicoe

elencados os elementos da intervenção, seus componentes, a coerência interna e a lógica do programa.

Foram realizadas entrevistas com informantes-chaves considerando sua relevância e a diversidade de suas

funções na participação da governança da Rede Peba. RESULTADOS: A identificação dos problemas

prioritáriosfoiocerneparaoplanejamentoe implementaçãodaRedePeba.Apósas iniciativasdereuniões

conjuntas para instituição da Rede, houve a formalização do Colegiado de Cogestão Interestadual de

PernambucoedaBahia,contandocomparticipaçõesdeatoresdeambososestados,sendoesteofórumde

articulação,negociaçãoepactuaçãoà luzdoDecretoMinisterial 7.508/2011.Omodelo lógico foi expresso

em cinco componentes: Planejamento e Gestão, Articulação Interestadual, Financiamento, Monitoramento e

Avaliação, e Transparência. Para cada componente consideram-se os insumos, as atividades e os resultados

esperados.Aanálisedocontexto envolto naarenadenegociaçãoentreos estadosapresentouumcaráter

explicativo para a avaliação da governança interestadual. A análise das entrevistas direcionou ao

levantamento de quatro categorias: Implantação e Desenvolvimento; Planejamento e Gestão da RAS; Gestão

SolidáriaeCooperativa;eSustentabilidade.CONCLUSÕES:Agovernançadaredeapresentapertinência

parcial, pois cabe destacar tantos as potencialidades e dificuldades. Mesmo com suas limitações, a

conformação da Peba pode incentivar a instituição de outras redes interestaduais de saúde no país em

outrasrealidadesdasfronteirasterritoriaisexistentes,estejamelasorganizadasemredesqueultrapassam

oslimitesdosterritóriosouexpondoanecessidadedessaorganizaçãoparaqueosgestoressemobilizemna

formalizaçãodeumfluxoorquestrado,seminvasõesentreusuáriosnabuscadoqueéconstitucionalmente

adquirido, o direito à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em Saúde;Regionalização;Estudo de Caso;Governança

ABSTRACT: INTRODUCTION: The Interstate Health Network of the Vale do Médio São Francisco is an interstate

macro-region that involves territorially contiguous municipalities, but belonging to different states, that

share common interests and actively work through governance arrangements. Governance is understood as

the capacity for intervention involving different actors, mechanisms and procedures for shared regional

management. It also implies the confrontation of political and structural questions of the regionalization

process, which contemplates the diversity of interests and fosters cooperative relations among the actors

involved. OBJECTIVE: To analyze the pertinence of the governance of the Interstate Network of the Vale do

Médio São Francisco. METHOD: It is an evaluative study with a qualitative approach, having as a

methodological strategy the single case study. For the design of the intervention, a documentary analysis

was performed, considering the theoretical-conceptual collection and normative documents referring to

Governance, Regional Governance and Rede Peba. The logical model was elaborated and the elements of the

intervention, its components, the internal coherence and the logic of the program were listed. Interviews

were conducted with key informants considering their relevance and the diversity of their functions in the

Peba Network governance. RESULTS: The identification of the priority problems was the heart of the Peba

Network planning and implementation. Following the initiatives of joint meetings for the establishment of

the Network, there was formalization of the Interstate Co-management Collegiate of Pernambuco and Bahia,

with participation of actors from both states, being the forum of articulation, negotiation and agreement in

the light of the Ministerial Decree 7.508/2011. The logical model was expressed in five components: Planning

and Management, Interstate Linkage, Financing, Monitoring and Evaluation, and Transparency. For each

component, inputs, activities and expected results are considered. The analysis of the context involved in the

negotiation arena between the states presented an explanatory character for the evaluation of interstate

governance. The analysis of the interviews orientated to the survey of four categories: Implantation and

Development; Planning and Management of HCN; Solidary and Cooperative Management; and Sustainability.

CONCLUSIONS: The network governance has partial relevance, because it is possible to highlight so many

potentialities and difficulties. It should be noted that even with its limitations, Peba's conformation can

encourage the establishment of other interstate health networks in the country in other realities of the

existing territorial boundaries, whether they are organized in networks that go beyond the limits of the

territories or exposing the necessity of that organization so that managers can mobilize in the formalization

of an orchestrated flow, without intrusions among users in search of what is constitutionally acquired, the

right to health.

KEYWORDS: Health Evaluation;Regional Health Planning;Case Studies;Governance
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RESUMO: Introdução: O processo de assistência à saúde é complexo e pode acarretar diversos danos aos

pacientes. No Brasil, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que trata da qualificação

do cuidado a saúde, para prevenir a ocorrência de Eventos Adversos. Objetivo: Avaliar a influência do

contexto organizacional na implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente nos hospitais

públicos de alta complexidade, situados em Recife - Pernambuco. Método: Pesquisa avaliativa, tipo análise

de implantação, relativa ao componente I, que examina a variação do contexto político-organizacional e sua

relação com o grau de implantação do programa em cada um dos cinco hospitais-caso avaliados. O contexto

organizacional foi averiguado por meio do Triângulo de Governo que envolve as categorias projeto de

governo, capacidade de governo e governabilidade e o grau de implantação, referenciado no Modelo

Sistêmico, que considera a estrutura, processo e resultados. Inicialmente foram elaborados o modelo lógico

do programa, a matriz de análise de contexto organizacional e a de indicadores e julgamento do grau de

implantação do programa, calculado a partir da estrutura e processo. Para coleta de dados, em cada um dos

casos foi aplicado um questionário semi-estruturado ao coordenador do núcleo de segurança do paciente e

entrevista com roteiro a um membro da direção, baseado nas matrizes de análise. O contexto foi

categorizado em “favorável”, “pouco favorável” e “desfavorável” e relacionado a um gradiente do grau de

implantação do programa. Resultados: O caso com maior grau de implantação foi classificado como

“parcialmente implantado” (72,0%), três foram classificados como “incipientes” (66,0%, 62,0% e 55,0%) e o

menor “não implantado” (42,0%). Das cinco unidades, duas foram classificadas como contexto

organizacional “favorável”, duas “pouco favorável” e uma “desfavorável” a implantação. Os hospitais com

contexto “favorável” classificaram-se “parcialmente implantado” e “incipiente”, os “pouco favorável” como

“incipiente” e o “desfavorável”, como “não implantado”. Conclusões: Contextos organizacionais mais

favoráveis influenciaram uma obtenção de melhores resultados no grau de implantação do programa

PALAVRAS-CHAVE: Segurança do Paciente;Qualidade da Assistência à Saúde;Avaliação em Saúde;Avaliação de

Programas e Projetos de Saúde;Cultura Organizacional.

ABSTRACT: Introduction: The healthcare process is complex and can cause a number of injuries to patients. In

Brazil, the National Patient Safety Program, which deals with the qualification of health care, was instituted

to prevent the occurrence of Adverse Events. Objective: To evaluate the influence of the organizational

context in the implantation of the PNSP in hospitals of high complexity, located in Recife, Pernambuco.

Method: Evaluation study, type analysis of implementation, regarding component I, which examines the

variation of the political-organizational context and its relation with the degree of implementation of the

program in each of the five hospitals-case evaluated. The organizational context was investigated through

the Government Triangle that involves the categories of government project, governance and governance

capacity and the degree of implementation, referenced in the Systemic Model, which considers the structure,

process and results. Initially, the program's logical model, the organizational context analysis matrix, and the

indicators and judgment of the degree of implementation of the program, calculated from the structure and

process, were elaborated. To collect data, in each case a semi-structured questionnaire was applied to the

coordinator of the patient's safety nucleus and interview with a member of the management, based on the

analysis matrices. The context was categorized as "favorable," "unfavorable" and "unfavorable" and related



to a gradient of the program's degree of implementation. Results: The case with the highest degree of

implantation was classified as "partially implanted" (72.0%), three were classified as "incipient" (66.0%,

62.0% and 55.0%) and the smallest "non-implanted "(42.0%). Of the five units, two were classified as

"favorable" organizational context, two "unfavorable" and one "unfavorable" implementation. Hospitals

with a "favorable" context were classified as "partially implanted" and "incipient", the "unfavorable" as

"incipient"and"unfavorable"as"not implanted".Conclusions:More favorableorganizationalcontexts have

influenced the achievement of better results in the degree of implementation of the program.

KEYWORDS: Patient

Culture.

Safety;Quality of Health Care;Health Evaluation;Program Evaluation;Organizational
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RESUMO: RESUMO Objetivo: Avaliar as inconformidades no registro e na assistência de mulheres que

morreram por causa materna na IV Regional de saúde de Pernambuco no período de 2010 a 2015. Método:

Estudo de série de casos sobre 81 óbitos maternos notificados e discutidos pelo Grupo Técnico de Referência

sobre mortalidade materna da IV Regional de Pernambuco; utilizando dados secundários da Ficha

Confidencial de Investigação de Morte Materna (FCIMM) e da declaração de óbito (DO). Após catalogação e

análise individual dos casos e variáveis selecionadas, foi realizada análise de incompletude da FCIMM com

base no escore de Romero e Cunha; análise descritiva das variáveis sociodemográficas, da assistência pré-

natal, parto e puerpério, e do óbito para traçar o perfil epidemiológico das mulheres que morreram por

causa materna; e construção da matriz de análise com variáveis relacionadas a avaliação das

inconformidades na assistência ao pré-natal, parto e puerpério onde procedeu-se uma avaliação normativa

para cada variável selecionada baseado nas normas vigentes. Resultados: Na análise da incompletude da DO

as variáveis que apresentaram incompletude foram escolaridade, situação conjugal e ocupação habitual. A

ficha de investigação de óbito materno apresentou maior incompletude quando comparada a DO, em

especial as variáveis uso de métodos contraceptivos e exames pré-natais como toxoplasmose e hepatite B

que apresentaram escore muito ruim (>50%) em todos os anos. O perfil epidemiológico das mulheres que

morreram por causa materna caracterizou-se por: predominância da idade entre 20 e 29 anos (50,6%),

escolaridade baixa (30,9%), solteiras (54,3%), do lar (30,9%), pardas (61,7%) e residentes na sede da regional

(Caruaru) (25,9%); a maioria era primigesta (39,5%) e teve como principal causa de morte a hemorragia

(13,6%). Entre as inconformidades na assistência destacaram-se a ausência de realização de consultas pré-

natais (11,1%), primeira consulta tardia (43,2%), ausência de exames pré-natais, principalmente as

sorologias de toxoplasmose (61,7%) e Hepatite B (59,2%) e ultrassom (38,2%). O partograma não foi utilizado

em 29,6% dos partos, o teste rápido de sífilis não foi realizado em 11,1% e HIV em 8,6%, e a realização de

cirurgias cesarianas para proceder a laqueadura tubárea em 6,1%. Evidenciaram-se intercorrências no parto

e complicações no puerpério (62,9%), ausência de admissão em UTI (6,1%) e não administração de

hemoderivados após indicação (2,4%), além da não análise de útero e anexos em necropsia (3,7%).

Conclusão: Houve inconformidades na assistência das mulheres que morreram por causa materna no pré-

natal, parto e puerpério. O perfil sociodemográfico do óbito materno na IV Regional expressa as



características vulnerabilizantes e a incompletude da ficha de investigação

compreensão fidedigna das fragilidades na assistência às mulheres.

de óbito compromete a

PALAVRAS-CHAVE:Mortalidade Materna. Assistência à saúde. Acesso aos serviços de saúde. Saúde da mulher.

Avaliação em Saúd

ABSTRACT: ABSTRACT Objective: To evaluate the nonconformities in the record and in the assistance to

women who died due to maternal cause in the IV Health District of Pernambuco in the period from 2010 to

2015. Methods: Study of series of cases on 81 maternal deaths reported and discussed by the Reference

Technical Group on maternal mortality of the IV Health District of Pernambuco; using secondary data from

the Confidential Maternal Death Investigation File (CMDIF) and the death certificate (DC). After cataloging and

individual analysis of selected cases and variables, an incompleteness analysis of CMDIF was performed

based on the Romero e Cunha score; descriptive analysis of sociodemographic variables, prenatal, delivery

and puerperium care, and death to trace the epidemiological profile of women who died due to maternal

cause; and construction of the analysis matrix with variables related to the evaluation of nonconformities in

prenatal, delivery and puerperium care, where a normative evaluation was performed for each selected

variable based on the current norms. Results: In the analysis of the incompleteness of the CD, the variables

that presented incompleteness were schooling, marital status and habitual occupation. The maternal death

investigation file presented a greater incompleteness when compared to the CD, especially the variables

about use of contraceptive methods and prenatal tests such as toxoplasmosis and hepatitis B, which

presented a very poor score (> 50%) in all years. The epidemiological profile of women who died due to

maternal causes was characterized by: predominance of the age from 20 to 29 years (50.6%), low level of

education (30.9%), single women (54.3%), housekeeper (30.9%), brown-skinned (61.7%) and residents of the

district (Caruaru) (25.9%); the majority were primigravida (39.5%) and had hemorrhage as the main cause of

death (13.6%). Among the nonconformities in the care were the absence of prenatal consultations (11.1%),

first delayed consultation (43.2%), absence of prenatal tests, mainly serological tests for toxoplasmosis

(61.7% %) and Hepatitis B (59.2%) and ultrasound (38.2%). The partograph was not used in 29.6% of

deliveries, the rapid syphilis test was not performed in 11.1% and HIV in 8.6%, and cesarean section surgery

was performed to achieve tubal ligation in 6.1%. There were intercurrences during delivery and

complications in the puerperium (62.9%), absence of admission to ICU (6.1%) and no administration of blood

products after an indication (2.4%), besides no analysis of uterus and annexes at necropsy (3.7%).

Conclusion: There were disagreements in the care of women who died due to maternal cause in prenatal,

delivery and puerperium. The socio-demographic profile of maternal death in the IV District expresses the

vulnerabilizing characteristics and the incompleteness of the death investigation file compromises the

reliable understanding of the fragilities in the women’s care

KEYWORDS:Maternal Mortality. Health care. Access to health services and Women's health. Health Assessmen
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RESUMO: Introdução: As unidades sentinelas (US) constituem a rede de serviços sentinela em saúde do

trabalhador(ST).Foramcriadasem2008comointuitodefuncionarcomoretaguardaesuportetécnicopara

arededeatençãoevigilânciaemsaúde.Objetivo:Analisaraimplantaçãodasunidadessentinelaemsaúde
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dotrabalhadoremhospitaisestaduaisnomunicípiodeRecife,noanode2017.Método:Pesquisaavaliativa

deanálisede implantaçãoqueobjetivadeterminaçãodograude implantação(GI)pormeiodaestratégiade

estudo de casos múltiplos a nível de análise municipal. Foi elaborado um modelo lógico e construídas

matrizes específicas de indicadores. Foram utilizadosdados primários e secundários obtidospormeio de

questionáriossemiestruturados.Parao julgamentodoGI foiutilizadoumsistemadeescores,arbitradopela

pesquisadora, adotando para classificação quatro parâmetros de acordo com estudos realizados

anteriormente: Implantado (80 a 100%); Parcialmente implantado avançado (60 a 79%); Parcialmente

implantadoincipiente(40a59%)eNãoimplantado(<40%).Resultados:Verificou-sequeoGIdasUSemST

avaliadasvarioude15%a68%,commédiageralde42,4%.Observou-seimplantaçãoparcialavançadaem

umaUS (68%), implantaçãoparcial incipienteemduasUS (56%e48%)enão implantadasemoutras duas

US(25%e15%).Conclusões:Oprocesso foi adimensãoquemaiscontribuiu paraqueobtençãodoGInão

fossealcançado.Aavaliação realizadapoderáservir de referência paraagestão local, outrosmunicípiose

estados. As informações contidasneste sejamcapazes de contribuir no processo de tomadadedecisão e

redirecionamentodeaçõespelosgestorescomotambémreferênciaparaestudosposteriorescomamesma

temática.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em Saúde;Saúde do Trabalhador;Vigilância de Evento Sentinela;Vigilância em

Saúde do Trabalhador

ABSTRACT: Introduction: The sentinel units (SU) constitute the network of sentinel services in worker health

(ST). They were created in 2008 to work as background and technical support the health attention and

security network. Objective: Analyze the implementation of the sentinel units in laborers´ health within the

state hospitals in the municipatity of Recife, in the year 2017. Method: Evaluative research of the

implementation analysis that aims to determine the degree of implementation (GI) through the strategy of

study of multiple cases at the level of municipal analysis. A logical model was elaborated and specific

indicators matrices were constructed. Primary and secondary data were obtained through semi-structured

questionnaires. For the GI trial, a scoring system was used, researched by a researcher, searching for the

sending of four indications to the ex - censor (80 to 100%); Partially deployed advanced (60 to 79%); Partially

implanted incipient (40 to 59%) and Not implanted (<40%). Results: It has verified that the DI of the SU in ST

evaluated varied from 15% to 68%, with a general average of 42.4%. We observed advanced partial

implementation in one US (68%), partial incipient implementation in two SU (56% and 48%) and non-

implementation in two other US (25% and 15%). Conclusions: The process was the dimension that most

contributed to the fact that the DI had not acquired. The evaluation performed could serve as a reference for

the local management, other municipalities and states. The information contained therein is capable of

contributing to the decision-making process and the redirection of actions by managers as well as reference

to later studies with the same theme.
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