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APRESENTAÇÃO
A construção do Projeto Aplicativo é uma das estratégias educacionais do IEP/HSL
que proporciona a integração entre a teoria e a prática e entre o mundo do trabalho e da
aprendizagem, e seu principal objetivo está voltado ao desenvolvimento de capacidades
para intervenção e transformação da realidade no contexto de saúde brasileiro. Suas etapas
de elaboração foram orientadas por competência e baseada em metodologias ativas de
ensino-aprendizagem.
Está integrado ao processo de desenvolvimento de competências para qualificação
da gestão da Vigilância Sanitária do Curso de Especialização em Gestão da Vigilância
Sanitária. Realizado no período de 25 de novembro 2015 a 11 de novembro de 2016, o qual
contou com parcerias do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, Ministério
da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Conselho Nacional de Secretaria de
Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Instituições de Ensino
Superior do País (no nosso caso, Universidade do Estado do Pará).
Em cada fase de sua construção, todos os componentes do Grupo Afinidade 1
(GAF1), autores do projeto, tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos
no curso, suas experiências profissionais e saberes literários, tudo em prol da elaboração
coletiva. Atendendo sempre aos princípios propostos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
As intervenções direcionadas à deficiência na educação e ao trabalho fragmentado
com pouca articulação intra e intersorial das VISAs foram nossos principais desafios e
desejos de mudança. Dessa forma, este projeto visa a integração das Vigilâncias Sanitárias
pertencentes à região metropolitana I do Estado do Pará (Belém, Santa Bárbara,
Ananindeua, Benevides e Marituba) a fim de que seja garantida, entre as mesmas, uma
harmonização dos processos educacionais em vigilância sanitária essenciais à capacitação
de manipuladores de alimentos e, com isso, uma melhor qualidade no processo de
capacitação desses profissionais, consequentemente a redução dos riscos sanitários no
território regional de saúde.
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RESUMO

Este Projeto Aplicativo é um dos requisitos do Curso de Especialização em Gestão da
Vigilância Sanitária do IEP/Hospital Sírio-Libanês necessário à certificação dos
especialistas. Também se objetiva a integrar as Vigilâncias Sanitárias que compõem a
região de saúde metropolitana I – Pará por meio da harmonização dos processos educativos
sanitários aplicados à capacitação de manipuladores de alimentos. Suas etapas para
alcançar êxito são: promover a sensibilização dos gestores de Visa da Metro I para a
implantação do projeto, criar um grupo técnico interinstitucional composto por integrantes do
GAF 1 e os representantes de VISA de cada Município, conhecer a realidade situacional das
VISAS concernente aos processos de educação sanitária, capacitar os profissionais de
VISA em parceria com a Escola Técnica do SUS, e harmonizar procedimentos educacionais
sanitários entre as VISAs. O projeto foi desenvolvido com base nos Termos de Referência
das Oficinas de Trabalho do curso e nas decisões firmadas durante as reuniões
extraclasses do GAF1; esteve fundamentado nos métodos do Planejamento Estratégico
Situacional-PES de Carlos Matus. Dessa forma, acreditamos que este projeto trará uma
mudança importante no cenário atual das VISAs da região de saúde Metropolitana I,
sobretudo à capacitação de manipuladores de alimentos, visto que, se os critérios de
capacitação e de fiscalização forem uniformizados, um manipulador capacitado por uma
VISA municipal terá mais facilidade de atender às exigências sanitárias presentes neste
território regional, podendo assim buscar renda em outro município da mesma região de
saúde, sem que concorra para o agravamento dos riscos sanitários no território.
.

Palavras chaves: vigilância sanitária, manipuladores de alimento, integração entre as visas,
educação em saúde
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INTRODUÇÃO
No Sistema Único de Saúde, a Lei 8080/90 define vigilância sanitária como “um
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde”. Incluindo-se aí o controle de bens de
consumo que se relaciona com a saúde, nele, compreendidas todas as etapas e processos,
da produção ao consumo; e o controle de prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde (BRASIL, 1990). Isso nos mostra o quanto a VISA é importante
para que sejam efetivos os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Todavia, o cenário atual da saúde pública no Brasil vem sofrendo sérias ameaças
no sentido de desmanchar uma das maiores conquistas do povo brasileiro, o Sistema Único
de Saúde-SUS, que há muito sofre com o sub financiamento capaz de gerar enormes
iniquidades no sistema, inclusive provocando a desmotivação dos profissionais de saúde,
notadamente dos servidores das VISAs municipais, os quais padecem com as deficiências
estruturais e com a carência de procedimentos educacionais permanentes em seus
serviços.
A educação sanitária é uma pratica educativa que induz um determinado público a
adquirir hábitos que promovam a saúde e evite a doença. Por isso, deve ser um processo
contínuo, permanente e construído na medida em que o indivíduo aprofunda seu
conhecimento. Seu foco deve estar voltado a profissionais e à população em relações de
interação, comunicação, cooperação e responsabilidade conjunta em solucionar problemas
(FONSECA, 2011 apud MARINHOS; MARTINS, 2015).
Nesse contexto, incluem-se ações educativas voltadas aos microempreendedores,
que, motivados por políticas de governo contrárias às lógicas sanitárias, proporcionam
situação de risco à população. Isso requer do trabalhador de VISA uma revisão urgente em
seus processos de trabalho, cuja atenção seja centrada em ações de gestão do risco pré e
pós-uso/consumo, tendo em vista a proteção da saúde (LUCCHESE, 2001 apud SOUZA;
GOMES, 2015).
Dentre esses microempreendedores, está o manipulador de alimentos. Este por usa
vez, é uma variável importante na cadeia produtiva e que necessita de controle, uma vez
que pode interferir diretamente na qualidade sanitária do produto final. Dessa forma, podem
então ser portadores de vários microrganismos capazes de contaminar os alimentos e
causar doenças aos consumidores, principalmente quando se trata de higiene pessoal
durante a manipulação dos alimentos. (ALVES; GIARETTA; COSTA, 2012).
No caso da cidade de Belém do Pará, o aumento significativo das atividades de
manipulação e comercialização de alimentos pode ser justificado pelo crescente fluxo de
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turistas, visto que a cidade, em 2015, recebeu o título internacional de Cidade Criativa da
Gastronomia, concedido pela UNESCO. Em que a mesma passou a ser referência mundial
em gastronomia, com a participação dos grandes chefes de cozinha nacionais e
internacionais, o que serviu de incentivo para eventos em feiras, praças e espaços públicos.
Além disso, Belém conta com o Círio de Nazaré, uma festa religiosa no mês de outubro, que
atrai muitos turistas do mundo todo, o que aumenta as oportunidades de emprego e
obtenção de renda, bem como as atividades dos agentes da economia informal e os
vendedores ambulantes do ramo de alimentação.
Em vista disso, este Projeto Aplicativo foi desenvolvido com a intencionalidade de
intervir nessa realidade por meio de uma proposta educativa integradora destinada às VISAs
da região de saúde metropolitana I (Belém, Ananindeua, Marituba Benevides e Santa
Bárbara). Sua principal ação consiste em integrar e harmonizar os procedimentos
metodológicos educacionais direcionados à capacitação dos manipuladores de alimentos
desses municípios.
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1. CONTEXTUALIZANDO A INTERVENÇÃO

O princípio da integralidade de assistência é descrito como “conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (BRASIL, 1990, p.3).
Depreende-se então, que é a garantia de acesso a todos os serviços indispensáveis às
necessidades de saúde, adequando a competência dos profissionais ao quadro
epidemiológico, histórico e social da comunidade e do usuário (BRASIL, 2009).
Porém, no âmbito de VISA, há um grande desafio na efetivação dessa integralidade
na saúde. Pois, ainda permeia um forte modelo centralizador e segregador entre as VISAs
(MAIA; GUILHEM; LUCCHESE, 2010).
Em vista disso, foi implantado, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) em 2007, o Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA). Um documento base
para a análise das propostas de integração das ações de VISA com os princípios do SUS
apresentando as diretrizes norteadoras para a consolidação e fortalecimento do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, priorizando um eixo de ações voltado à atenção integral à
saúde. Nele, ressaltadas a necessidade e a relevância da articulação das ações de VISA
com as demais políticas públicas (BRASIL, 2007).
Nesse contexto, o Decreto 7.508/11, ao regulamentar a Lei 8.080, possibilitou o
aprimoramento do Pacto pela Saúde, contribuindo na garantia do direito à saúde a todos os
cidadãos brasileiros. Tendo, em seu texto, um considerável destaque ao Contrato
Organizativo de Ações Públicas, ponto crucial do decreto, que possibilita a relação entre as
esferas de governo, Região de Saúde e do Mapa da Saúde (BRASIL, 2011).
No tocante à Região de Saúde, foco deste projeto, o Capitulo I do Decreto 7.508/11
dispõe em seus artigos 1º e 2º:

Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura
de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização,
o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (BRASIL, 2011,
p. 18).

As Regiões de Saúde são instituídas pelo Estado, em articulação com os
Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite
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(CIT), e deve conter, no mínimo, ações e serviços de: I - atenção primária; II - urgência e
emergência; III - atenção psicossocial; IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar;
e V - vigilância em saúde (BRASIL, 2011).
Com relação ao Estado do Pará, a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) 90/2013, repactuou o desenho dessa regionalização em 13 Regiões de Saúde, nele
compreendida a Região de Saúde Metropolitana I (METRO I). Cuja abrangência engloba os
municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará, conforme
demonstrado no mapa 01.

Mapa 01 - Mapa da Região Metropolitana de Belém

Fonte: http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Mapas/1c_Mapa-RMB.pdf
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1.1.

CARACTERIZANDO A REGIÃO DE SAÚDE METROPOLITANA I

De acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010, a Região de Saúde
Metropolitana I possui extensão territorial de 1.819,337 Km2 e uma população de 2.042.417
habitantes; sua estimativa é de 2.162.224 para o ano de 2016, ou seja, apresentando um
acréscimo populacional de 119,807 neste período compreendido, como ilustra o quadro 01.

Quadro 01- Distribuição populacional e extensão territorial dos municípios da Região Metropolitana
de Belém

Distribuição populacional e extensão territorial da Região Metropolitana de Belém
Municípios

População (2010)

População Estimada (2016)

Área (Km²)

471.980

510.834

185.057

1.392.399

1.446.042

1.065

Benevides

51.651

59.836

187,86

Marituba

108.246

125.435

103,27

Santa Bárbara

17.141

20.077

278,15

2.042.417

2.162.224

1.819,337

Ananindeua
Belém

Total
Fonte: IBGE 2010

No tocante à qualidade de vida desses municípios e à implantação de políticas
públicas, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida de
substancial importância. Pois, ele dispõe de indicadores de três dimensões do
desenvolvimento humano (longevidade, educação e renda). Seus índices variam de 0 a 1, e
quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano (PNUD, 2010).
Em se tratando da região de saúde Metropolitana I, foi possível notabilizar, na tabela
01, que, embora Belém e Ananindeua apresentassem valores mais elevados de IDHM em
comparação

com

os

outros

municípios,

não

houve

diferenças

significativas

de

desenvolvimento de um ou outro município. Porém, fazendo-se uma comparação entre os
índices, o indicador de longevidade foi o que mais alcançou desenvolvimento, em
contrapartida, o de educação foi o que menos alcançou.
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Tabela – 01 IDHM DA REGIÃO DE SAÚDE METROPOLITANA IEM 2010

MUNICÍPIO

IDHM

IDHM Renda

IDHM

IDHM

Longevidade

Educação

Ananindeua

0.718

0,684

0,821

0,658

Belém

0,746

0,751

0,822

0,673

Benevides

0,655

0,623

0.798

0,592

Marituba

0,676

0,621

0,793

0,628

Santa Bárbara

0,627

0,575

0,784

0,546

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
Com relação a situação epidemiológica dessa região, a morbidade e a mortalidade
associadas à diarreia ainda são um problema de Saúde Pública muito preocupante e que
atinge, em maior escala, as crianças. Segundo Meneguessi et al. (2016), a ocorrência da
diarreia é determinada, entre outras coisas, pelo grau de exposição aos enteropatógenos,
consequentes do tipo de água consumida, da falta de saneamento ambiental e das práticas
alimentares.
Nesse sentido, fizemos uma busca nos bancos de dados referentes à região em
questão, representados pelos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Em que
constatamos, que o número de óbitos por infecção intestinal, por local de residência,
ocorridos em cada um dos municípios componentes da Metro I manteve-se em patamares
mais ou menos constantes, sem que se observassem declínios substanciais nestes
números. Porém, em se tratando de Belém, os anos de 2006, 2013 e 2015 apresentaram os
números mais expressivos, conforme se observa no gráfico 01.

Gráfico - 1 Número de óbitos por infecção intestinal em municípios da Região
de Saúde Metropolitana I - Pa, por residência, de 2006 a 2016
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Entretanto, sabemos que os números absolutos de uma doença ou agravo, não são
suficientes para explicar a severidade destes eventos sobre uma determinada população.
Por essa razão, calculamos as taxas de mortalidade por esta causa, tanto para a região de
saúde metropolitana I, quanto para os municípios com mais de 100 mil habitantes no
período compreendido entre 2010 e 2016. Dessa forma, verificamos que a taxa de
mortalidade por infecção intestinal, nessa região de saúde, apresenta-se em uma escalada
crescente de 2010 até 2015, uma vez que ainda não podemos comparar com 2016, em
virtude de as informações estarem preenchidas somente até outubro deste ano, como
demonstrado no gráfico 02. Neste, foi possível observar também que as maiores taxas
aconteceram em 2013 e 2015. Sendo elas 2,50 e 2,28 por 100.000hab respectivamente.

Gráfico - 2 Taxa de Mortalidade por Infecção Intestinal na Região
de Saúde Metropolitana I - Pará,por residência, de 2010 a 2016.
Por 100.000 hab.
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Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM/MS

Quanto à taxa de mortalidade por infecção intestinal, no mesmo período, para os
três maiores municípios da região (Belém, Ananindeua e Marituba), notamos um cenário de
crescimento de 2010 até 2015. Porém no ano de 2011, houve um aumento nas taxas para
os três municípios, fugindo ao padrão encontrado nos demais anos, com especial destaque
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para Marituba que registrou uma taxa de 2,71 por 100mil habitantes, sendo maior que a taxa
da capital que ficou em 2,42 por 100mil habitantes, gráfico 03.
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Gráfico - 3 Taxa de Mortalidade por Infecção Intestinal em Municípios
da Região de Saúde Metropolitana I - Pará, por residência, de 2010 a
2016. Por 100.000 hab.
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Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade – SIM/MS

1.1.1. Município de Belém

A cidade de Belém foi fundada por Francisco Caldeira Castelo Branco, em 12 de
janeiro de 1616, onde lançou os alicerces da cidade no lugar hoje chamado de Forte do
Castelo. O povoado que se formou ao redor do forte, chamou-se, inicialmente, Feliz
Lusitânia. Com o tempo foi recebendo outros nomes como Santa Maria do Grão Pará, Santa
Maria de Belém do Grão-Pará e finalmente Belém do Pará, a primeira capital da Amazônia
(BELÈM, 2012).
Belém é mundialmente conhecida por sediar uma das maiores manifestações da fé
católica do mundo: o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Realizado sempre no segundo
domingo de outubro, Belém se cobre de cores, ritmos, sabores e fé, famílias inteiras se
reúnem para saudar a Padroeira dos Paraenses, e depois saborear um almoço recheado de
deliciosas comidas típicas (BELÈM, 2016).
O município de Belém está localizado na região Norte do Brasil, constituindo-se na
capital do Estado do Pará. Seus limites territoriais foram estabelecidos pelas Leis Estaduais
nº 158/1948 (Pará, 1948), nº 1.127/1955 (Pará, 1955) e nº 5.778/1993 (Pará, 1993). A
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primeira definiu a totalidade dos limites, os quais, em 1955, foram modificados pela segunda
lei, e a última redefiniu a fronteira continental com o município de Ananindeua. Ressalte-se
que, com todos os demais municípios limítrofes (Santo Antônio do Tauá, Santa Bárbara do
Pará, Marituba, Acará, Barcarena, Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari), as fronteiras são
insulares. O traçado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base nas
leis estaduais mencionadas (SILVA; TOURINHO, 2016).
Com relação à divisão político-administrativa, o município de Belém é constituído
por 8 Distritos: 1º) Mosqueiro (DAMOS), 2º) Outeiro (DAOUT), 3º) Icoaraci (DAICO), 4º)
Benguí (DABEN), 5º) Entroncamento (DAENT), 6º) Sacramenta (DASAC), 7º) Belém
(DABEL), 8º) Guamá (DAGUA). Além disso, possui 39 ilhas que abrangem o primeiro e o
segundo Distritos, visualizado no mapa 02 (SEGEP, 2012).

Mapa 02–Mapa do Distrito Administrativo do município de Belém

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=99103226
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Com relação à morbidade, avaliamos casos suspeitos de DTA, em uma série
histórica, de 2009 a 2016 nos municípios de Belém, Ananindeua e Benevides. Onde
constatamos que Belém apresentou número elevado de casos suspeitos de doenças
transmitidas por alimentos-DTA nos anos de 2009, 2012 e 2014, conforme demonstrado no
gráfico 04. Além disso, ´deve-se ter atenção ao aumento do número de casos ocorridos em
Ananindeua em 2014, que nos sugere a ocorrência de um surto de DTA.
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Gráfico - 4 Número de casos suspeitos de DTA* em municípios da Região de
Saúde Metropolitana I - Pará, por residência, de 2009 a 2016.
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/MS

1.1.2. Município de Ananindeua

O município de Ananindeua foi fundado em meados do século XIX. Na época existia
uma parada e/ou estação da Estrada de Ferro de Bragança, no lugar onde hoje se encontra
instalada sua sede municipal. A princípio, Ananindeua pertencia à Belém (ANANINDEUA,
2014).
Segundo o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
(2012), o povoamento de Ananindeua começou a se movimentar a partir da localização da
estação da Estrada de Ferro, sendo reconhecido como freguesia, e depois, como distrito de
Belém. Em 1938, por um Ato do Governo Estadual, passou a ser considerado como sede
distrital, pertencendo ao município de Santa Isabel, retornando ao patrimônio territorial de
Belém. O município de Ananindeua foi criado por meio do Decreto-lei Estadual nº 4.505, de
30 de dezembro de 1943, promulgado pelo Interventor Federal, Magalhães Barata, e
instalado em 3 de janeiro de 1944. O nome desse Município advém da abundância de
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árvores denominadas ANANI, que crescia à margem do igarapé que recebeu o nome de
Ananindeua.
O município de Ananindeua pertence à Mesorregião Metropolitana de Belém e a
Microrregião Belém. Faz limite ao norte - Município de Belém, ao Sul - Rio Guamá, a Leste Municípios de Benevides e Marituba e a Oeste - Município de Belém.
Devido a sua proximidade com a capital do Estado, o município de Ananindeua
ocupa uma posição privilegiada no setor viário, e encontra-se na área de influência de
algumas importantes rodovias, como é o caso de Belém-Brasília. O município é ligado à
cidade de Belém e às sedes limítrofes pelas seguintes rodovias: Federais - BR010 (BelémBrasília), Estaduais: PA-16, PA-17 e PA-5 (IDESP, 2012).

1.1.3. Município de Benevides

A colônia agrícola de Benevides foi reconhecida como povoado, sob a invocação de
São Miguel Arcanjo, através de um ato da Assembleia Legislativa Provincial, em 10 de junho
de 1878.
Pela Lei nº 646, em 6 de junho de 1899, o então povoado foi elevado à categoria de
Vila e continuaria vinculado ao Município de Belém.
Há referência histórica onde se relata que, com a construção da Estrada de Ferro de
Bragança, Benevides foi contemplada com uma das estações ou paradas, que se achava
localizada no Km 33 daquela via (IBGE, 2013).
Com a criação do município de Ananindeua, em 30 de dezembro de 1943, Benevides
foi considerado parte integrante do seu patrimônio territorial, na categoria de Distrito. Em 29
de dezembro de 1961, Benevides foi reconhecido como Município, mediante a promulgação
da Lei nº 2.460, ficando constituído como tal com terras do então distrito de Benevides, pelo
desmembramento da área territorial pertencente ao município de Ananindeua, por parte do
distrito-sede do município de Santa Isabel do Pará e pelo Engenho Araci, atual Santa
Bárbara do Pará (IBGE, 2013).
O nome de Benevides se constitui numa homenagem prestada ao Governador
Francisco de Sá e Benevides.
Na atualidade, conta com dois distritos: Benevides e Benfica. O município de
Benevides pertence à mesorregião Metropolitana de Belém e a microrregião Belém. Faz
limite ao Norte - Município de Santa Bárbara do Pará, ao leste - Município de Santa Izabel
do Pará, ao Sul - Rio Guamá, ao Oeste - Municípios de Ananindeua e Marituba (IBGE,
2013).
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1.1.4. Município de Marituba

Marituba nasceu em função da Estrada de Ferro de Bragança - ferrovia com 293
quilômetros de extensão suas obras duraram 25 anos. Por volta de 1905, se iniciou a
construção das oficinas dos trens da Estrada de Ferro de Bragança. Já com suas
instalações quase concluídas, percebeu-se ser necessária a construção de uma vila de
casas, para abrigar seus operários de manutenção e demais funcionários dessa estrada
(vila operária), os trabalhos de construção da referida vila foram concluídos em 1907, sendo
suas terras pertencentes ao município de Belém. Com a criação do município de
Ananindeua, em 1943, passou a pertencer ao novo município. Já em 1961, passou a
pertencer ao município de Benevides. O município de Marituba foi desanexado do Município
de Benevides em 1995 (IDESP, 2011).
A origem do topônimo Marituba vem da língua indígena (nhengatu), que significa
“Lugar abundante de Maris (ou Umaris) ” Maris ou Umaris é uma árvore da família das
Icacináceas, que dá frutos comestíveis; “Tuba” significa “lugar abundante.
Marituba localiza-se na Mesorregião Metropolitana de Belém, integrando à
Microrregião de Belém e dista da capital do Estado cerca de 13km. Faz limite ao Norte Município de Benevides, ao Sul - Municípios de Acará e Belém, ao Leste - Município de
Benevides e ao Oeste - Município de Ananindeua (IDESP, 2011).

1.1.5. Município de Santa Bárbara
O município de Santa Bárbara do Pará foi criado através da Lei nº 5.693, de 13 de
dezembro de 1991, sancionada pelo governador Jáder Barbalho. Foi desmembrado do
município de Benevides, com sede na localidade de vila de Santa Bárbara, que passou à
categoria de Cidade, com a denominação de Santa Bárbara do Pará. Atualmente o
Município conta apenas com o distrito-sede: Santa Bárbara do Pará. Sua instalação
aconteceu em 1º de janeiro de 1993, com a posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
eleitos no pleito municipal de 03 de outubro de 1992 (SEPOF-PA,2007).
O município de Santa Bárbara do Pará pertence à Mesorregião Metropolitana de
Belém e à Microrregião Belém, tendo como limites ao norte município de Santo Antônio de
Tauá, ao leste município de Santa Izabel do Pará, ao sul município de Benevides e a oeste
município de Belém (SEPOF-PA,2007).
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2. PROCESSO EDUCACIONAL EM VISA E O MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Atualmente, o processo educacional vem se modificando, e sua tradicional postura
passiva de transmissão de informações vem dando espaço às metodologias ativas, cuja
característica proeminente é o estímulo à construção do conhecimento por meio da
interação do aluno com o assunto em estudo, seja ouvindo, falando, perguntando,
discutindo, fazendo e ensinando (BARBOSA; MOURA, 2013).
A educação, segundo a ótica de Venturelli (1997), deve ser concebida como prática
de liberdade, em oposição a uma educação como prática de dominação. Portanto, para
Fernandes et al. (2003), torna-se essencial pensar em uma metodologia voltada a uma
prática de educação libertadora, na formação de um profissional ativo e apto a aprender a
aprender.
A esse respeito, Paulo Freire (1975) reforça que a educação não pode ser uma
prática de depósito de conteúdos apoiada numa concepção de homens como seres vazios,
mas de problematização dos homens em suas relações com o mundo.
Com relação às metodologias problematizadoras, a problematização e a
aprendizagem baseada em problemas (ABP) são duas propostas distintas que “trabalham
intencionalmente com problemas para o desenvolvimento dos processos de ensinar e
aprender” (BERBEL,1998, p.54).
Sobre o assunto, Cunha (1996) ressalta que há uma participação ativa do aluno, o
qual interage com a cultura sistematizada de forma ativa, sendo o principal ator do processo
de construção do conhecimento. Em que o ensino de novos conteúdos deve permitir que o
aluno se desafie a avançar nos seus conhecimentos. Porém, para isso, é necessário um
trabalho de continuidade e ruptura em relação aos conhecimentos que o aluno traz.
Nesse contexto educacional, a educação sanitária é uma prática imprescindível à
saúde da população. Pois ela tem a força de induzir um determinado público a adquirir
hábitos que promovam a saúde e evitem a doença. Por isso, deve ser um processo
contínuo, permanente e construído à medida em que o indivíduo aprofunda seu
conhecimento. Seu foco deve estar voltado a profissionais e à população em relações de
interação, comunicação, cooperação e responsabilidade conjunta em solucionar problemas
(FONSECA, 2011 apud MARINHOS; MARTINS, 2015).
Atualmente, as ações da VISA têm como recomendação fundamental a ação
educativa, que deve ser exercida não apenas por meio das fiscalizações, mas também por
intermédio de reuniões, seminários com associações, sindicatos, fabricantes, comerciantes
e produtores de bens e serviços, transmitindo-lhes as normas técnicas legais e as
possibilidades de melhorias dos produtos e dos serviços (BRASIL, 2010).
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Nessa

conjuntura,

estão

os

programas

de

treinamentos/capacitações

de

manipuladores de alimentos realizados nas VISAs. Neles, são abordadas temáticas que
enfatizam a importância da saúde individual e coletiva, noções básicas de higiene pessoal e
ambiental, danos à saúde do consumidor decorrentes da falta de cuidados e o papel do
manipulador na prevenção das Doenças Transmitidas por Alimentos - DTA. Além disso, a
fim de minimizar o aparecimento de DTA e prevenir o desperdício de produtos, há um
grande destaque à importância da sensibilização dos consumidores sobre suas atitudes e os
riscos de contaminação dos produtos em etapas posteriores de produção e de distribuição
(BERMÚDEZ-MILLÁN et al., 2004; ZANDONADI et al., 2007).
Um dos aportes que esses programas de capacitação utilizam é a Resolução, RDC
216, de 15 de setembro de 2004, a qual contempla o Regulamento Técnico de Boas
Práticas para Serviços de Alimentação e objetiva estabelecer os procedimentos corretos
com a finalidade de garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos preparados
(BRASIL, 2004).
Esse processo de educação voltado a manipuladores de alimentos deve ser muito
bem elaborado, visto que o contato direto do manipulador com o alimento é fator
predisponente de veiculação de microrganismos provenientes do intestino, da boca, do
nariz, da pele, dos pelos, dos cabelos e até mesmo de secreções e ferimentos. Dessa
forma, as medidas preventivas a serem adotadas no curso devem ser desenvolvidas de
forma acessível e capaz de estimular o interesse pelo conhecimento e pela mudança de
comportamento e de atitudes (SOUZA, 2006).
Todavia, a implantação de uma educação com metodologias ativas direcionadas a
profissionais envolvidos na capacitação de manipuladores de alimentos ainda é uma missão
muito complexa, e requer interesse de vários atores sociais, principalmente nas VISAs da
região de saúde Metropolitana I, onde predominam ações educativas isoladas e
tradicionalistas.
Sobre o assunto, Teixeira (2010) destaca a importância de se adotar os princípios
da Educação Permanente (EP) na formação e qualificação dos profissionais do SUS:
A EP pode contribuir para resolver os problemas identificados no
desenvolvimento das ações de integração entre a atenção básica e
vigilância em saúde. Constata-se, também, a necessidade de criar
mecanismo de valorização do trabalho na atenção básica e na vigilância em
saúde [...] (TEIXEIRA 2010, p. 7 e 8).

Portanto, os profissionais das VISAs devem estar inseridos nesse processo de
educação permanente, posto que a educação vinculada à higiene e às boas práticas de
manipulação de alimentos é condição essencial para a preservação da saúde dos
consumidores através da produção de alimentos seguros.
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3. CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS NAS VISAS DA REGIÃO DE
SAÚDE METROPOLITANA I

3.1 BELÉM

Atualmente no Departamento de Vigilância Sanitária - DEVISA de Belém, a
capacitação de manipuladores de alimentos é realizada por dois Agentes de Vigilância
Sanitária (que se revezam). Eles ministram palestras com base na RDC 216/04
(Regulamento para Serviços de Alimentação). Porém, não há uma integração e nem um
compartilhamento entre esses profissionais no que tange à harmonização de conteúdo; ou
seja, cada servidor faz o seu, adotando a metodologia, o conteúdo programático e a carga
horária que lhes forem convenientes. O recurso audiovisual utilizado é o retroprojetor de
imagem (Datashow), e na ausência deste, a palestra é ministrada por meio de explanação
verbal. Embora, exista um modelo de cartilha para esse público, todavia não é feita a
reprodução desse material didático (tão necessário às orientações).
Quanto ao feedback da palestra, não há avaliação e nem reunião da equipe para
saber se o material e a metodologia estão sendo bem aceitos e compreendidos pelo público
alvo. O que dificulta o alcance do objetivo e a reestruturação do processo metodológico.
Em caso de necessidade, os servidores médicos veterinários da Divisão de
Vigilância Sanitária de Alimentos - DVSA são disponibilizados para ministrarem as palestras,
que podem acontecem ou auditório do DEVISA, ou em outro lugar como: feiras e mercados
municipais, grandes empresas com atividade de alimentação, praças de alimentação,
Sindicatos, entre outros.
No DEVISA, as palestras são realizadas de segunda a sexta-feira pela manhã no
auditório, e as turmas são formadas conforme a demanda de mais ou menos 40 a
46 pessoas. Mas antes dessa capacitação, os interessados se dirigem a uma sala exclusiva
para esse tipo de atendimento, onde são feitos os cadastrados e agendamentos mediante a
apresentação de documento de identificação, carteira de saúde e/ou atestado de saúde
ocupacional. Após a participação na palestra, geralmente, eles recebem suas carteiras de
manipuladores de alimento.
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3.2 SANTA BÁRBARA
Em Santa Bárbara ocorre capacitação para manipuladores de alimentos uma vez
por mês, através de palestras com a duração de 2 horas, utilizando-se de metodologia
tradicional com o emprego de recursos áudio visuais (Datashow). Também são ministradas,
anualmente, palestras para algumas indústrias mediante solicitação das mesmas, assim
como para os estudantes da rede de escolas municipais com o tema “qualidade da água
consumida”.
Atualmente as capacitações estão sob a responsabilidade de uma Engenheira
Sanitarista-Coordenadora da VISA, que conta com o apoio da Estratégia Saúde da Família
(ACS), principalmente nas localidades mais distantes.
Os temas abordados estão de acordo com as RDC 216 e 275 da ANVISA, que
tratam de saúde e higiene do manipulador de alimentos, contaminantes e perigos, higiene
de alimentos, higiene do ambiente de trabalho, higiene dos equipamentos e utensílios,
controle dos resíduos gerados e controle de pragas urbanas.
Os manipuladores capacitados no município, em sua grande maioria, atuam em
municípios vizinhos durante eventos com grande concentração de público.

3.3 MARITUBA
Em Marituba, na rotina, são realizadas palestras uma vez por mês para um público
de 25 a 30 pessoas, mas em períodos de grande procura ocorrem duas palestras ao mês.
Sendo que a maior procura acontece do início do ano até julho. Geralmente o público é
constituído por manipuladores de estabelecimentos comerciais e, por vezes, são pessoas
em busca de um emprego na área de alimentação.
Atualmente duas profissionais estão envolvidas no processo de capacitação de
manipuladores de alimentos, uma Médica Veterinária e uma Engenheira de Alimentos.

3.4 ANANINDEUA
Em Ananindeua, são realizadas palestras semanais, com duração média de duas
horas, para um público de atividades variadas, incluindo-se ambulantes, batedores de açaí,
trabalhadores de panificadoras, pessoas que buscam emprego em estabelecimentos como:
supermercados e outros, perfazendo-se um total aproximado de 900 manipuladores

25

capacitados/ano, que procuram o serviço de forma espontânea ou induzida pelas ações de
fiscalização. O recurso áudio visual utilizado é o retroprojetor (Datashow).
Existe atualmente, uma Médica Veterinária responsável pelas palestras, que têm
como tema: “boas práticas nos serviços de alimentação”, “DTA”, “boas práticas de higiene” e
“risco sanitário”.
Os manipuladores capacitados em Ananindeua também atuam em outros
municípios vizinhos, especialmente em eventos de massa. Esta situação também se inverte.

3.5 BENEVIDES
Em Benevides, são realizadas duas palestras por mês para um público variado de
manipuladores de alimentos, incluindo-se, aí, os ambulantes e os funcionários de empresas,
sendo um quantitativo, em média, de 20 pessoas por palestra.
Atualmente uma médica Veterinária é responsável pela capacitação dos
manipuladores de alimentos. Situação similar a dos outros municípios da região de saúde.
Pois também atuam em municípios vizinhos em eventos de massa.
Os temas abordados estão de acordo com a RDC 216 da ANVISA, que tratam de
saúde e higiene do manipulador de alimentos, contaminantes e perigos, higiene de
alimentos, higiene do ambiente de trabalho, higiene dos equipamentos e utensílios, controle
dos resíduos gerados e controle de pragas urbanas.

4. RELEVÂNCIA DO PROJETO
O comércio ambulante é uma realidade nas cidades que compõem a região
metropolitana I e uma alternativa para o desemprego. As atividades de manipulação e
comercialização de alimentos, sobretudo, nos períodos de maior concentração de público
em eventos de massa, que periodicamente ocorrem nos distritos de Belém, tornaram-se
uma oportunidade para que os agentes da economia informal, vendedores ambulantes,
obtenham renda por meio da oferta de alimentos em praias e em outros locais de
concentração de público. Nestas ocasiões observamos sérios problemas que demonstram a
insuficiente integração entre as VISAS pertencentes aos cinco municípios que compõem a
região de saúde. Isto é, as exigências das equipes de VISA de um município diferem
substancialmente

daquelas

apresentadas

pelas

equipes

de

outros,

trazendo

constrangimentos tanto para os manipuladores quanto para as VISAS dos seus locais de
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origem, pelo fato de os mesmos não terem as suas ações de educação em saúde
reconhecidas. Em decorrência disso, o controle dos riscos sanitários relacionados com estas
atividades torna-se um sério problema de saúde pública, assim como, para os próprios
manipuladores, que, por receberem orientações distintas sobre as boas práticas de
produção e manipulação de alimentos, acabam por enfrentar problemas durante as
fiscalizações sanitárias.

5. OBJETIVOS:
5.1. GERAL
Integrar as Vigilâncias Sanitárias que compõem a região de saúde metropolitana I –
Pará por meio da harmonização dos processos educativos sanitários aplicados à
capacitação de manipuladores de alimentos.
5.2. ESPECÍFICOS:
•

Promover a sensibilização dos gestores de Visa da Metro I para a
implantação do projeto;

•

Criar um grupo técnico interinstitucional composto por integrantes do GAF 1
e os representantes de VISA de cada Município;

•

Conhecer a realidade situacional das VISAS concernente aos processos de
Educação Sanitária;

•

Capacitar os profissionais de VISA em parceria com a Escola Técnica do
SUS;

•

Harmonizar procedimentos educacionais sanitários entre as VISAs.

6. ABRANGÊNCIA DO PROJETO

•

Manipuladores de Alimentos da Região Metropolitana I – Pará

•

Profissionais das Visas da Metro I

•

Escola Técnica do SUS

•

Secretarias Municipais de Saúde

•

Secretaria Estadual de Saúde

•

Conselho Estadual de Secretaria Municipal de Saúde.
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7. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
O local de abrangência para a intervenção deste projeto será a Região de Saúde
Metropolitana I, composta pelos Municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e
Santa Bárbara do Pará.
As etapas dessa construção foram desenvolvidas com base nos Termos de
Referência (TR) das Oficinas de Trabalho (OT) do PA e nas decisões firmadas durante as
reuniões extraclasses do GAF1. Esteve fundamentada nos métodos do Planejamento
Estratégico Situacional-PES. Este, por ser um método flexível, permitiu-nos trabalhar com a
complexidade dos problemas sociais, o acompanhamento contínuo da realidade e a
suscetibilidade de ajustes à situação real (LIDA, 2011).
7.1. OT- IDENTIFICANDO PROBLEMAS
Problema, segundo Matus (1993 apud CALEMAN et al, 2016, p. 21), “ é um
obstáculo, que numa situação concreta, situa-se entre a realidade atual e aspirações de um
ator que participa de um jogo social, com carga particular de ideologias, valores e
conhecimentos”. Isto é, são situações reais (negativa ou inadequada) que se pretende
mudar para melhor.
[...] os problemas não são percebidos de forma homogênea por todos os
que comparam uma realidade com seus modelos ideais, uma vez que os
modelos ideais, calcados em valores, não são os mesmos para todos. Além
e por conta disso, o espaço problemático que envolve uma pessoa é
diferente do espaço que envolve outra. Assim, duas pessoas observando o
mesmo espaço da realidade podem perceber problemas diferentes, ou
divergir frontalmente sobre a existência ou não de problemas decorrentes
daquela observação (MAGAJEWSKI, 2013, p.2).

Sobre o assunto, o mesmo autor destaca ainda o conceito de “situação”, sendo
então, “um recorte da realidade onde pessoas convivem com seus problemas, tendo,
portanto, várias explicações diferentes para essa mesma realidade”.
Sendo assim, sintetizamos os problemas em macroproblemas de acordo com o
agrupamento de ideias oriundas das inquietudes situacionais vivenciadas nos ambientes de
trabalho de cada componente do GAF1: gestão ineficaz, deficiência de educação na VISA e
deficiência na estrutura física de recursos humanos. Além disso, para cada macroproblema,
registramos um desejo de mudança dessa realidade: gestão compartilhada, mudança na
metodologia e transparência na administração dos recursos, conforme o quadro 02.
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Quadro 02-

Macroproblemas nas VISAs
IDENTIFICANDO PROBLEMAS NAS VISAS DA METRO I
Macroproblemas

Desejos de mudança

Gestão ineficaz em VISA

Gestão eficaz em VISA

Deficiência de educação em VISA

Educação eficiente em VISA

Deficiência na estrutura física das VISAs

Eficiente estrutura física das VISAs

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

7.2. OT- PRIORIZANDO PROBLEMAS
A identificação de problemas tende a ser em maior número do que as
possibilidades de enfrentá-los. Por isso, se faz necessário priorizá-los, dessa forma sua
escolha é fator fundamental para ser objeto da elaboração de um plano de intervenção. Tal
escolha deve considerar aspectos subjetivos e objetivos, devendo ser processada de forma
clara e criteriosa, incluindo dados, informações e percepções que possam apoiar a tomada
de decisão. Dessa forma, o problema é priorizado conforme a importância e o valor que lhe
é atribuído (CALEMAN et al, 2016).
Para a priorização dos problemas, preenchemos quatro ”matrizes decisórias”; as
quais compuseram os pontos e os valores atribuídos pelo GAF1 para contabilização e
escolha consensual.
A Matriz I focalizou o valor e o interesse do ator em relação aos problemas, onde a
“Gestão ineficaz em VISA” alcançou a nota mais alta, conforme a tabela 02.

Tabela 02- Matriz Decisória I
PROBLEMAS

VALOR

INTERESSE

NOTA

Alto

+

10

Deficiência de educação em VISA

Médio

+

07

Deficiência na estrutura física das VISAs

Baixo

+

03

Gestão ineficaz em VISA

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

A Matriz II destacou a urgência e a capacidade de enfrentamento dos problemas.
Nesta, a “Deficiência de educação em VISA” obteve maior prioridade, como demonstrado na
tabela 03.
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Tabela 03-Matriz Decisória II
PROBLEMAS

URGÊNCIA

CAPACIDADE DE

ORDEM DE

ENFRENTAMENTO

PRIORIDADE

Gestão ineficaz em VISA

13,88

Fora

2º

Deficiência de educação em VISA

22,77

Dentro

1º

Deficiência na estrutura física das VISAs

13,33

Fora

3º

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

A Matriz III estabeleceu a ordem de prioridade, considerando a magnitude, a
valorização, a vulnerabilidade e o custo. Nesta, o problema “Deficiência de educação em
VISA” foi prioritário, como ilustrado na tabela 04.
Tabela 04-Matriz Decisória III
PROBLEMAS

MAGNITUDE VALORIZAÇÃO

VULNERABILIDADE

ORDEM DE

CUSTO

PRIORIDADE

Gestão ineficaz em VISA

3

2

1

2

2º

Deficiência de educação em VISA

3

3

2

2

1º

Deficiência na estrutura física das VISAs

2

2

1

0

3º

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

A Matriz IV estabeleceu a priorização dos problemas a partir da somatória das
pontuações correspondentes aos itens: relevância, urgência, factibilidade e viabilidade.
Nesta, a “Deficiência de educação em VISA” obteve maior pontuação, conforme
demonstrado na tabela 05.
Tabela 05-Matriz Decisória IV
PROBLEMAS

RELEVÂNCIA

URGÊNCIA

FACTIBILIDADE

VIABILIDADE

TOTAL

Gestão ineficaz em VISA

2

1

0

1

Deficiência de educação em VISA

3

1

2

3

4
9

Deficiência na estrutura física das VISAs

2

1

0

1

4

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

7.3. OT- IDENTIFICANDO OS ATORES SOCIAIS
Após priorizar os problemas elencados, a etapa seguinte foi a identificação dos
prováveis atores sociais, os quais poderão, ou não, contribuir às iniciativas que visem
solucionar os problemas. Para isso, utilizamos a matriz de mapeamento dos atores sociais,
demonstrado no quadro 03. Os conceitos e a atribuição de pontuação para valor e interesse
seguiram as orientações realizadas na Oficina de Priorização de Problemas (Matriz I).
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O ator é alguém que representa, que encarna um papel dentro de um
enredo, de uma trama de relações. Um determinado indivíduo é um ator
social quando ele representa algo para a sociedade (para o grupo, a classe,
o país), encarna uma ideia, uma reivindicação, um projeto, uma promessa,
uma denúncia. Uma classe social, uma categoria social, um grupo podem
ser atores sociais. Mas a ideia de “ator” não se limita somente a pessoas ou
grupos sociais, instituições também podem ser atores sociais: um sindicato,
partidos políticos, jornais, rádios, emissoras de televisão, igrejas etc.
(SOUZA, 1991, p.54).

Nesse contexto, entendemos que todos nós podemos ser atores sociais, inclusive
os componentes dos grupos GAFs, visto que trabalhamos com a intenção de intervir nos
problemas para melhoria da saúde de um determinado grupo social.

Quadro 03 -Mapeamento dos atores sociais

MATRIZ DE MAPEAMENTO DOS ATORES SOCIAIS- GAF1
Ator social

Lista de atores sociais

Valor

Interesse

médio

+

Dir. de VISA e Vigilância em Saúde;
Sec. Est. de saúde

Cons. de saúde

Presids. do CSE, do CMS e do COSEMS/Pa
Presids da Associação de bares e restaurantes e similares

Setor regulado

e representantes do SEBRAE

Sec. Municipais: Belém,
Ananindeua, Marituba, Benevides e
Santa Bárbara

Coord. da Atenção Básica, Primeira Regional, Educação
Permanente (ETSUS)

alto
alto

+
_

Secretários Municipais de Saúde,
Coord. de VISA, de Vigilância em Saúde e da Atenção
Básica

alto

+

Chefias de VISA

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

7.4. OT- EXPLICANDO PROBLEMAS
Uma visão geral da situação problemática é fundamental para quem pretende atuar
em uma realidade concreta e mudar os resultados considerados insatisfatórios. A explicação
de um problema é uma reconstrução simplificada dos processos que os geram e das
consequências identificadas. Nesse sentido, as relações entre causas e consequências
geram um diagrama de causa-efeito (CALEMAN et al, 2016).
A melhor descrição dos problemas e a construção de um fluxograma relacionando
as causas e consequências possibilitam a identificação de potenciais obstáculos e
oportunidades para a intervenção. Portanto, para explicar o problema de forma gráfica,
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adotamos os cinco movimentos da árvore explicativa ou árvore do problema de Carlos
Matus, o MAPP – Método Altadir (de alta direção) de Planejamento Popular – simplificando
o método PES – Planejamento Estratégico Situacional (fluxograma 1):
a)

1º Movimento: precisando/descrevendo o problema. Nesta etapa, o

problema “Falta de harmonização nos processos de educação sanitária entre os Municípios
da Metro I destinados a manipuladores de alimentos” foi priorizado segundo o espaço de
governabilidade controlado pelos atores do GAF1. Essa descrição expressou os “sintomas”
do problema na forma de descritores, os quais verificam e informam a existência do referido
problema, apontando suas cargas negativas e suas dimensões. Neste PA, os descritores
selecionados foram “Mais da metade dos profissionais não seguem a legislação vigente
para ministrarem palestras”, “100% das VISAS da Metro I não possuem harmonização em
seus procedimentos de educação sanitária e conteúdos programáticos” e “100% de
desarticulação entre as gestões de VISA”.
b)

2º Movimento: identificando as causas que determinam o problema. Esta

etapa foi construída a partir das respostas à seguinte pergunta: quais são as causas da
evidência apontada pelo descritor 1 - d1? Essa pergunta foi feita a cada um dos descritores
do problema, e como resposta a essas perguntas, o grupo identificou as seguintes causas:
“Insuficientes processos de educação permanente para os profissionais de VISA”, “Alta
rotatividade dos profissionais de VISA”, “Falta de integração das ações educativas entre as
VISAS municipais da Metro I destinadas aos manipuladores de alimentos”, “Capacitação
insuficiente dos profissionais de VISA”, “Descompromisso com a atividade de treinamento”,
“Insuficientes iniciativas de educação permanente voltadas para os profissionais de VISA
que atuam na capacitação de manipuladores de alimentos” e “Falta de programas que
contemplem essa integração”.
c)

3º Movimento: identificando as consequências do problema. Neste

movimento, as consequências do problema foram estabelecidas considerando cada
descritor, a seguir: “Praticas inadequadas de manipulação de alimentos”, “Exposição da
população a produtos de qualidade duvidosa”, “Aumento da probabilidade de Doenças
Transmitidas por Alimentos”, “Manipuladores capacitados em Municípios diferentes
desenvolvem praticas sanitárias diferentes”, “Formação inadequada de manipuladores de
alimentos” e “Processos de educação sanitária não validados no território regional”.
d)

4º Movimento: relacionando descritores, causas e consequências. Após, a

identificação das causas e consequências conectadas aos descritores formulados, foi feita a
correlação entre ambos. Isso permitiu a visualização de cadeias causais ou eixos
explicativos do problema priorizado.
e)

5º Movimento: identificando nós críticos. Uma vez construída a árvore

explicativa, o próximo passo foi a identificação e seleção de causas-chave sobre as quais o
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GAF1 deve e pode atuar, ou seja, as que devem ser alvos de intervenção no plano de ação
em função da governabilidade, chamadas de “nós críticos”.
Assim, as causas identificadas que apresentaram maior número de relações com
os outros, e que, sofrendo uma intervenção, podem provocar mudanças positivas nos
descritores aos quais estão relacionadas, foram: a “Falta de integração das ações
educativas entre as VISAs municipais da Metro I destinadas aos manipuladores de
alimentos” e “ “Insuficientes iniciativas de educação permanente voltadas aos profissionais
de VISA que atuam na capacitação de manipuladores de alimentos”.

Fluxograma 01 - Árvore Explicativa do GAF1

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

7.5. OT - INTERVINDO NO PROBLEMA
A partir dos nós críticos estabelecidos, traçamos os meios necessários para tentar
transformar a situação atual em uma situação objetivo, considerando um determinado
tempo. Para a construção dessa etapa, utilizamos a ferramenta Plano de Ação Simplificado
– PAS, em que adotamos como referência os nós críticos “Falta de integração das ações
educativas entre as VISAs municipais da Metro I destinadas aos manipuladores de
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alimentos” e “Insuficientes iniciativas de educação permanente voltadas aos profissionais de
VISA que atuam na capacitação de manipuladores de alimentos” (quadro 04).
Com intuito de enfrentar cada nó crítico, determinamos: os resultados esperados,
os responsáveis pelas ações/atividades de enfrentamento, o tempo provável para sua
realização, parceiros e eventuais opositores, os indicadores para o monitoramento das
ações e os recursos necessários.

Quadro 04 – Plano de ação simplificado (GAF 1)
PROBLEMA: FALTA DE HARMONIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA ENTRE OS MUNICÍPIOS
DA METRO I DESTINADOS A MANIPULADORES DE ALIMENTOS
NC1: Falta de integração das ações educativas entre

NC2: Insuficientes iniciativas de educação permanente

as VISAs municipais da Metro I destinadas aos

voltadas aos profissionais de VISA que atuam na

manipuladores de alimentos

capacitação de manipuladores de alimentos

Resultados esperados: integração entre as VISAs e

Resultados esperados: qualificação dos profissionais de VISA

harmonização dos procedimentos educacionais para as

da Metro I que atuam na capacitação de manipuladores de

VISAs da Metro I

alimentos

Ações e atividades: elaboração de protocolos e manuais,

Ações e atividades: articulação com gestores de VISA e com a

criação de grupos técnicos intermunicipal de VISA

ETSUS

Responsáveis: componentes do INTEGRAVISA

Responsáveis: componentes do INTEGRAVISA

Parceiros:

ETSUS,

COSEMS,

SESPA

e

Secretaria

Parceiros: ETSUS, COSEMS, SESPA e Secretaria Municipal

Municipal da Metro I

da Metro I

Eventuais opositores: setor regulado e servidores de VISA

Eventuais opositores: servidores de VISA

Indicador de adesão:

Indicador de qualificação:

nº SMS aderiram ao projeto x 100

nº de profissionais qualificados x 100

nº SMS Metro I

nº de profissionais existentes

Recursos:

espaço

físico,

material

humanos, recurso audiovisuais

didático,

recursos

Recursos: espaço físico, material didático, recursos humanos,
recurso audiovisuais

Prazo: 24 meses
Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso
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7.6. VIABILIZANDO O PLANO DE AÇÃO
A análise de viabilidade do plano de ação corresponde ao Momento Estratégico, em
que os diferentes atores sociais envolvidos podem ter interesses ou desejos diversos, que
se refletem em ações e comportamentos difíceis de serem previstos (CALEMAN et al,
2016).
Dessa forma, com a intencionalidade de se fazer uma análise do interesse e do
valor que cada ator social atribui às ações do nosso plano, construímos as Demandas de
Operação – DOP. Para essa construção, entramos em consenso com relação aos sinais
indicativos de interesse, que são: a favor (+); contra (-) e indiferente (0), e a classificação de
valor: alto (A), médio (M) ou baixo (B), ilustrados na tabela 6.

Tabela 06- Demandas de Operações – DOP ou Demandas de Ação
ATORES

AÇÃO 1: ELABORAÇÃO DE

AÇÃO 2: CRIAÇAÕ DE

AÇÃO 3: COMPARTILHAMENTO

MATERIAIS EDUCATIVOS

GRUPOS TÉCNICOS

DO PROJETO

AÇÃO 4:
CAPACITAÇÃO DE
EQUIPES DE VISA

ETSUS

+A

0

+A

+A

COSEMS

+A

+A

+M

+A

+M

+A

+M

+A

+A

+M

+M

+A

+M

+A

-M

+A

SECRETARIA MUNICIPAL DA
METRO I
SESPA
SERVIDORES DE VISA –
METRO I

A: Alto, M: Médio, B: Baixo

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

7.7. OT - GESTÃO DO PLANO – MONITORANDO O PLANO
Esse momento tático-operacional é uma das principais etapas do planejamento.
Faz referência à intervenção propriamente dita. Nele, o plano pode ser conduzido por meio:
de seu monitoramento, identificação das dificuldades e correções necessárias nas
operações propostas (CALEMAN et al, 2016).
Para a gestão do plano, utilizamos critérios classificatórios às ações que constam
do plano, conforme demonstrado na tabela 07:
1) Viabilidade (alta, média e baixa): utilizamos a classificação da matriz de
viabilidade;
2) Impacto (alto, médio e baixo): utilizamos a classificação da matriz de viabilidade;
3) Comando: (i) gerentes e atores internos, (ii) comissões temporárias internas e (iii)
atores internos articulados com atores externos;
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4) Duração (curta, média e longa): ações que necessitam de maior tempo de
implementação precisam ser observadas para que sejam iniciadas em tempo hábil,
considerando a vigência do plano;
5)

Recurso

(Político,

Econômico,

Técnico

e

Organizacional):

utilizamos

classificação da matriz de viabilidade;
6) Precedência (1a; 2a; 3a etc.): por sua característica e escopo algumas devem
preceder a outras.
Tabela 07- Matriz de gestão do plano
AÇÕES

VIABILIDADE

IMPACTO

ALTA

ALTO

ALTA

ALTO

Criação de um grupo
técnico intermunicipal de
VISA
Compartilhamento do
projeto

COMANDO

Atores internos articulados
com os externos

DURAÇÃO

CURTA

Gerentes e atores internos
Comissões temporárias

CURTA

internas

Elaboração de materiais
educativos
Capacitação das equipes
de visa em saúde

MÉDIA

ALTO

MÉDIA

ALTO

Atores internos articulados
com os externos
Atores internos articulados
com os externos

MÉDIA
MÉDIA

RECURSOS

Técnico e
organizacional
Político e
organizacional
Político, técnico e
econômico
Político, técnico e
econômico

PRECEDÊNCIA
DAS AÇÕES

2
1º
3º
4º

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso

7.8. DETALHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

1) Inicialmente, iremos (GAF1) reunir com os coordenadores de Visa da Metro I para
apresentação do Projeto. Nossa intenção é sensibilizá-los a respeito dos benefícios
que a proposta traz aos Municípios no que diz respeito aos manipuladores de
alimentos. Na ocasião, pretende-se fazer uma abordagem da situação atual da
saúde da população; conhecer a realidade sobre a comercialização de alimentos;
fazer uma análise situacional da educação em saúde, correlacionando-a com o tema;
e, sobretudo, evidenciar a importância da aplicação do projeto para a harmonização
dos procedimentos educacionais sanitários;
2) Apresentação do projeto à ETSUS a fim de buscar sua parceria;
3) Apresentação do projeto aos Conselhos Municipais de Saúde dos cinco municípios
da região de saúde Metropolitana I;
4) Apresentação do Projeto à Comissão Intergestores Regionais (CIR) e à Comissão
Estadual de Integração Ensino e Serviço/regional (CIES-regional). Essas comissões
são constituídas pelos representantes da gestão estadual da saúde e pelos gestores
municipais da saúde da região de saúde. Neste momento, iremos enviar um convite,
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através do COSEMS-Pará, aos secretários de Saúde da Metropolitana I, para que a
reunião da CIR seja realizada em sua sede, onde será apresentado um panorama da
situação da educação em saúde desenvolvida pelas Visas da região, com o intuito
de buscar a aprovação nesta comissão e de incluir o Projeto Aplicativo-PA nos
Planos Municipais de Saúde-PMS e nas Programações Anuais de Saúde -PAS de
cada município envolvido, para que o mesmo possa receber os

recursos

necessários à sua implantação e execução;
5) Apresentação do projeto à Comissão Estadual de Integração Ensino e Serviço
(CIES) para aprovação;
6) Apresentação do Projeto à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a fim de que o
mesmo seja aprovado. Compondo a comissão, estão todos os gestores municipais
da saúde dos 144 municípios do Pará e mais a representação da gestão estadual da
Saúde;
7) Levantamento bibliográfico concernente ao tema abordado:
•

Metodologias ativas

•

Surto de toxinfecções alimentares;

•

Doenças transmitidas por alimentos – DTA;

•

Comércio informal de comidas de rua;

•

Capacitação para manipuladores de alimentos;

•

Capacitação para os Servidores de Visa;

•

Experiências positivas em outras Unidades Federativas;

•

Diferentes metodologias em Educação em Saúde.

8) Capacitação dos Profissionais de VISA. A Escola Técnica do SUS (ETSUS),
realizará um programa de capacitação direcionado aos profissionais de VISA, que
desenvolvem atividades de educação em saúde voltadas aos serviços de
alimentação. As turmas serão preenchidas com o número estimado de 25 técnicos
de VISA e com uma duração de 40 horas; tendo, para isso, o apoio técnico do Grupo
GAF 1 (Integravisa), composto por 10 especialistas em gestão da vigilância sanitária.
Obs* Cabe ressaltar que este projeto poderá, no futuro, abranger as demais regiões de
saúde do estado do Pará.
9) Harmonização dos procedimentos educacionais sanitários entre as VISAs. A partir
da elaboração e implantação de procedimentos pactuados entre as VISAs, teremos
como fruto a harmonização dos procedimentos educacionais sanitários entre as
VISAs, e, com isso, a possibilidade de as ações educativas serem validadas em todo
o território regional.
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7.8.1. Cronograma de acompanhamento

Após o detalhamento das ações, construímos o cronograma de acompanhamento
da implementação das ações (quadro 05). Nele, estão discriminados: as ações a serem
realizadas, os responsáveis pela realização das ações e o período provável para seus
acontecimentos.

Quadro 05 - Cronograma de acompanhamento
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
O QUE
Reunir com os coordenadores de VISA da Metro-I

GAF1

Apresentar o Projeto à ETSUS

GAF1

Apresentar o Projeto aos Conselhos Municipais de Saúde dos
cinco municípios.

GAF1

Apresentar o Projeto à Comissão Inter gestores Regionais (CIRRegional) e à Comissão Estadual de Integração Ensino e Serviço
Regional (CIES- Regional)

GAF1

Apresentar o Projeto à Comissão Estadual de Integração Ensino e
Serviço (CIES) para aprovação

GAF1

Apresentar o Projeto à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para
aprovação

GAF1

Buscar referenciais bibliográficos

Capacitar os profissionais de VISA

Harmonizar procedimentos educacionais sanitários entre as VISAs

QUANDO

QUEM

GAF1

ETSUS
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Metro-I
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Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso
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7.9. ORÇAMENTO ESTIMADO DO PROJETO
A estimativa de custos é de suma importância para sucesso da implantação de um
projeto, já que uma boa estimativa trará uma base firme para a tomada de decisão. Por isso,
listamos os itens necessários (composições unitárias, quantidades e valores) para os
diferentes serviços necessários para a execução do projeto, conforme demonstrado na
tabela 08.

Tabela 08 – Orçamento estimado para realização do Projeto
ORÇAMENTO ESTIMADO PARA O CURSO
ITEM
EDUCADOR (NÍVEL SUP.)
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
PAPEL A4

UNID

QUANT

HORAS

40

R$

VALOR UNIT.
60,00

R$

VALOR TOTAL
2.400,00

UNID.

25

R$

0,48

R$

12,00

RESMA

3

R$

19,40

R$

58,20

UNID.

25

R$

3,50

R$

87,50

RESMA

1

R$

25,00

R$

25,00

CAFÉ

KILO

2

R$

10,90

R$

21,80

AÇUCAR

KILO

3

R$

3,50

R$

10,50

PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO
PAPEL VERGE BRANCO

KILO

1

R$

25,00

R$

25,00

BISCOITO

LEITE

PACOTE

10

R$

4,20

R$

42,00

COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA

PACOTE

20

R$

3,50

R$

70,00

COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ

PACOTE

10

R$

2,80

R$

28,00

LITRO

8

R$

6,00

R$

48,00

R$

164,28

R$

2.828,00

ÁGUA MINERAL

TOTAL

Fonte: Dados trabalhados pelo grupo Afinidade-GAF1 durante os encontros do curso
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É imprescindível para a gestão de vigilância sanitária, o domínio das técnicas do
planejamento estratégico. Pois, elas nos disponibilizam ferramentas importantes para o
desenvolvimento de ações interventivas necessárias à melhoria da saúde da população.
Além disso, quando utilizadas de forma eficiente e eficaz; tendo em mente a necessidade de
priorizar problemas, intervenções factíveis e potentes; são capazes de promover a transição
de uma situação inicial para uma situação objetivo, trazendo com isso a transformação da
realidade das pessoas, garantindo-lhes o direito à saúde e a um ambiente saudável.
Nesse sentido, a revisão do processo de planejamento e execução das ações de
Vigilância Sanitária à integralidade das ações de atenção à saúde deve considerar, dentre
outros, a responsabilidade sanitária, o território, o risco sanitário, a transcendência de
eventos de interesse da saúde e as prioridades de saúde. Pois assim, fica confirmada a
importância de ressignificarmos o processo de planejamento em VISA, para que não seja
um planejamento que se encerre na vigilância sanitária, mas sim aquele comprometido com
a garantia da atenção integral, traduzindo-se em ações intra e inter setoriais.
Portanto, entendemos que a harmonização dos procedimentos educativos
executados pelas VISAS da região de saúde metropolitana I trará uma mudança importante
no cenário atual, sobretudo à capacitação de manipuladores de alimentos. Se os critérios de
capacitação e de fiscalização forem uniformizados, um manipulador capacitado por uma
VISA municipal terá mais facilidade de atender às exigências sanitárias presentes neste
território regional, podendo assim buscar renda em outro município da mesma região de
saúde, sem que concorra para o agravamento dos riscos sanitários no território.
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“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”.
Albert Einstein
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1. INTRODUÇÃO

Como parte do desenvolvimento das ações de um gestor da vigilância
sanitária, e de forma a integrar os participantes do Curso de Especialização em
Gestão da Vigilância Sanitária, do Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, os
especializando são levados, durante diversos momentos dos encontros, a
elaborarem um projeto aplicativo, para com o intuito de ser realizado em seu local de
trabalho, ou seja, seu município, de forma a intervir em alguma inquietude local,
mudando ou tentando mudar a realidade.
Apesar do grupo de trabalho ser denominado de “Afinidade 3”, os municípios
integrantes têm poucas semelhanças, além de pertencerem ao mesmo Estado de
Mato Grosso do Sul. O número de habitantes é somente um dos exemplos das
diferenças, pois dos 6 (seis) municípios, varia de pouco mais de 5 (cinco) mil
habitantes em Rochedo e chega a quase 110 (cento e dez) mil habitantes em
Corumbá, e o próprio município de Corumbá tem uma área quase quatro vezes
maior que a soma dos demais cinco municípios (Bodoquena, Maracaju, Miranda,
Rochedo e Terenos).
No meio a tantas diferenças, foram encontradas algumas situações problema,
sendo destacada e escolhida pelo grupo, a falta de educação em vigilância sanitária
voltada para a população. Esta situação, sendo resolvida a partir de uma melhor
interação dos próprios profissionais atuantes na vigilância sanitária e para com a
população, proporcionaria que a vigilância sanitária passasse a ser vista não apenas
como um órgão fiscalizador e punitivo, mas como um parceiro da população para a
proteção e a promoção da saúde. Sendo que neste trabalho, a competência mais
explorada pelos futuros gestores, é a gestão da educação em vigilância sanitária.
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2. ANÁLISE DE CONTEXTO

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O grupo Afinidade 3 é composto por especializandos de seis municípios de
duas macro regiões de saúde do estado do Mato Grosso do Sul: Campo Grande (
Bodoquena, Maracaju, Terenos, Miranda, Rochedo) e Corumbá (Corumbá). Todos
com peculiaridades distintas, como extensão territorial, população, recursos
financeiros. Por se tratar de um grupo com municípios de grande e pequeno porte,
cada um apresenta características e estruturas de Saúde e Vigilância Sanitária
diferentes.

Corumbá

Miranda

Rochedo

Terenos
Bodoquena
Maracaju

Figura 1: Caracterização geográfica do Mato Grosso do sul com os respectivos
municípios do Projeto Aplicativo 2016.
O estado de Mato Grosso do Sul é localizado na região centro-oeste do país.
Possui uma área de 358.159 km² e faz divisa com dois países, Bolívia e Paraguai e
cinco estados brasileiros: Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
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Segundo dados do IBGE (2010), possui uma população de 2.449.341
habitantes, densidade demográfica 6,86 hab./km² e IDHM de 0,830, ocupando o 7º
lugar brasileiro o qual é considerado elevado.
Segundo dados do IBGE (2016 e 2010, no caso do IDHM), na tabela 1
abaixo,

os

municípios

relacionados

apresentam

os

seguintes

indicadores

populacionais:
Tabela 1: Indicadores populacionais, área, densidade demográfica e IDHM dos
municípios de Bodoquena, Corumbá, Maracaju, Miranda, Rochedo e Terenos.
Densidade
Município
População¹
Área²
IDHM4
demográfica³
Bodoquena

7.859

2.507,319

3,18

0,666

Corumbá

109.294

64.962,854

1,6

0,700

Maracaju

44.042

5.299,184

7,06

0,736

Miranda

27.316

5.475,367

4,67

0,632

Rochedo

5.300

1.561,055

3,16

0,651

Terenos

20.387

2.841,686

6,03

0,658

¹População estimada segundo o IBGE (2016); ²área em quilômetros quadrados (km²), segundo o IBGE (2016);
³número de habitantes por quilômetros quadrados (hab/km²), segundo o IBGE (2016); 4Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal, segundo o IBGE (2010).

A rede de atenção à saúde nestes municípios, exceto os municípios de
Corumbá e Maracaju, é uma rede de pequeno porte, mas possui ações de diferentes
níveis de complexidade, por meio de pactuações estaduais. A Vigilância Sanitária
também está inserida nesta rede.
A Tabela 2 exemplifica, a estruturação das redes de atenção à saúde e
estrutura organizacional e composição da Vigilância Sanitária dos municípios.
Tabela 2: Estrutura da Rede de Assistência à Saúde, Estrutura Organizacional e
Composição das Equipes de Vigilância Sanitária dos municípios de Bodoquena,
Corumbá, Maracaju, Miranda, Rochedo e Terenos.
Estrutura da Rede
Composição das
Estrutura
Município
de Assistência à
Equipes de Vigilância
Organizacional
Saúde
Sanitária
2 unidades de ESF
Coordenadoria de
1 UBS
Vigilância Sanitária 1 Fiscal de Nível superior
Bodoquena
1 Hospital 24 horas
e Saneamento
Básico
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Corumbá

Maracaju

Miranda

Rochedo

Terenos

26 unidades de ESF
1 Pronto Socorro
1 UPA
1 SAMU
1 Centro de
Especialidades
Médicas
1 Centro de Saúde
da Mulher
1 serviço de
fisioterapia
2 farmácias
municipais
11 unidades de ESF
3 postos de saúde
distrito
1 Centro de
assistência à saúde
1 CEM
2 UBS
1 Laboratório
Central
1 Hospital Municipal
3 unidades de ESF
1 UBS
1 Hospital
1 Unidade de
urgência e
emergência
1 Unidade de ESF
5 Unidades de ESF
1 UBS 24 horas
1 SAMU
1 Centro de
Reabilitação
1 Laboratório
Municipal

Gerência de
Vigilância em
Saúde.
Coordenação de
Vigilância Sanitária

1 Coordenador/Fiscal de
nível superior
5 Fiscais de nível
superior
7 Fiscais de nível médio
2 agentes administrativos

1 Diretor
2 Fiscais de nível
Diretoria de
superior
Vigilância Sanitária
4 fiscais de nível médio
1 técnico de nível médio

1 Coordenador/Fiscal de
Coordenadoria de nível superior
Vigilância Sanitária 2 fiscais de nível médio
1 agente administrativo
Diretoria de
Vigilância Sanitária 1 Diretor de nível médio
e Controle de
1 Fiscal de nível superior
Endemias

Coordenadoria de 1 coordenador
Vigilância Sanitária 1 Fiscal de nível médio

A vigilância sanitária possui o papel de identificar, gerenciar e comunicar o
risco a população, esse papel é desempenhado na forma normativa e fiscalizadora e
por meio da educação sanitária. Quanto à exposição aos riscos sanitários mais
evidentes nestes são na área de alimentos e medicamentos.
Os produtores artesanais, as indústrias de alimentos e o comércio varejista
precisam ser informados sobre a importância da produção de alimentos seguros
desde a seleção de matérias primas até a mesa do consumidor, objetivando a
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redução de surtos e de doenças transmitidas por alimentos. Em relação aos
medicamentos a farmacovigilância possui a função de identificar possíveis riscos
que os medicamentos podem causar as pessoas como seus efeitos adversos,
utilizações sem comprovação cientificas, problemas na qualidade, intoxicações,
entre outros.
Os riscos ocupacionais são com relação à saúde do trabalhador,
relacionados ao ambiente de trabalho. A vigilância em saúde do trabalhador visa a
qualidade de vida do trabalhador, por meio da diminuição das doenças ocupacionais
e dos agravos a saúde, da interferência sobre o ambiente, sobre o procedimento de
trabalho e prevenção dos fatores de risco envolvidos nas atividades.
E os riscos ambientais são com relação à poluição do ar, solo e água, além
dos resíduos (doméstico, industrial ou hospitalar), a presença de insetos e outros
animais transmissores de doenças, a vigilância em saúde ambiental objetiva a
prevenção dos riscos a saúde provenientes das condições adversas do meio
ambiente.
Com

relação

aos

resíduos

sólidos

urbanos

em

quatro

municípios

pertencentes ao grupo Afinidade 3, estes são descartados no “Lixão”, não recebem
nenhum tratamento, com exceção do município de Terenos, no qual há uma UTR –
Usina de Tratamento de Resíduos e a Coleta Seletiva. O abastecimento de água é
gerenciado pela SANESUL – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul,
exceto no município de Rochedo, que é gerenciado pelo Departamento Municipal de
Águas e Saneamento de Rochedo (DEMASR).
A população precisa ser capaz de identificar os riscos nos alimentos, nos
medicamentos, no seu ambiente de trabalho, os riscos ambientais, contudo ela
necessita ser capacitada para tal atividade, os profissionais de saúde devem atuar
como promotores de conhecimento e o cidadão tem o papel de atuar como um
vigilante em saúde.
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3 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO INICIAL (CENÁRIO DO PROBLEMA)

Diante da realidade dos municípios pertencentes ao grupo Afinidade 3 ,
observamos que estes carecem de ações educacionais no contexto da vigilância
sanitária. Nesta situação as ações desenvolvidas pela vigilância sanitária encontram
muita rejeição da população. Pois o caráter punitivo e normativo inerente ao poder
de polícia administrativa atribuído aos profissionais de vigilância sanitária, há
também o caráter orientador, que é o menos conhecido.
A vigilância sanitária encontra-se pouco inserida nas redes de atenção à
saúde municipais, o que leva há pouca participação nos conselhos de saúde,
resultando em baixa participação social. A comunicação, a informação e educação
em vigilância sanitária são deficientes, onde normalmente realizamos uma palestra
anual em boas práticas de fabricação para a população. Existe a falta de
capacitação para os fiscais, onde isso está sendo melhorado com a pós em gestão
da vigilância sanitária.
A mudança de entendimento da população é um grande desafio a ser
conquistado, é preciso promover a consciência de que o trabalho da vigilância
sanitária é preponderantemente preventivo e o principal intuito de suas ações é
orientar, educar, demonstrar os risco que a população está exposta e as formas de
eliminá-los, resultando em um bem para a coletividade.
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4 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA/JUSTIFICATIVA

Para estabelecer as políticas específicas de Vigilância Sanitária, foi publicado
o Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA), que trata das diretrizes que
subsidiam a consolidação e fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS). As prioridades quanto à informação, educação e comunicação
compõem as diretrizes do Eixo V. Neste ele garante o acesso à informação, o
desenvolvimento de ações educativas em VISA e se compromete a articular e
desenvolver as diretrizes referentes à construção da consciência sanitária:
mobilização, participação e controle social.
Nesse sentido, é necessário destacar a relação da produção e disseminação
do conhecimento em Vigilância Sanitária com a sociedade civil regulada e os
profissionais de saúde, como ação estratégica para o aprimoramento dos
instrumentos de informação e para o alcance efetivo da comunicação Vigilância
Sanitária e a população.
Tendo em vista o papel da vigilância sanitária no desenvolvimento de ações
de promoção à saúde, devemos transformar em prática a educação em vigilância
sanitária a qual induz um determinado público a adquirir hábitos que promovam a
saúde e evite a doença e tem de ser um processo contínuo, permanente e
construído na medida em que o indivíduo aprofunda seu conhecimento.
Para tanto, cabe a este profissional de VISA desenvolver habilidades para
planejar em comunicação, reconhecendo a necessidade da interação dialógica com
os diferentes atores sociais, mediante o exercício da escuta, com firmeza de
propósitos, objetividade, identificando os parceiros da comunicação (discursos
próximos e distantes), tendo em vista um determinado objetivo ou meta.
Pois uma vez que os riscos sanitários são criados pela própria sociedade
capitalista e que a probabilidade de que algo danoso aconteça à saúde é real, é
ideal que a informação seja disseminada e que todos saibam dos riscos a que estão
sujeitos. Isso significa que todos devem ter uma consciência da verdadeira função
da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, da sua estrutura e do seu funcionamento.
Ocorre a dificuldade de interagir com a população de forma que ela construa
uma visão mais verdadeira e útil do risco sanitário, que ela desenvolva uma
consciência sanitária e que acredite que os perigos existem incluídos nos produtos
que consome e nos serviços que usufrui; que tenham em mente que esta deve sim
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se importar com eles, participar, cobrar, exigir maior segurança , saber distinguir no
seu dia a dia, os perigos de baixo risco, mas saber que existem aqueles que são
cumulativos, cujos nexos causais são difíceis de conhecer, as consequências
demoram mais a aparecer, e por isso, parecem que não existem.
Desta forma, devem ser desenvolvidos processos de educação e de
comunicação social, destinados à conscientização da sociedade quanto ao consumo
de produtos e à utilização de serviços que têm impacto na saúde, observando-se a
diversidade cultural, regional e social de cada município.

Sendo que a

sensibilização e qualificação dos trabalhadores de saúde, para atuação junto à
comunidade, fortalecerá a compreensão, a mobilização e a informação em Vigilância
Sanitária, e quanto maior o nível de consciência sanitária de profissionais de saúde
e da população maior será a capacidade de escolha por produtos e serviços de
qualidade e consequentemente a exposição ao risco de adoecimento diminui.
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5 OBJETIVOS

5.1 GERAL

Promover ações educativas e de comunicação em Vigilância Sanitária que
promovam interação entre trabalhadores de vigilância sanitária e a população.
5.2 ESPECÍFICOS



Elaborar material educativo relativo ao funcionamento da vigilância sanitária e
percepção do risco sanitário;



Estabelecer parcerias intersetoriais;



Integrar as vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental para realização
de ações educativas;



Fomentar por meio de redes sociais e assessoria de imprensa municipal as
ações da vigilância sanitária;



Utilizar meios instrucionais para divulgar ações de VISA.
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6 FUNDAMENTAÇÃO - REFERENCIAL TEÓRICO

A expressão promoção da saúde foi usada pela primeira vez em 1974, pelo
Ministro da Saúde e Bem-Estar Nacional do Canadá, Mark Lalonde, num documento
chamado Novas Perspectivas sobre a Saúde dos Canadenses (OLIVEIRA, 2005). O
documento ressaltava que fatores ambientais e estilos de vida interferiam na
ocorrência de doenças e via a busca por melhorias nestes dois quesitos como uma
forma de promover saúde.
O interesse crescente pela promoção à saúde se deu por vários fatores,
dentre os quais: envelhecimento da população; a necessidade de contenção dos
gastos médicos; busca da sociedade por melhores condições de vida e saúde dada
a importância da saúde para uma vida economicamente produtiva. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) passou a se aprofundar na ideia de promoção e em 1986,
na conferência da OMS, foi redigida a Carta de Ottawa que define promoção da
saúde como “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste
processo”. Muitos autores procuraram se aprofundar na temática e as direções
propostas pela OMS sugeriam que era necessário reduzir desigualdades sociais e
criar uma comunidade participativa e empoderada.
De acordo com Onofrio (2007), os diversos conceitos de promoção de saúde
dividem-se em dois grupos: um focado nas atividades que transformam o
comportamento dos indivíduos e o outro, voltado para um sentido mais amplo, no
ambiente físico, social, político, econômico e cultural, através de políticas públicas
que favoreçam o desenvolvimento da saúde.
Um dos campos de ação propostos pela Carta de Ottawa é o do
desenvolvimento e empoderamento pessoal e social através de divulgação de
informação e educação para a saúde. Assim, o movimento de promoção à saúde
acarretou mudanças também nos princípios da educação em saúde que passou a se
preocupar em preparar o indivíduo para buscar uma vida mais saudável.
É importante compreender que a educação em saúde constitui um conjunto
de saberes e práticas orientados para a prevenção de doenças e promoção da
saúde (COSTA; LÓPEZ, 1996). Portanto, trata-se de um recurso por meio do qual o
conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, intermediado pelos
profissionais de saúde, atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a
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compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para
a adoção de novos hábitos e condutas de saúde (ALVES, 2005).
Segundo Fonseca (2011), a educação sanitária é uma pratica educativa que
induz um determinado público a adquirir hábitos que promovam a saúde e evite a
doença e tem de ser um processo contínuo, permanente e construído na medida em
que o indivíduo aprofunda seu conhecimento. O foco da educação sanitária deve
estar

voltado

para profissionais e população

em relações de interação,

comunicação, cooperação e responsabilidade conjunta em solucionar problemas.
Ainda segundo o autor, a comunicação e a educação podem ganhar
expressão concreta nas ações de mobilização dos profissionais de saúde, da
comunidade e dos movimentos sociais, para que esses atores reconstruam suas
práticas.
O conceito de Vigilância Sanitária muitas vezes está vinculado a ideia de
"polícia sanitária", ou seja, fiscalização e punição. Este fato se deve a origem da
vigilância sanitária que tinha como função regulamentar o exercício profissional,
combater falsificações, vigiar a cidade para evitar a propagação de doenças e
executar o saneamento da cidade. (FONSECA, 2011)
Na Lei nº. 8080 de 19 de setembro de 1990, no inciso 1, do artigo 6, da seção
XI, do capítulo I entende-se por vigilância sanitária:
[...] um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
da saúde abrangendo:
I- o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo; e II- o controle da prestação de serviços que se
relacionem direta ou indiretamente com a saúde (Brasil l990). Pag. 2-3.

A vigilância sanitária não deve ser apenas um órgão com poder de polícia do
setor de saúde, porque possui atribuições que não são apenas de cunho fiscalizador
e proibitivo. A orientação com caráter educativo é um exemplo de ação de natureza
promocional (Shuquair, l996, p.5). Sendo que as atividades relacionadas à educação
representam uma importante ferramenta para a construção da consciência sanitária,
onde o usuário, o qual é o objeto de proteção da vigilância sanitária, tem um papel
ativo na transformação das condições de saúde da população.
Um dos principais desafios da construção sanitária é promover o acesso à
informação para toda a população e não somente para parte dela.
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A vigilância sanitária deve assumir seu papel de promoção e proteção da
saúde através da disseminação de informações sobre a qualidade de produtos e
serviços, principalmente os públicos, disponibilizados para a população que se
encontra em situação de vulnerabilidade sanitária.
Segundo a Carta de Otawa, a promoção da saúde e a "[...] capacitação da
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma
maior participação no controle deste processo" (Brasil, 2002, p.19). O que
demonstra a necessidade de empoderamento das pessoas como atores principais
na manutenção da saúde individual e coletiva. O uso da informação permite também
intervir nos problemas sanitários e na prevenção de riscos à saúde e,
consequentemente, no processo de proteger e promover a saúde (MORAES, 2001).
Sabemos que para exercer suas funções, a vigilância sanitária utiliza da
comunicação em todos os seus processos de trabalho, em todas as suas ações,
seja a comunicação oral ou a escrita, através dos seus documentos e instrumentos
normativos (Rangel-S, 2009). Além disso, deve ter a imprensa como parceira, para
que a população seja informada dos riscos que podem ameaçar a sua saúde, bem
como ficar sabendo quando o risco relativo a algum produto ou serviço tenha sido
eliminado, liberando o seu uso ou consumo por meio de alertas sanitários.
A Vigilância Sanitária necessita priorizar ações voltadas para a informação,
educação e conscientização sanitária na sociedade, para com isso, construir relação
de parceria e confiança com a população, principal aliada, para efetivação da missão
de proteger e promover a saúde (COSTA; 2008). Alguns autores (ARREAZA;
MORAES, 2010; COSTA, 1999; LUCCHESE, 2001) afirmaram que um sistema
contínuo de Vigilância não é suficiente para constituir princípios eficazes a não ser
que as informações coletadas e analisadas sejam disseminadas para a população
como prática de saúde pública.
Para que a vigilância sanitária alcance uma efetividade em suas ações, as
atividades educativas e de comunicação devem permear toda a atenção à saúde.
De um lado, há um saber específico da mesma, quanto à qualidade e segurança
sanitária de produtos e serviços, que precisa dialogar com os saberes da população
e dos profissionais que atuam nas demais ações de saúde. Assim, ao lidar com
produtos e serviços presentes no cotidiano dos indivíduos e relacionados com suas
necessidades básicas, a vigilância sanitária constitui um privilegiado espaço de
comunicação e promoção da saúde. De outro lado, na interação da vigilância
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sanitária com a sociedade, deve-se, também, considerar a sua participação na
definição dos riscos com os quais se aceita conviver, reduzindo-se o caráter
eminente e pretensamente técnico da atual forma de decisão regulatória de que os
segmentos de caráter popular não participam nem influem (O'Dwyer, 2007).
Segundo Campos; Werneck; Tonon (2001), uma inspeção sanitária que não
gere informação ao consumidor perde o sentido; uma punição que não estabeleça
uma rede social de condenação tende a se tornar uma ação repetitiva e passiva de
proteção corporativa; a análise de uma propaganda ou informação enganosa nas
especificações técnicas dos produtos só rompe o círculo da ideologia do consumo
se consegue se tornar um patrimônio da coletividade. Portanto, o acesso à
informação é importante para estimular a participação popular e na formação de
cidadãos conscientes.
Na prática, todas as ações de Visa demandam ações de comunicação
reconhecendo-se esta dimensão “comunicativa” como necessária para melhor
conhecer os problemas que demandam intervenções da Visa, para torná-los
públicos e/ou para buscar soluções coletivas. Além disso, os meios de comunicação
de massa ganharam grande importância na nossa sociedade, seja para noticiar os
acontecimentos, seja para vender produtos, construindo a realidade social e
influenciando substancialmente o comportamento humano. De todos os modos a
grande mídia pode afetar a saúde da população e por isso deve ser objeto da ação
da vigilância sanitária, seja para a regulação seja para a construção de parceria
(RANGEL-S, 2009).
As iniciativas de educação e comunicação desenvolvidas no âmbito da
vigilância sanitária ainda são pontuais e há um grande espaço, precariamente
explorado, para a ação educativa no âmbito da vigilância sanitária, tanto no que se
refere ao entendimento do risco à saúde, envolvido nos atos e nas situações
cotidianas, quanto no que se relaciona com os direitos de cidadania (Luchese,
2006).
A ênfase dada às ações de comunicação ocorre nas diversas situações
consideradas como críticas, quando é preciso alertar e informar a população sobre
riscos e as ações preventivas que se fazem necessárias (UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, 2007). São diversas as situações críticas com as quais se
deparam os trabalhadores da Visa, como nas áreas de controle de medicamentos,
da prestação de serviços, alimentos e outros produtos, envolvendo fraudes,
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falsificações, produtos sem registro, eventos adversos, epidemias e surtos,
qualidade da água para consumo humano, sangue e hemoderivados, infecção
hospitalar, saúde do trabalhador. Nas situações que demandam alerta e transmissão
de informação para a população e o setor produtivo, via de regra, a população tem
acesso dificultado a informações significativas sobre seu estado de saúde, serviços
e formas de prevenção possível (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2007),
ferindo-se o seu direito constitucional de acesso à informação.
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7 PERCURSO METODOLÓGICO

Para chegarmos à escolha do macroproblema que resultará o projeto
aplicativo, iniciamos citando três inquietudes e desconfortos de cada participante do
Grupo Afinidade 3 em relação aos seguintes áreas de competências: gestão do risco
à saúde, gestão do trabalho em vigilância sanitária e educação na vigilância
sanitária, por meio de oficinas de trabalho. A seguir estas foram agrupadas por
semelhanças de problemas.

Figura 2: Identificação dos problemas em vigilância sanitária
Fonte: Atividade do Grupo Afinidade 3 do Curso GVISA

Assim, verificamos que os principais problemas citados foram: deficiência de
recursos humanos com perfil pró-ativo; deficiência estrutural; falta de transparência
na utilização dos recursos financeiros da VISA; falta de poder legislativo operante
em VISA; falta de educação em vigilância sanitária voltada para a população.
Diante do exposto e considerando a pouca inserção da vigilância sanitária nas
políticas públicas, enquanto macroproblema norteador dos processos de discussão
e reflexão do Grupo afinidade 3, considerando a dinâmica proposta na construção
de matrizes decisórias para a seleção do problema, dentre as problemáticas
elencadas pelo grupo, levando em consideração o valor, interesse, urgência,

22

capacidade de enfrentamento, magnitude, valorização, vulnerabilidade e custo, o
problema que obteve a maior nota para seleção consistiu na falta de educação em
vigilância sanitária voltada para a população.
Uma vez definido o problema, torna-se necessária uma análise mais
detalhada deste, com a finalidade de se atribuir ações que eliminem os fatores
geradores deste problema.
Diante disso, elaboramos a “árvore de problemas”, que é considerada como
um diagrama de causa e efeito. Esta possibilita a análise adequada do problema
existente proporcionando uma compreensão de sua inter-relação causal.
Através da árvore são estabelecidas ligações importantes que transformam a
realidade momentaneamente complexa em uma concepção mais simplificada,
tornando possível uma ação mais adequada. E também foram selecionados os
seguintes nós críticos: ausência de planejamento que permita interação entre a
equipe da Vigilância Sanitária e população e Inexistência de um planejamento de
educação permanente para os fiscais. Sendo a situação objetivo: Informar e
conscientizar a população sobre as ações da Vigilância Sanitária.

Figura 3: Árvore Explicativa de Problema
Fonte: Atividade do Grupo Afinidade 3 do Curso GVISA
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Apesar de sabermos que a resolução de alguns desses problemas é de
grande importância, avaliamos também o poder de resolutividade e de atuação
nossa para a mudança de cada uma das situações. Vimos que na maioria dos
problemas elencados a nossa capacidade de interferência será pouca ou quase
nenhuma. Mas com base nas discussões realizadas em grupo concordamos que “a
falta de educação em vigilância sanitária voltada para a população” é um problema
no qual podemos atuar, pois apresentamos capacidade administrativa e técnica para
tal. Além do mais este é de fundamental importância para: reduzir a exposição aos
riscos sanitários por falta de conhecimento e consciência da verdadeira função da
vigilância sanitária, da sua estrutura e do seu funcionamento.

 Gestão em Saúde

Valor

Interesse

Deficiência de recursos humanos com perfil próativo

Médio

Positivo

Falta de transparência na utilização dos recursos
financeiros da VISA

Baixo

Positivo

Falta de poder legislativo operante em VISA

Médio

Positivo

Valor

Interesse

Baixo

Positivo

Valor

Interesse

Alto

Positivo

 Atenção à Saúde
Deficiência Estrutural
 Educação em Saúde
Falta de Educação em Vigilância Sanitária voltada
para a população

Tabela 3: Definição de problemas por áreas de gestão, atuação e educação,
segundo valor e interesse, Campo Grande, 2016.
Fonte: Produção Própria, 2016.
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8 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Apesar de todo o discurso sobre a temática, diversos setores da saúde
pública carecem de um planejamento efetivo voltado para a educação permanente.
A Vigilância Sanitária é um deles, onde as capacitações sazonais são quase sempre
o único canal para atualização dos agentes.
Mas este é apenas um dos pontos de estrangulamento, uma vez que a
estrutura de ação é quase sempre muito deficitária, com escassez de agentes,
veículos e equipamentos. Isso muitas vezes faz com que o trabalho realizado fique
aquém do mínimo desejado, o que significa maior risco para a população.
E falando em população, a inexistência de um canal entre Visa e comunidade
é fator negativo. É preciso que a população conheça o trabalho de Visa e se
transforme em colaboradores, uma vez que ela pode estar constantemente em
diversos lugares e estabelecimentos, o que não é possível para Visa.
Embora sejam várias as deficiências a serem consideradas, é fundamental
estabelecer um projeto visando a Educação Permanente de Vigilância Sanitária,
capaz não apenas de identificar causas que inviabilizem a otimização das ações
sanitárias e viabilizar a correção das mesmas, de forma sequencial, mas também de
estabelecer um canal permanente de comunicação com a população, cuja qualidade
de vida e saúde é o objetivo maior de Visa. Assim, entende-se como fundamental a
conscientização da população sobre o trabalho desenvolvido pela Vigilância
Sanitária.
Esse plano de intervenção vem apresentar uma proposta de comunicação
entre a vigilância sanitária e a população, com base na criação desse vinculo de
informação e educação , objetiva-se a construção da consciência sanitária

e a

contextualização dos riscos sanitários presentes nos territórios envolvidos.
A Tabela 4, traz as ações a serem realizadas frente ao problema priorizado
neste Projeto Aplicativo. E a Tabela 5, o cronograma para a execução das ações
propostas no plano de intervenção.

Fonte: Produção Própria, 2016.

Tabela 4: Definição de Ações, Metas, Atividades, Orçamento, Fonte de Financiamento e Atores, Campo Grande, 2016.
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No momento da execução do plano de intervenção cada ação será
operacionalizada da seguinte forma:
 Elaboração e Aplicação de questionário sobre a vigilância sanitária e
risco sanitário
O questionário será composto de dez perguntas de múltipla escolha, a
respeito do conceito de saúde, a função da Vigilância Sanitária, noções de boas de
boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, contaminação dos
alimentos, uso indiscriminado de medicamentos, riscos ambientais e saúde do
trabalhador. Esse questionário será aplicado por amostragem de maneira aleatória
nas escolas e para a população em geral, pelos Agentes Comunitários de Saúde,
realizando desta forma a integração das ações da VISA com a Atenção Básica, com
o intuito de concretizar a saúde como uma questão de cidadania. Pois desta forma
conseguiremos desenvolver a educação sanitária que é uma pratica educativa que
induz um determinado público a adquirir hábitos que promovam a saúde e evite a
doença.
Este será aplicado com frequência semestral para a avaliação da efetividade
das ações educativas.
 Elaboração de Material Educativo para população
A partir da compilação das respostas do questionário, saberemos o nível de
conhecimento da população com relação às ações, função de Vigilância Sanitária e
risco sanitário, então realizaremos a confecção do material educativo para
distribuição.
 Oficinas/ encontros temáticos intersetoriais
As oficinas e encontros temáticos serão agendados com a Secretária de
Saúde, com a finalidade de promover a intersetoriedade da VISA com as Redes de
Atenção a Saúde, além disso, as oficinas terão o papel de compor equipes
multidisciplinares para a resolução de problemas sanitários, prevenção de riscos e
investigação de surtos. As oficinas também serão realizadas para os Conselhos de
Saúde com a finalidade de incentivar a participação social nas políticas publicas.
 Palestras de BPF para a população e setor regulado
Serão ofertadas semestralmente Palestras de Boas Práticas de Fabricação e
Manipulação de Alimentos para a população e setor regulado com conteúdo
programático baseado no papel da vigilância sanitária, boas práticas para serviços
de alimentação, alimentos seguros, doenças transmitidas por alimentos.
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 Fomentar por meio de redes sociais e assessoria de imprensa
municipal as ações da VISA
As Redes sociais (Facebook e Instagram) e assessoria de imprensa municipal
serão utilizadas para divulgar as ações de vigilância sanitária e informar a população
sobre possíveis riscos sanitários e para promover intercambio entre a VISA e a
comunidade.
 Informes/Entrevistas sobre VISA nas rádios
As rádios serão utilizadas para entrevistas com profissionais de vigilância
sanitária para a divulgação de informações de ações sanitárias e para esclarecer

Fonte: Produção Própria, 2016.

Tabela 5: Cronograma de execução das ações propostas no plano de intervenção,
Campo Grande, 2016.

dúvidas da população em relação ao papel do órgão regulador.
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9 GESTÃO DO PLANO

O Plano de Intervenção visa buscar a interação entre os seguintes atores
sociais envolvidos: especializandos, profissionais da Vigilância Sanitária, Secretaria
de Saúde, ANVISA, Coordenação Estadual de Vigilância Sanitária, e demais
parceiros como: Secretaria de Educação, Docentes e discentes, Agentes de Saúde,
Conselho Municipal de Saúde, Sindicatos e Rádios Comunitárias, buscado assim
atingir as metas propostas pelo Grupo Afinidade 3, do Curso de Gestão em
Vigilância Sanitária, do Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, e viabilizar as
ações que serão desenvolvidas durante a execução do plano, por meio de
estratégias que vão direcionar os problemas mais importantes a serem enfrentados
na sua operacionalização.
É preciso sempre considerar que a Vigilância Sanitária é o órgão responsável
pelo equilíbrio entre os interesses econômicos de uma parcela da população, e a
qualidade de vida e saúde de outra parcela, sendo esta última imensamente maior.
É o órgão de defesa entre a viabilidade econômica e a segurança humana, sempre
voltada para a prevenção.
As ações de educação em vigilância sanitária têm que atingir a coletividade,
porque o consumidor bem informado poderá ser um grande agente de Vigilância
Sanitária colaborando para a prevenção da saúde das pessoas, e os profissionais de
saúde devem estar cientes do papel que exercem na saúde pública.
O monitoramento do plano deverá ocorrer por meio das informações/
relatórios de execução das ações contidas no plano de intervenção, o qual
constituindo-se instrumento gerencial e base para todas as ações e tomadas de
decisão em relação à educação em VISA. As atividades serão avaliadas por meio de
indicadores de saúde produzidos conforme as ações desenvolvidas, os quais
servirão para monitorar/avaliar o plano de intervenção.
O monitoramento desses indicadores será realizado continuamente, os
ajustes necessários serão feitos visando garantir a continuidade e aperfeiçoamento
das ações desenvolvidas. Quanto à avaliação será realizada semestralmente em
conformidade com as atividades previstas e executadas.
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Denominação

Método de cálculo

Fontes

Quantidade de
questionários
aplicados

Nº total de respostas
certas/
Nº total de respostas
x 100

Relatório do
resultado das
respostas
compilado

Cobertura de
atividades
educativas

Nº total de atividades
educativas e
orientações
realizadas/ Nº
programado de
atividades x 100

Relatório do
evento

Quantidade de
parcerias
estabelecidas

Nº de grupos
formados/
Nº de grupos
estimados x 100

Relatório do
evento em
grupos

Quantidade de
notificações
relacionados ao
risco

Nº total de
notificações posterior
as atividades
educativas/Nº total
de notificações no
período considerado
x 100

Quantidade de
acessos à rede

Nº de acessos a
rede no mês/ Nº de
acessos no ano
x100

Relatórios

Quantidade de
entrevistas e
informes no rádio

Nº total de informes
e entrevistas
realizadas/ Nº
programado no
período x 100

Registro de
informes e
entrevistas

Livro de
Notificações

Utilidade do
Indicador
Avaliar o nível de
conhecimento da
população com
relação as ações
de Vigilância
Sanitária e risco
sanitário
Avaliar a cobertura
das palestras e
orientações
realizadas para
população sobre
funcionamento da
Vigilância Sanitária
Avaliar a
quantidade de
grupos formados,
visando a
integração da VISA
nas redes de
atenção à saúde
municipais
Avaliar a cobertura
das palestras de
BPF realizadas
para população e
setor regulado.
Avaliar a incidência
de acesso da
população e
divulgar as ações
da VISA
Avaliar as
atividades
realizadas para
população quanto
à manutenção da
saúde individual e
coletiva, além de
divulgar as ações
da VISA

Tabela 6: Apresentação dos indicadores de Saúde, Campo Grande, 2016.
Fonte: Produção Própria, 2016.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fundamental que a Vigilância Sanitária seja vista não apenas como uma
função institucional de fiscalização, mas como mecanismo de saúde pública, com
atribuições que permitem regular interesses diversos - econômicos de um lado, e de
preservação da saúde pública de outro lado.
Entretanto, é preciso que os trabalhos de Visa sejam conhecidos pelos
beneficiados por eles – a população. Para tanto, diversas ações são necessárias, a
começar pela própria estruturação adequada do setor até à conscientização da
comunidade.
Para tanto, surge que se institua um Plano de Intervenção capaz de melhor
qualificar os agentes envolvidos, não apenas por meio de capacitações sazonais,
mas por um processo de Educação Permanente. Também devem ser envolvidos os
demais setores públicos em saúde, permitindo maior unificação de esforços e
aquisição de um senso comum em relação à saúde pública.
Obviamente introduzir mudanças na gestão pública não é tarefa fácil, pois
implica em abandonar algo que se presume estar dando certo – uma espécie de
zona de conforto – para tentar algo novo cujos resultados são desconhecidos.
Embora inicialmente os custos não sejam significativos, o gestor pode entender que
será um gasto a mais, e não um investimento para melhorar as ações.
Ainda que não haja certeza de que o Plano de Intervenção traga os
resultados esperados, há que se considerar que inovar implica em correr riscos. Até
porque, nem todas as situações são idênticas, e o que deu certo num determinado
período pode não repetir o mesmo sucesso em outro. Aplica-se neste caso, a frase
de Mahatma Gandhi: “Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se
você não fizer nada, não existirão resultados”.
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1 INTRODUÇÃO

Este projeto foi motivado pela identificação da necessidade de atuação pautada na
RDC 49/2013 que trata da inclusão social com segurança sanitária. Os municípios
integrantes reconhecem a falta de ações desenvolvidas especificamente para este setor
regulado, que é formado por pessoas de baixa renda e escolaridade e acabam trabalhando
na clandestinidade por falta de informações. Os alimentos produzidos por esta categoria
carregam um potencial risco sanitário aos consumidores e acabam por ser comercializados
nas feiras livres, que geralmente não estão no foco de atuação das Vigilâncias Sanitárias.
Desta maneira, sugerimos um projeto de intervenção propondo definir o processo de
trabalho da vigilância sanitária, voltado à educação em saúde às boas práticas para os
produtores de alimento das feiras, com foco nas boas práticas de fabricação, a fim de
melhorar e garantir a segurança sanitária alimentar dos produtos expostos à venda nas
feiras

livres

dos

municípios

participantes

do

projeto.
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2 ANÁLISE DE CONTEXTO

O Estado de Mato Grosso do Sul, localizado na região centro-oeste, apresenta uma
população de 2.449.341 habitantes, com 79 municípios, organizados em quatro
macrorregiões de saúde. Entre os municípios da região norte do estado que integram este
projeto estão: Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e, localizado na região
sudoeste, divisa com o Paraguai, o município de Caracol que fazem parte da macrorregião
de saúde de Campo Grande. Estes formam o grupo de trabalho para o desenvolvimento do
projeto aplicativo, onde existem diversas diferenças demográficas, socioeconômicas e de
organização

dos

serviços

de

fiscalização,

mas

as

condições

encontradas

na

comercialização dos produtos alimentícios nas feiras apresentam as mesmas semelhanças,
e representam um risco sanitário ao público consumidor.
O território contextualizado encontra-se assim distribuído no estado:
Figura 1 - Localização dos municípios integrantes do Projeto Aplicativo

Fonte: base cartográfica do IBGE

Buscando estabelecer normas para a regularização das atividades ligadas à
produção de alimentos pelo microempreendedor individual, empreendimento familiar rural e
empreendimento econômico solidário, foram criados pela ANVISA elementos facilitadores
para a inclusão social e econômica destas categorias. Para este novo setor produtivo, a
ANVISA instituiu a Resolução RDC n° 49/2013, que busca a inclusão produtiva com
segurança sanitária. A comercialização destes alimentos geralmente está direcionada às
feiras, aos pequenos comércios e a venda ambulante.
Entre as feiras analisadas nos distintos municípios, foram encontradas diferenças
estruturais e de organização. Em alguns municípios a feira está voltada a venda dos
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produtos oriundos da atividade rural local, como produtos de origem animal e
hortifrutigranjeiro. Em outros, a feira funciona como uma praça de alimentação com
atividades culturais e, em alguns locais, ocorre o combinado dos dois tipos de atividades.
Em alguns territórios a feira do produtor ocorre sem envolvimento do setor público.
A parte de estrutura física também é diferenciada. Em algumas cidades, a feira tem
seu ponto permanente com quiosques fixos, e em outros, a estrutura é montada a cada
evento. Nesse último, a falta de ponto de água potável e bancada adequada para a
manipulação traz sérios riscos de contaminação aos alimentos, principalmente quando se
trata de serviço de alimentação. Em sua grande parte, as feiras comercializam produtos que
preservam o valor cultural local e que muitas vezes seguem características que não
contemplam as exigências da legislação no seu processo produtivo.
Outro fator comum é que não ocorre rotineiramente um processo de capacitação dos
produtores e manipuladores com relação às boas práticas de fabricação dos alimentos
devido a grande rotatividade dos feirantes e da sazonalidade na produção.
A seguir, passaremos a contextualizar as feiras nos municípios individualmente para
melhor caracterizá-las.
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARACOL

O município de Caracol, localizado no sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul,
tem sua economia voltada à produção agropecuária, sendo o único município do grupo que
não possui assentamentos da reforma agrária.
Tabela 1 – Informações do município de Caracol
CARACOL
Área da unidade territorial – 2015
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM
2010)

2.940,251 km²
0,647

PIB per capita a preços correntes – 2013
População residente

15.641,06 reais
5.398 pessoas

Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Figura 2 - Organograma da Secretaria Municipal de Saúde de Caracol/MS

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Caracol

Em 2013 foi criado o Serviço de Inspeção Municipal de Alimentos Artesanais
denominado SIMAA, através da Lei Municipal Nº 696 de 3 de abril de 2014, que busca o
fomento a produção e estruturação produtiva, o apoio a aquisição e comercialização da
produção familiar, o consumo seguro de alimentos e a educação alimentar. Regulamenta a
produção dos alimentos de origem animal, e outros, tanto na área urbana como rural. No
momento, o SIM está sem veterinário responsável, o que tem dificultado a implementação
do serviço.
A vigilância sanitária foi criada legalmente, com a Lei Municipal Nº. 476 de 03 de
março de 2008 e está estruturada com dois agentes de nível médio e uma coordenadora
com formação em medicina veterinária. Realiza o cadastramento dos feirantes e oferece o
curso de boas práticas de manipulação anualmente, onde os produtores são orientados a
utilizar jaleco, touca, não utilizar adornos, empregar utensílios descartáveis e a procurar
trabalhar em duplas por box, para que o manipulador não tenha que manusear dinheiro. A

8
rotatividade dos feirantes por vezes possibilita que pessoas sem conhecimento das boas
práticas estejam comercializando seus produtos, pois a VISA não realiza inspeções de
rotina durante a realização das feiras, devido a dificuldade de implantar um escalonamento
de trabalho no período noturno.
Desde 2014, a feira acontece em via pública, em frente à praça central, com
frequência semanal às sextas-feiras, com alguma atração musical ou cultural. Funciona
como uma praça de alimentação a céu aberto, composta de doze barracas que delimitam o
espaço de cada produtor de alimentos, com mesas e cadeiras, e oferece ponto de energia
para o funcionamento de freezer, geladeira e micro-ondas. Atualmente acontece por
determinados períodos no verão, à noite. Não há comercialização de produtos de origem
animal nem hortifrutigranjeiros.
As bancas são padronizadas, compostas de armação metálica e cobertura de lona.
O suprimento de água é feito pelo acondicionamento em galões providenciados pelos
próprios feirantes. As instalações sanitárias são públicas e estão localizadas na praça onde
são instaladas as barracas. Não existe ponto fixo de água com bancada apropriada para
cada feirante. Os produtos prontos para consumo são expostos em estufas, caixas térmicas
e/ou aquecidos em forno de micro-ondas, mas ocorrem algumas etapas de processamento
do alimento, como no caso dos espetinhos e das frituras. A estrutura precária sem ponto de
água e ligação de esgoto traz diversos riscos às etapas do processamento dos alimentos.
Tabela 2 - Número de produtores e tipo de alimentos comercializados na feira em
Caracol/MS
PRODUTO
Rapaduras
Pizza pronta
Coxinha, pastel, esfirra
Espetinho
Bombom
Bolos confeitados
Coxinha, esfirra
Pastéis, coxinha
Doces

Cadastro por CPF

CNPJ (MEI)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
-

Fonte: Cadastro da VISA municipal de Caracol

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COXIM

O município de Coxim, situado ao norte do estado de Mato Grosso do Sul, possui
sua economia voltada para agricultura, pecuária e turismo. Possui três assentamentos da
reforma agrária.
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Tabela 3 – Informações do município de Coxim
COXIM
Área da unidade territorial – 2015
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM
2010)
PIB per capita a preços correntes – 2013
População residente

6.409,224
0,703

km²

20.394,77
reais
32.159 pessoas

Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Figura 3 - Organograma da Secretaria de Saúde de Coxim/MS

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Coxim

Atualmente a Vigilância Sanitária do Município de Coxim, componente do bloco de
Vigilância em Saúde, regulamentada pela lei complementar municipal de nº 135/2013, conta
em seu quadro de profissionais: três médicos veterinários, quatro técnicos em Vigilância
Sanitária, um agente e um gerente de vigilância em saúde.
A ideia inicial aconteceu no planejamento anual de ações de Vigilância Sanitária,
onde foram pontuadas diretrizes para combate à informalidade de produtos oriundos do
meio rural que são comercializados no município, principalmente em assentamentos com
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início de produção. As famílias foram assentadas em 2011 e deu-se início a produção de
frutas, verduras, vegetais e demais, mas com limitação sanitária de boas práticas e
insegurança

na

produção,

por

consequência

da

falta

de

direção,

tanto

na

produção/fabricação como no comércio/destinação.
A Vigilância Sanitária em parceria com o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do
Sul), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas empresas) e AGRAER
(Agencia de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) desenvolveu o projeto de fomento
na produção e comercialização de produtos da agricultura familiar, de acordo com a RDC
ANVISA de nº 49/2013.
A feira surgiu, inicialmente, como mostra de produtos licenciados pelo serviço
sanitário, tendo início com um total de vinte e oito produtores, nos ramos de produção de
doces caseiros, salgados, cocada, queijo, mandioca, polpa, mel, rapadura, derivados de
cacau, chocolates, pães, biscoitos, bolos, geladinho, alho/feijão e peixes originados dos
assentados, dos pequenos produtores e dos microempreendedores do município de Coxim.
A realização da feira situa-se na praça onde são montadas tendas, delimitando o
espaço de cada produtor, com balcões para a disposição dos produtos. Estes são
acondicionados de maneira a cumprir a legislação, com rótulos para identificação de origem,
data de validade, tabela nutricional, pois na feira não há manipulação de alimentos. Os
produtores são inspecionados no local da produção. Além da inclusão produtiva, o setor de
Vigilância Sanitária tem como objetivo combater a clandestinidade da Feira do Produtor já
existente no município, o que foi positivo, pois atualmente a referência de compras foi
transferida para o novo projeto.
Além do projeto da feira, o setor sanitário atua junto a Sala do Empreendedor, criada
pelo município em cumprimento a Lei Geral 123/2006, com oficinas semanais de promoção
e prevenção de riscos da produção/industrialização de alimentos. As oficinas são realizadas
todas às terças-feiras e após a oficina o produtor pode ser formalizado, através de
enquadramento no MEI, DAP e regularização de inscrição estadual.
A prefeitura tem projeto de criar um local definitivo e adequado para realização da
feira. O município de Coxim possui legislação específica para os produtos de origem animal
(Lei Municipal nº1. 140/2003 de 23/06/2003 e Decreto nº063/2010 de 10/06/2010 (SIM) e os
alimentos sob responsabilidade da VISA seguem a RDC 216 de 15/09/2004.
Na avaliação do setor sanitário, as ações proporcionam mecanismos para
formalização e segurança sanitária na produção de alimentos e prestação de serviços, não
se abstendo do poder de polícia e regulação de serviços, mas adotando a postura de
proporcionar um caminho para regularização, tornando as ações de Vigilância Sanitária
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socialmente mais efetivas e com um resultado positivo na segurança da sociedade em
Coxim.

Tabela 4 - Número de produtores e tipo de alimentos comercializados na feira em
Coxim/MS
PRODUTO
Doces Caseiros
Cocada
Queijo
Salgados
Mel
Mandioca
Polpa
Rapadura
Derivados de cacau
Chocolates
Pães, biscoitos, bolos
Geladinho
Alho/feijão
Peixes

Cadastro por CPF
2
4
1
2
1
1
-

CNPJ (MEI)
2
1
1
6

2
-

2
1
2

Fonte: Cadastro da VISA municipal de Coxim

2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES

Pedro Gomes computa uma população de 7.794 habitantes (estimativa IBGE, 2015)
e sua economia está voltada à agropecuária e setor de serviços, possuindo assentamentos
da reforma agrária.

Tabela 5 – Informações do município de Pedro Gomes
Pedro Gomes
Área da unidade territorial – 2015
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM
2010)
PIB per capita a preços correntes – 2013
População residente

3.651,175 km²
0,671
18.875,52 reais
7.967 pessoas

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Figura 4 - Organograma da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Gomes/MS

Fonte: Secretaria Municipal de saúde de Pedro Gomes
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O município de Pedro Gomes possui um espaço fixo para a realização da feira com
doze boxes que possuem nove metros quadrados, com ponto de água e sanitários
femininos e masculinos. A feira livre funciona às sextas-feiras à noite, sábados e aos
domingos de manhã. Não possui auxílio dos órgãos públicos com manutenção e
investimentos na estrutura física para melhorias que beneficiem os produtores. Suas
características físicas se limitam quando falamos de higiene, pois os boxes não possuem
forros e portas. É comum encontrar a presença de pombos no local que contaminam o
ambiente com suas fezes. Os produtores de Pedro Gomes em sua maioria são residentes
da zona rural e levam para a feira diversos produtos. A feira acontece sem intervenção da
vigilância sanitária.
Figura 5 - Planta da estrutura física da feira em Pedro Gomes
Box 3
Box 5
Sanitário Box 7
Box 9
Box 11

Box 1

Masculino

Box 2

Box 4

Box 6

Sanitário

Box 8

Box 10

Box 12

Feminino

Fonte: Henrique Roosevelt Franco

Tabela 6 - Número de produtores e tipo de alimentos comercializados na feira em
Pedro Gomes/MS
Produtos
Panificação

CPF
3

CNPJ (MEI)
-

Doces

1

-

Farinha

2

-

Produtos da terra

4

1

1

-

Serviço
alimentação

de

Fonte: Cadastro do VISA do Município de Pedro Gomes

2.4 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
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Rio Verde de Mato Grosso possui 19.462 habitantes (estimativa IBGE, 2015) e sua
economia está voltada ao setor de serviços e agropecuária. Possui sete assentamentos da
reforma agrária.
Tabela 7 – Informações do município de Rio Verde de Mato Grosso
Rio Verde de Mato Grosso
Área da unidade territorial – 2015
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM
2010)
PIB per capita a preços correntes – 2013
População residente

8.154,522 km²
0,673
18.005,48 reais
18.890 pessoas

Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Figura 6 - Organograma Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde de Mato
Grosso/ MS

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde de Mato Grosso

A feira do Produtor de Rio Verde de Mato Grosso teve seu início em junho de 2016,
por iniciativa de uma comissão organizadora provisória com representantes dos produtores
rurais, vigilância sanitária, Serviço de Inspeção Municipal e Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Acontece aos domingos, com foco na inclusão social dos produtores rurais da
agricultura familiar. A feira tem um espaço fixo e cercado, com dez boxes, uma sala
administrativa, banheiros masculino e feminino, depósito de materiais de limpeza, uma
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cantina e mesas dispostas no pátio com amplo espaço de circulação e manifestações
artísticas.
Foi criada com objetivo de ser uma vitrine na valorização dos produtos e dos
produtores rurais da agricultura familiar, não apenas como uma praça de alimentação, mas
também buscando escoar a produção local. O cadastro dos feirantes foi realizado por meio
da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) - sendo a condição para a participação na
feira, ficando isentas apenas a cantina e o box destinado a cultura. Foram cadastrados vinte
produtores por região e cabe a cada uma das oito regiões, utilizar e administrar seu box.
Dos dez boxes existentes, oito são destinados aos produtores rurais (um por
assentamento), um para produtos de panificação dos diversos assentamentos e o último
destinado à cultura para exposição de artesanato e artistas locais. A cantina funciona sob a
responsabilidade de entidades locais que se alternam a cada semana e devem estar
previamente cadastradas na vigilância sanitária. Foi pactuado que todos os produtores e/ou
manipuladores de alimentos devem passar por um curso de Boas Práticas de Manipulação
ofertado pela VISA, antes de iniciarem a comercialização na feira.
Figura 7- Croqui da Feira em Rio Verde de Mato Grosso

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde de Mato Grosso

16
Tabela 8 - Número de produtores e tipo de alimentos comercializados na feira em
Rio Verde de Mato Grosso/MS
PRODUTOS

Cadastro por CPF

CNPJ (MEI)

Panificação

2

-

Doces

2

-

Farinha

3

-

Produtos da terra

17

-

Serviço de alimentação

5

-

(entidades filantrópicas)
Fonte: Cadastro da Vigilância Sanitária de Rio Verde de Mato Grosso
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3 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO INICIAL

Como alternativa para a geração de renda, a produção de alimentos de forma
caseira tem sido uma oportunidade em tempos de crise econômica. Com a concepção da
figura jurídica do MEI (microempreendedor individual), criada pela Lei Complementar
128/2008², já é possível a produção de alimentos na cozinha das residências de maneira
legalizada. Esses produtores utilizam as feiras para a comercialização de seus produtos que
vão desde salgados, até produtos mais elaborados. A precariedade da estrutura física nas
residências, a falta de conhecimento sobre as boas práticas de fabricação aliados à
estrutura oferecida nos espaços de comercialização podem oferecer risco à saúde da
população pela ocorrência das doenças transmitidas por alimentos.
Outro fator agravante é a alta rotatividade dos produtores nas feiras, tratando-se de
uma atividade que depende da disponibilidade sazonal dos produtos. Soma-se a isso à falta
de fiscalização no horário de funcionamento por parte dos órgãos competentes, já que estas
acontecem nos períodos noturnos ou aos finais de semana. A burocracia, o alto custo para a
legalização dos produtos e o receio do produtor diante da Vigilância Sanitária também são
fatores que acabam por determinar a clandestinidade dos produtos frente aos órgãos de
fiscalização municipais.
Conforme descrito na contextualização dos municípios, a vigilância sanitária atua de
maneira distinta nos municípios integrantes do grupo afinidade. Em alguns, a feira contou
com o apoio da VISA e do Serviço de Inspeção Municipal para seu início de funcionamento,
colaborando na organização, dando suporte técnico para a legalização dos produtos, cursos
de boas práticas de manipulação e auxílio na elaboração da rotulagem dos alimentos. Em
outros, a feira funciona sem a intervenção e apoio da VISA. Outro cenário encontrado é que
a VISA auxilia na implantação da feira, mas acaba por não realizar acompanhamento
permanente com inspeções, pela dificuldade dos horários de funcionamento noturno e aos
finais de semana.
Como órgão fiscalizador, temos que cobrar que o manipulador/produtor seja
capacitado e renove sua capacitação anualmente, porém a escassez desses profissionais
que a executam e certificam no interior fazem com que as VISAs incorporem mais essa
atividade como uma ação voltada para setor regulado, inclusive pontuando nas metas do
COAP. Incorporar esta ação e não mais encará-la como uma problemática na VISA, é sim,
uma atitude desafiadora para profissionais que muitas vezes não possuem em sua
graduação matérias voltadas a metodologia de ensino.

² Lei Complementar 128/ 2008 - Cria a figura do Microempreendedor Individual
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Em algumas localidades, as feiras não possuem local fixo ou se constituem em
espaços provisórios para comercialização, com horário de funcionamento noturno e aos
finais de semana. Por isso, acabam não fazendo parte do processo de trabalho das
vigilâncias sanitárias municipais, já que não existe uma escala de trabalho dos fiscais que
comtemple a fiscalização durante seu funcionamento. Outro ponto aparenta ser o
desconhecimento da gestão quanto à importância destes espaços na comercialização dos
produtos alimentícios provenientes do meio rural diretamente a população, onde é comum a
venda de produtos sem regularização sanitária. Muitos produtores não se encontram
organizados

em

associações

e

cooperativas,

o

que

favorece

a

informalidade.
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4 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA/JUSTIFICATIVA

O plano "Brasil Sem Miséria" - Decreto nº 7.492, de 02 de junho de 2011,
objetiva a expansão do acesso as oportunidade de ocupação e geração de renda pela
inclusão produtiva, tanto no meio rural como urbano, prevendo a proteção da produção
artesanal de alimentos a fim de preservar costumes, hábitos e conhecimentos
tradicionais.
A RDC n° 49/2013 da ANVISA estabelece normas para promover a
regularização do microempreendedor individual, empreendimento familiar rural e dos
empreendimentos econômico solidários. Esta resolução define que a fiscalização
deverá ter natureza prioritariamente de orientação, considerando o risco sanitário.
(ANVISA, 2013).
Nesta contextualização observamos que os produtores de alimentos se utilizam
da feira como local de eleição para a comercialização de seus produtos. Essas
proporcionam a comercialização dos alimentos do produtor diretamente ao
consumidor, sem atravessadores. Das diversas formas de funcionamento encontradas
nos municípios, existem feiras itinerantes e as que possuem seus espaços e locais
fixos. A precariedade das condições estruturais das feiras, aliada a procedimentos
inadequados na produção são fatores que trazem riscos a saúde do consumidor. É
comum as feiras estarem associadas a eventos culturais - com praças de alimentação
que oferecem os mais diversos tipos de alimentos, e acabam por se tornar atividades
de lazer da população, como entretenimento, e que pode ser considerada de baixo
custo. A falta de investimentos do setor público na estruturação destes espaços
compromete as condições básicas oferecidas aos feirantes, principalmente aqueles
que trabalham com o serviço de alimentação, e necessitam cumprir a RDC 216/2004
da ANVISA.
Alguns dos problemas identificados rotineiramente nas ações de vigilância
sanitária são as práticas inapropriadas de manipulação, higiene pessoal inadequada,
alimentos obtidos de fontes não confiáveis, existência de condições de trabalho e
ambientais desfavoráveis às práticas higiênicas, armazenamento inadequado, entre
outros. Neste processo, muitas vezes o produtor não se preocupa em adotar
processos adequados à fabricação para garantir a qualidade sanitária dos alimentos,
por ignorar ou desconhecer as boas práticas. A falta de informações e a ausência de
regularização sanitária destes produtos sujeitam à população a vulnerabilidade,
expondo-os ao risco das doenças transmitidas por alimentos.
A resistência cultural por parte dos produtores de alimentos frente à
fiscalização, aliada aos custos, a burocracia e o desconhecimento das normas
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também são fatores que dificultam a regularização sanitária. Até então a Vigilância
Sanitária era colocada como grande obstáculo para o desenvolvimento da atividade
artesanal de alimentos.
No momento em que se vive a busca do saudável, do natural, existe grande
aceitação por produtos artesanais, sem aditivos químicos, além de serem muito
aceitos pelas características culturais e regionais. O fomento a produção local destes
alimentos necessita ser acompanhado pelo desenvolvimento mais efetivo das ações
de regularização sanitária com caráter orientador e educativo, principalmente nas
atividades classificadas como de alto risco.
O novo enfoque de atuação da VISA, com a RDC 49/2013, com caráter
orientador, pautado pela razoabilidade, avaliando os fatores culturais e sociais,
buscando sintonizar os interesses da comunidade requer novas práticas para o
trabalho de fiscalização mais voltada à educação destes produtores de alimento. Este
apoio à produção sustentável e a comercialização com segurança sanitária traz
incentivos à aquisição de gêneros alimentícios produzidos em âmbito local.
Segundo os eixos do PDVISA, este projeto busca organizar um processo de
planejamento e execução de ações de VISA, sob a ótica de responsabilidade sanitária,
mediante a análise do risco sanitário dos alimentos comercializados nas feiras. Busca,
também, articular a VISA com demais setores públicos ao tratar da isenção das taxas
e reduzir a burocracia para cumprir as políticas públicas de inclusão social. Institui
parcerias entre a VISA e outros setores, para executar ações educativas e de
comunicação,

contribuindo

para

a

melhoria

da

qualidade

dos

produtos

comercializados. Executar ações no território considerando o risco sanitário,
disseminando conhecimento, para tornar efetiva a comunicação da VISA com setor
regulado e população.
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5 OBJETIVOS

5.1 Geral

Desenvolver um programa de educação em saúde voltada a vigilância
sanitária e de regularização para os produtores de alimentos que comercializam seus
produtos nas feiras livres.
5.2 Específicos


Prevenir riscos à saúde do consumidor;



Promover a segurança sanitária;



Capacitar o produtor de alimentos quanto às boas práticas na produção de
alimentos;



Proporcionar uma melhor apresentação dos alimentos, com rotulagem
adequada;



Proporcionar inclusão produtiva e geração de renda para os produtores
artesanais de alimentos, retirando-os da clandestinidade;



Promover a formalização dos produtores de alimentos junto à fiscalização.
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6 FUNDAMENTAÇÃO - REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 A Feira: um espaço de trabalho e sociabilidade

A feira pode ser considerada um movimento independente de comércio livre,
baseada em relações comerciais de moldes liberais. Constitui-se de um importante
espaço de comercialização, sociabilidade e sobrevivência das populações das
pequenas cidades, e de grande significado para feirantes e consumidores. Esses
espaços vão tomando novas formas e se adaptam às novas necessidades das
populações. São locais de interação, integração social e lazer (CALADO, 2013).
Segundo Vasconcellos (2010), nas feiras livres encontra-se um espaço muito
representativo das tradições multiculturais que demonstram a composição dos povos
que originaram as nações ou comunidades com características peculiares de sua
cultura gastronômica e hábitos alimentares, representando muito mais do que apenas
uma opção de abastecimento alimentar.
Conforme Lima (2009) as feiras-livres tem seu início desde que o homem
deixou de ser nômade e fixou-se sobre a terra, criando a agricultura e domesticando
os animais, e foram consolidadas na Idade Média entre Gregos e Romanos. No Brasil,
as feiras se fazem presente desde o período colonial, como importante tradição
cultural trazida pelos portugueses. Desempenham um papel importante no
abastecimento urbano e propiciam para o meio rural a venda do excedente da
produção. O interior do Nordeste brasileiro teve nas feiras-livres um papel relevante na
formação dos núcleos urbanos e difusão cultural a exemplo das tradicionais feiras de
gado no início da nossa colonização.
6.2 As Políticas Públicas e a Legislação

A política de Segurança Alimentar tem, entre suas diretrizes, ações públicas
com o objetivo de ampliar as condições de acesso à alimentação por meio de garantir
a consolidação e apoio a agricultura familiar, estímulo ao fortalecimento das pequenas
empresas urbanas e rurais, abastecimento alimentar a preços justos para áreas de
baixa renda, articulando o produtor com o consumidor. Outra diretriz trata-se da
garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, com
a vigilância e controle da qualidade dos produtos em todos os pontos da cadeia
alimentar desde a roça até o consumo, passando pelos locais de produção e
comercialização (VARGAS, 2004).
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Segundo Silveira e Heinz (2005), as políticas públicas buscam retirar a
produção artesanal da clandestinidade para preservar a segurança alimentar. Este
programa de estímulos às agroindústrias familiares vem acompanhado de uma série
de investimentos necessários em equipamentos e instalações para atender as
exigências sanitárias e fiscais. Observa, também, que estes investimentos estão acima
das expectativas dos produtores - que tem na produção destes alimentos uma fonte de
renda complementar, e sua escala de produção não justifica os investimentos, o que
dificulta a regularização.
Com foco na inclusão produtiva, a RDC 49/2013 objetiva a inserção social com
a regularização das atividades de produção de bens e serviços com segurança
sanitária, promovendo melhoria na qualidade de vida, geração de renda e erradicação
da pobreza extrema, cooperando para a fixação do produtor no campo. Esta
regulamentação possibilita a comercialização dos mais diversos produtos provenientes
de atividades do meio rural e urbano nas feiras livres e pequenos comércios locais,
isentando o produtor do pagamento das taxas de fiscalização sanitária e diminuindo a
burocracia no processo de formalização. Visando a regularização das atividades
realizadas nos domicílios, a intervenção diante de um panorama de informalidade nas
atividades instaladas nas residências, configura-se um difícil e desafiador campo de
atuação para as vigilâncias sanitárias municipais (ANVISA, 2013).
As políticas públicas apoiam a agregação de valor à matéria prima da
agricultura familiar. Alterar este processo termina por tirar as características artesanais
do alimento que tem na arte o diferencial na comercialização, ao invés da mera técnica
como no produto industrializado que possui seu processo padronizado. As dificuldades
ocorrem pelas exigências da legislação diante de uma pequena escala de produção
com consumo quase imediato. Ao aliar qualidade com estrutura física, a legislação
exclui a produção artesanal à informalidade, devido aos altos custos e possibilidades
(Silveira e Heinz, 2005).
A RDC 49/2013, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana, do valor social do trabalho e do valor social da livre iniciativa e do
“Plano Brasil sem Miséria”, Decreto nº 7.492/11, ampliou o mesmo tratamento
concedido ao MEI para o empreendimento familiar rural e para o empreendimento
econômico solidário, regulados, respectivamente, pela Lei nº 11.326/06 e pelo Decreto
nº 7.358/10. Finalmente, a Resolução estipula a isenção de taxas de vigilância
sanitária, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro,
ao alvará, à licença, ao cadastro, bem como qualquer exigência para o início de
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funcionamento do Microempreendedor Individual (MEI), conforme especificados nos
parágrafos 1º e 3º do art. 4º (ANVISA, 2013).
Caferatte et al. (2007) observa que os estabelecimentos produtores de
alimentos tem um certo grau de conhecimento sob a legislação, mas que este
conhecimento não é posto em prática, tornando difícil a produção de alimentos
seguros do ponto de vista sanitário.
6.3 A Feira: da Precariedade ao Risco Sanitário

Em uma analise virtual dos dados sobre as feiras livres entre os anos de 2004
e 2015, Matos et al. (2015) constatou que as condições higiênicas encontradas foram
insatisfatórias na maioria das feiras livres avaliadas, o que constitui-se num fator de
grande importância no processo de contaminação e proliferação de doenças de
origem alimentar. Entre as inadequações encontram-se: o ambiente sujo, sem um
padrão higiênico-sanitário, manipulação e acondicionamento dos produtos, riscos a
inocuidade alimentar, péssimo estado de conservação, falta de sistema de
abastecimento regular de água tratada, divisão do local entre os feirantes e os animais
(cães e gatos), além de roedores e insetos. Observou a ausência de ações corretivas
e capacitações, estruturas sujas, utensílios enferrujados e operações incorretas dos
manipuladores relacionadas à higiene corporal e do ambiente. Considera que são
necessárias ações corretivas que atendam as Boas Práticas de Manipulação para
diminuir o risco de causar DTAs, e de políticas eficazes, juntamente com fiscalizações,
para combater as práticas irregulares.
Montelo, Martins e Teixeira (2011) observaram que nas feiras livres é habitual
a falta de higiene, estrutura inadequada das barracas, desorganização e falta de
segurança na execução do trabalho. Constata que o comércio de alimentos de origem
animal muitas vezes está exposto à poeira e aos insetos, sem refrigeração adequada,
comprovando a necessidade de investimentos do poder público direcionados a
melhorias na estrutura física, treinamento dos profissionais, modernizando instalações,
equipamentos e manutenção dos locais. Desta maneira busca proteger os aspectos
culturais, pois este tipo de comercialização possui um público fiel em busca de
produtos naturais e artesanais a preços populares.
Minaert e Freitas (2010) descrevem em seu estudo realizado na feira do Japão
em Salvador, que essa é um espaço onde as pessoas trazem seus produtos, histórias,
vidas e dores. Um lugar onde a noção de limpeza dos feirantes está associada à
concepção de normalidade, de virtude, onde a saúde está relacionada a higiene do
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corpo. Para o feirante, a feira é um lugar de liberdade, afetividade e conciliação. Já
para os funcionários municipais da VISA, a informalidade da feira afeta a saúde. O lixo
é uma questão cultural e o que pode ser considerado lixo para uns é utilizado como
alimento para outros, dependendo de sua utilidade. Observa-se que as normas, os
cursos esporadicamente oferecidos e as ações de fiscalização e controle têm pouca
influência na construção das práticas higiênicas.
6.4 Da Contaminação dos Alimentos às Boas Práticas

O controle higiênico dos produtos artesanais produzidos por micro e pequenas
empresas, como os doces de frutas comercializados nas feiras, está abaixo do
preconizado pela legislação, em relação às boas práticas de fabricação, embalagens e
quanto à rotulagem em suas informações mínimas obrigatórias. (FREITAS et al., 2012)
Veloso et al. (2014) relata que as condições higiênico-sanitárias no preparo de
alimentos (no caso cachorro-quente) apresentaram resultados insatisfatórios, visto que
os manipuladores seguem apenas algumas das exigência da RDC nº216/04 da
ANVISA, pois não possuem conhecimento dos cuidados básicos na manipulação e a
falta de estrutura física dos comércios impossibilita uma correta higiene no preparo e
dos utensílios, podendo contribuir para as intoxicações e infecções alimentares.
Nos casos da comercialização de alimentos por ambulantes em Goiânia,
apenas 20% dos entrevistados realizavam a limpeza das mãos com água e detergente
e a água utilizada estava armazenada em garrafa tipo PET. É comum, também, a
higienização das mãos com um limpador de uso geral, utilizado também para a
limpeza da superfície do equipamento e das cestinhas onde são servidos os cachorros
quentes, provocando a contaminação química dos mesmos e um perigo para o
consumidor (Oliveira, 2010). Notou a elevada frequência da manipulação do alimento
e do dinheiro pelo mesmo manipulador, sem a higienização das mãos entre os dois
procedimentos. Os resultados desse estudo demonstra a necessidade da realização
de treinamentos de capacitação em boas práticas de manipulação, visto que os
manipuladores são fundamentais para a condução de atividades norteadas por Boas
Práticas.
Vasconcellos (2010) destaca que desenvolvendo um Programa de Educação
Sanitária realizado nas feiras livres de Curitiba e estabelecendo uma parceira entre as
Secretarias Municipal do Abastecimento e de Saúde, adotou-se uma visão e postura
bastante crítica com relação à atuação meramente fiscalizatória e punitiva dos órgãos
de vigilância sanitária praticados até então. Comumente a forma de agir desses
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órgãos, constituía-se num fator gerador de tensões e desgaste junto aos feirantes e
outros grupos de interesses, motivado pelo histórico de ingerências e negligências.
Desta forma o programa foi estabelecido através de um processo educativo dos
feirantes e com condições mínimas de infraestrutura e adequações necessárias para a
segurança sanitária de suas atividades. Foram trabalhadas informações, orientações e
acompanhamento técnico, de forma que os resultados alcançados demonstraram
assertividade e efetividade da estratégia, partindo de um processo de aprendizado
contínuo e participativo que resultou em crescente avanço na qualidade dos produtos
e serviços oferecidos, reduzindo assim, a resistência por parte dos feirantes.
6.5 A Educação com novo enfoque para os cursos de Boas Práticas

Na fiscalização, a legislação sanitária adota o método prescritivo de controle de
qualidade, e nesta perspectiva, o agente fiscalizador não age como educador
buscando superar e corrigir os problemas identificados. O método prescritivo está
baseado nas normas da legislação sanitária onde, por meio de análises laboratoriais,
certifica-se que o alimento está livre de contaminantes, e assim, apto ao consumo, em
uma perspectiva que o perigo vem de fora para dentro. Já o controle de qualidade
normativo busca verificar o que contém o alimento, o que pode estar presente na
matéria prima como produtos químicos, aditivos e conservantes adicionados no
processo produtivo ou o que pode ser acrescentado após a produção com problemas
de transporte e comercialização. Deste modo, o controle de qualidade deixa de seguir
recomendações de pressupostos ideais ou nas normas da legislação e passa a exigir
uma ação educativa de processo permanente que se inicia com a definição dos pontos
críticos do processo de produção, definindo-se, então, os elementos necessários para
sua superação - sejam estruturais ou de processo - como um APPCC adequado a
realidade da produção artesanal. Neste método, o processo é considerado como um
todo, não voltado apenas para a etapa de processamento, buscando a validação
social da qualidade pela aceitação do produto, resgatando laços de confiança na
comercialização. (SILVEIRA e HEINZ, 2005).
Gabaron (2014) evidencia que há necessidade de realização de treinamento
em Boas Práticas de Fabricação para manipuladores ministrados pela VISA, assim
como o desenvolvimento de ações de educação para o consumidor buscando maior
controle dos surtos alimentares, relatado em sua pesquisa de surtos de salmonelose,
no estado do Paraná entre 2009 e 2014. Segundo Oliveira (2010), o principal fator de
surtos de DTAs que influencia na contaminação dos alimentos é o contato das mãos
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do manipulador com o alimento. Evidencia-se uma subnotificação dos casos de DTAs
que são registrados nos sistemas de informação de Vigilância Sanitária e, geralmente,
referem-se a casos que envolvem um maior número de pessoas que apresentam
sintomas mais severos e prolongados.
Nicolau et al. (2014) analisou a contaminação das tortas doces comercializadas
nas feiras de Goiânia antes e depois dos manipuladores participarem de cursos de
boas práticas. O percentual de amostras consideradas impróprias para o consumo por
conter coliformes termotolerantes (Estafilococos coagulase positiva e Bacillus cereus)
estavam acima dos valores do padrão microbiológico vigente e foram consideradas
elevadas em ambas as etapas. Nenhuma amostra analisada estava contaminada com
Salmonella sp. Demonstrou, então, que houve melhoria na qualidade das tortas doces
após o treinamento ministrado aos feirantes.
A educação em saúde no tocante a prevenção precisa levar as pessoas a
adotar mudanças de práticas e atitude com autonomia para identificar e utilizar formas
para melhorar a sua vida, gerando senso de responsabilidade sobre sua própria saúde
e da comunidade, criando oportunidade de transformar a sua realidade. Este processo
demanda ao educador uma adequação da linguagem ao contexto cultural, gerando
confiança e motivação no público a expor suas dificuldades, entendendo que participa
não como dono do saber e sim como cooperador de um processo transformador
(OLIVEIRA, 2004).
A importância de desenvolver os cursos de boas práticas para os
produtores/manipuladores, com a tentativa de minimizar a contaminação dos
alimentos, pode ter seu êxito relacionado com a metodologia utilizada neste processo.
Para que as ações educativas sejam efetivas, devem proporcionar a apropriação e a
ressignificação dos saberes ao considerar as práticas educativas do cotidiano,
considerando os mecanismos de comunicação que facilitem a compreensão, troca de
saberes e experiências (FONTANA, 2008).
Os alimentos chamados tradicionais, artesanais, caseiros e produtos da terra,
consumidos em cada região, os tornam um costume gastronômico e representa sinal
da identidade de cada população e estão ligados ao saber-fazer do agricultor. O
consumidor busca um alimento mais saudável, natural, saboroso e que trazem
lembranças afetivas como situações, pessoas e eventos, resgatando, assim, sua
história. Relata que os alimentos industrializados invadiram a maioria das residências,
e trazem sérios problemas de saúde para a população. Assim, nasceu o “Slow Food”,
um movimento pela volta dos antigos hábitos alimentares que enfatiza a necessidade
de preservar, por meio da alimentação, a história de uma cultura, abrindo, portanto, a
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porta para os pequenos produtores rurais, em um movimento contrário a globalização
(ZUIN e ZUIN, 2008).
Ao considerarmos as instabilidades econômicas que vêm ocorrendo no país e
a intensa atividade informal da população brasileira, incluindo a categoria dos serviços
de alimentação comercializados nas feiras livres, a questão da higiene alimentar deve
ser considerada de importância por todos: governo, profissionais de saúde,
comerciantes e consumidores, constituindo-se em um desafio à saúde pública.
(DESTRI, 2009).
Assim, a promoção da saúde na área de alimentos pode ser entendida como
um conjunto de ações a serem seguidas pelo setor público e privado, que tenham a
finalidade de garantir a qualidade dos alimentos. Todavia, o papel do Estado está
voltado a emitir leis, fiscalizar e educar (VARGAS, 2004).
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7 PERCURSO METODOLÓGICO

Para a elaboração das propostas de intervenção, foram levantados os
problemas encontrados nos diversos municípios do PA - relacionados à ausência de
boas práticas na produção dos alimentos artesanais. A análise dos problemas buscou
estabelecer uma visão geral da situação, favorecendo a caracterização e elaboração
de um fluxograma que relaciona as causas e consequências relativas aos problemas
priorizados. Assim foi construída a árvore do problema.
Figura 8 - Árvore Explicativa dos problemas priorizados.

Fonte: o autor

A pequena participação dos produtores nos cursos de Boas Práticas é causada
pela alta rotatividade destes produtores nas feiras, pela resistência cultural à mudança
de hábitos pelos produtores, aliados a dificuldade das VISAs em realizar estes cursos
por questões relacionadas a carência de profissionais habilitados nas vigilâncias.
Como órgão fiscalizador, é função da VISA cobrar que o profissional seja
capacitado e renove sua capacitação anualmente, porém, há uma escassez destes
profissionais nos municípios que executem e certifiquem esta capacitação no interior.
Isto faz com que as VISAs acabem por incorporar mais esta atividade e a inclua como
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sendo uma função voltada para o setor regulado, inclusive pontuando nas metas do
COAP.
A clandestinidade nas feiras ocorre pelo desconhecimento das legislações
pertinentes aos alimentos por parte dos produtores, pela falta de uma estrutura física
adequada e sua manutenção pelos órgãos públicos responsáveis. Em alguns locais,
as feiras funcionam sem nenhum envolvimento do poder público.
Foi identificado que os produtores de alimentos não possuem licença sanitária
devido ao receio diante da VISA pelo temor às penalidades. Os altos custos e a
burocracia

também

colaboram

para

a

ausência

de

legalização

destes

empreendimentos, juntamente com a falta de escalonamento na produção que permita
manter uma participação constante nestes espaços de comercialização. Ainda foi
verificada a falta de fiscais nas feiras, pelo pequeno número de trabalhadores nas
vigilâncias sanitárias ou pela inexistência de escala de trabalho que contemple o
horário de funcionamento noturno e aos finais de semana.
Como consequências dos problemas elencados, foram observadas a baixa
procura por parte dos produtores para a formalização junto às VISAs, com o aumento
do número de produtos clandestinos, ausência de uma padronização dos feirantes no
uso de EPIs e utensílios, falta de fiscalização nos horários de funcionamento das
feiras, que em decorrência geram o aumento das Doenças Transmitidas por Alimentos
e riscos e agravos à saúde dos consumidores.
Diante destas ocorrências, foram identificados os nós críticos - que são causas
dos problemas priorizados, e que podem ser alvos de intervenção para a construção
de um plano de ação. A partir desta identificação é possível delinear meios para alterar
a situação inicial, provocando mudanças positivas desde que estejam sobre o campo
de governabilidade e apresentem viabilidade política em sua resolução.
Utilizando o modelo de planilha 5WH3H, a lista de atividades foi desenvolvida a
partir dos nós críticos priorizados, mapeando as atividades planejadas e permitindo o
acompanhamento e realização das mesmas.
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Quadro 1 – Planilha do Plano de Ação, segundo nó crítico.

Causas

O que
fazer?

Por que
fazer?

Quem vai
fazer?
Quando
fazer?

Onde
fazer?
Como
fazer?
Quanto
custa?
Qual o
indicador?

Desconhecimento da
legislação pelos
produtores

Dificuldade da VISA
Custos e
Receio diante da VISA por temor para realizações dos burocracia para a
às penalidades
cursos de Boas
legalização
Práticas
Organizar oficina de
Desenvolver atividades de
Orientar o Setor
acolhimento para os
acolhimento com os produtores
Organizar
de Tributos para
produtores com
de alimentos, buscando romper a treinamentos de BP praticar a isenção
apresentação da
barreira da falta de conhecimento
pela VISA
da taxa do Alvará
legislação
e temor sobre as penalidades,
Sanitário
utilizando a chamada: “Um bate
papo com a VISA”,
Facilitar a compreensão
Cumprir a RDC
e desmistificar a
Atenuar o medo
Por falta de
49/13 e diminuir
legislação para os
(receio)
capacitação dos
o custo de
produtores
Produtores
legalização para o
produtor
Profissionais de VISA do Profissionais de Visa do município Profissionais de VISA
Setor
município
e parceiros
de Tributos
Semestralmente, antes
do treinamento de Boas
Práticas
Área Urbana
Área Rural
Recursos de multimídia,
cartilhas, folders
(materiais cedidos pela
GTALI)
Sem custos

Lista de presença das
capacitações e registro
com fotos

Semestralmente, antes do
treinamento de Boas Práticas

Semestralmente

Área Urbana
Área Rural

Área Urbana
Área Rural

Apresentar as etapas para
legalização
Sem custos

Nº de cadastros na VISA

Fonte: o autor

No momento da
legalização junto
à prefeitura
Setor de Tributos

Parcerias e
intercâmbio de
profissionais da VISA
dos municípios
Diária

Apresentar a
justificativa
segundo o artigo
21 da RDC 49/13
Sem custos

Avaliação teórica ou
prática e
Declarações de
participação

Nº. de
produtores
cadastrados na
VISA
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8 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Figura 9 - Ações da Proposta de Intervenção e seus desdobramentos

Desenvolver atividade de
acolhimento, utilizando a
chamada:

•Trabalhar com a Atenção Primária (ACS) para
busca dos produtores de alimentos

"UM BATE PAPO COM A VISA"

Atualizar o Banco de Dados da •Padronizar cadastro dos produtores de
alimentos
VISA

Organizar Cursos de Boas
Práticas para produtores de
alimentos

•Promover uma Mesa de Negociação entre
gestores e entidades parceiras.
•Trabalhar com a Média Complexidade
•Organizar cursos de BP com metodologia ativa

Envolver atores para a
problemática dos tributos

•Sistematizar o fluxo burocrático no processo de
trabalho.

Fonte: o autor

8.1Ação 1 - Desenvolver atividade de acolhimento, utilizando a chamada: “Um
bate papo com a VISA”

Quadro 2 - Ação 1 e seus desdobramentos

Desenvolver atividade de acolhimento utilizando a chamada:
"UM BATE PAPO COM A VISA"
Trabalhar em Rede com a Atenção
Primária, para conhecer os produtores de Esclarecer e divulgar informações sobre a
formalização dos produtores e os
alimentos no território, através de
reuniões e levantamentos com a
benefícios da RDC 49/2013 aos
participação dos Agentes Comunitários
produtores de alimentos informais.
de Saúde

Fonte: o autor
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Diante do desconhecimento da legislação pelos produtores relativos à
legalização da produção, conforme a RDC 49/2013 e das normas na produção de
alimentos, uma das ações pretendidas é a chamada destes produtores para um
acolhimento, onde possa se desfazer o caráter policialesco da Vigilância Sanitária,
retirando o temor e provendo a visão ao produtor como um órgão de parceria no setor
público para adequações na produção e formalização dos produtos comercializados
nas feiras.
Objetivando trabalhar em rede com a atenção primária, o levantamento dos
produtores será realizado junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que
trabalham diretamente com as famílias do território e conhecem as particularidades
nas atividades laborais desenvolvidas por seus membros. Os próprios ACS, pela
facilidade de acesso, farão o convite para a atividade de acolhimento. Esta etapa será
realizada em reunião com os ACS nas Estratégias de Saúde da Família, quando será
explicitado o objeto de trabalho do projeto e a necessidade do levantamento dos
produtores.
Estas oficinas serão realizadas nos auditórios das Unidades de Saúde, e
pretendem fornecer as informações necessárias ao setor regulado - seja ele
clandestino ou irregular – alcançando, também, o publico que pretende ter uma
atividade extra e não possui conhecimentos sobre as necessidades para a adequação.
Depois de informado todos os passos para a correta adequação as legislações
pertinentes, o segmento receberá um folheto informativo das etapas que deve
percorrer, bem como uma ficha de cadastro inicial. Desta forma, garantimos que a
pessoa escute as informações e leve para casa um resumo do que foi dito.
Acreditamos que assim, estaremos atingindo mais pessoas e fomentando as
informações, muitas vezes desconhecidas. Serão chamadas de: “Um Bate Papo com
a VISA”. Podem ser conduzidas pelos gestores de VISA ou pelos próprios fiscais,
semestralmente e praticamente sem custos.
Através desta ação inicial, acreditamos que muitas pessoas vão dissolver a
imagem pré-construída da VISA e das dificuldades para regular suas atividades,
procurando a VISA para dar inicio ao seu processo de formalização. Assim, a VISA
poderá atualizar seu banco de dados de acordo com interesses dos segmentos para
então executar suas próximas ações.
As atividades podem ser monitoradas e acompanhadas pelas listas de
presença, relatório fotográfico das atividades e cadastro dos produtores quando for o
caso.
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8.2 Ação 2 - Atualizar o banco de dados da VISA

Quadro 3 - Ação 2 e seus desdobramentos

Atualizar o banco de dados da VISA

Realizar o cadastramento dos
produtores que participarem da Ação:
"UM BATE PAPO COM A VISA"

Organizar pastas com cadastro e
documentação dos produtores de
alimentos no banco de dados da VISA

Fonte: o autor

Após a ação ”Um Bate papo com a VISA”, acreditamos que, vencido o receio,
será possível aumentar a procura por parte do setor regulado. Isso permitirá iniciar o
processo de cadastro dos produtores que objetiva chegar à obtenção da Licença
Sanitária. A pasta do produtor poderá conter a ficha de cadastro, com os documentos
e informações necessárias. Deste modo, inicia-se a lista de interessados pelo curso de
boas praticas de manipulação e/ou outros pertinente ao segmento.

A ação a ser

realizada após a compilação dos dados de cadastro pode ter inicio no bate papo com
a VISA e/ou concluída quando o produtor procurar a VISA local.
8.3 Ação 3 - Organização de treinamentos de BP pela VISA

Quadro 4 - Ação 3 e seus desdobramentos

Organização de Cursos de Boas Práticas para os Produtores de
alimentos
Realizar uma Mesa de
Negociação entre
gestores e parceiros do
município para
estabelecer apoio
profissional para a
realização dos cursos

Trabalhar em rede com o
Laboratório de Análises
Realizar intercâmbio de
Clinicas para
profissionais entre VISAs proporcionar a carteira
na falta de parceiros no
de saúde e vacinação
município
aos produtores de
alimentos

Fonte: o autor
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Podemos vislumbrar as capacitações como um coringa nas atividades da VISA,
já que no processo de educar - com noções de boas práticas de fabricação, rotulagem
e acondicionamento, estamos passando o conhecimento em grupo de situações que
serão avaliadas individualmente no ato da fiscalização. O conhecimento muda
atitudes, o que viabiliza o serviço das VISAs, entendendo que informar e educar é
mais eficaz e produtivo do que punir.
Devido aos altos custos para a contratação de profissionais habilitados, o que
poderia inviabilizar a ação, propõe fazer uma rede de parceiros com os profissionais
da rede de assistência a saúde, para juntos conduzir a ação com maior desempenho e
eficácia, suprindo as necessidades dos produtores na carência das informações para
obtenção de um produto próprio ao consumo, em condições de higiênico-sanitária
satisfatórias. As parcerias podem ser diversas, desde o médico veterinário do SIM,
nutricionistas da saúde ou educação, e também instituições fora da rede de saúde,
como SEBRAE, SENAR e AGRAER, que auxiliam os produtores em outras áreas
como em técnicas de marketing.
Esta ação será desenvolvida organizando os produtores em grupos de, no
máximo, dez pessoas em quantidade suficiente para que todos os produtores
cadastrados sejam capacitados. As turmas devem ser compostas com um pequeno
número de pessoas para melhorar a qualidade da informação. No caso de não haver
estes profissionais capacitados no município, propõe-se que seja realizado um
intercâmbio dos profissionais de VISA dos municípios vizinhos que possuam essa
competência. Este intercâmbio pode ser formalizado por meio de reunião entre os
gestores (Secretários de Saúde) e entre as partes interessadas, onde o município
carente destes profissionais terá que arcar com o custo da diária do profissional
convidado para realizar o curso.
É necessário sempre um fiscal da VISA para acompanhar o desenvolvimento
do curso, quando ministrada pela rede de parceiros e juntos alinhar os pensamentos
de forma que todos falem a mesma linguagem em situações controversas de
produção, embalagem e acondicionamento. Isto é necessário para que não ocorram
controvérsias de informações do setor que regula para o setor regulado.
O curso de Boas Práticas de Manipulação ou Fabricação de Alimentos consiste
em um conjunto de princípios e informações para o correto manuseio de
alimentos, incluindo a qualidade da matéria-prima, qualidade do produto final, atitudes
junto ao cliente e de venda do produto, de forma a garantir a segurança e a
integridade do consumidor. A escolha da metodologia de trabalho no curso define o
sucesso da ação, já que o modelo de educação deve se caracterizar por um diálogo
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entre as partes envolvidas, levando em consideração a valorização do saber, sem o
caráter prescritivo, mas participativo, capaz de fortalecer os participantes para uma
atitude de inovação e renovação, fortalecendo a consciência crítica.
O curso será desenvolvido com material didático fornecido pela CVISA, que
habitualmente distribui cartilhas às VISAs interessadas. Sobretudo é importante
conhecer o público destes cursos, já que é comum encontramos pessoas com baixo
grau de escolaridade.
A linguagem deve ser dinâmica, participativa e não focada numa metodologia
expositiva, pois estamos lidando com produtores da terra, que possuem um amplo
conhecimento prático e muitas vezes pouca escrita. A participação do integrante como
parte do processo de construção da aprendizagem ajuda o envolvimento do grupo,
onde eles próprios têm muito a ensinar.
Os produtores serão orientados a como desenvolver a rotulagem de seus
produtos, contando com o apoio da nutricionista. O tempo é outra questão importante
a ser considerada, pois as pessoas que serão capacitadas muitas vezes não têm o
hábito de estar em sala de aula. Serão organizadas turmas suficientes para suprir o
número de produtores interessados cadastrados na ação “UM BATE PAPO COM A
VISA”.
Os cursos vão abordar os seguintes temas:
Quadro 5 - Temas trabalhados nos cursos de Boas Práticas

Tópicos abordados nos cursos de Boas Práticas
• Higiene e aparência pessoal
• Higiene das mãos
• Higiene dos ambientes
• Higiene dos utensílios
• Armazenamento, transporte e conservação dos alimentos
• Noções de Microbiologia
• Doenças transmitidas por alimentos
• Noções de Legislação Sanitária
• Embalagem e Rotulagem
Na oportunidade do curso, os produtores serão orientados a fazer a carteira de
saúde junto a Unidade de Saúde, que pode ser previamente agendado com o
laboratório de análises clínicas ou Vigilância Epidemiológica, conforme a organização
de cada município. Este agendamento pode ser entregue aos participantes ao término
do curso para facilitar o acesso ao serviço. Complementando a ação, os produtores

37
podem ser orientados a procurar o setor de imunização para atualizar a carteira de
vacinação.
Entendemos a necessidade do ambiente de venda (feiras) estar em condições
higiênico-sanitárias satisfatórias, mas acreditamos também que, quando formamos
produtores conscientes dos passos de sua produção para a obtenção de um produto
de qualidade, estamos também agregando pessoas à causa em articulação com o
setor publico para a obtenção de espaços condizente às normas sanitárias para o
escoamento de seus produtos, garantindo também segurança sanitária ao consumidor
final.
8.4 Ação 4 - Envolver os atores para a problemática dos tributos

Quadro 6 - Ação 4 e seus desdobramentos

Envolver os atores para a problemática dos tributos

Trabalhar ações
intersetoriais, promovendo
reuniões com o setor de
tributos, secretário de
desenvolvimento
econômico e outros
inerentes ao assunto

Cumprir a legislação que
isenta o MEI, agricultor
familiar e
empreendimentos da
economia solidária da
cobrança de taxas;

Estabelecer um fluxo de
trabalho junto ao setor de
tributos para diminuir a
burocracia e facilitar a
inclusão produtiva.

Fonte: o autor

Com o objetivo de inclusão social com segurança sanitária, foram criadas
regulamentações nestes últimos anos que isentam alguns segmentos do pagamento
de taxas e outros encargos. Segmentos esses, que os feirantes estão inclusos e
consequentemente, contemplados. Com a intenção de esclarecer o setor regulado,
objetivamos um maior numero de pessoas trabalhando de forma regular, fora da
clandestinidade. Como forma de ação, propõe-se uma reunião da equipe da VISA com
o setor de tributos, secretário de desenvolvimento e outros inerentes ao assunto para
que a legislação referente à isenção de taxas e redução da burocracia, ao público alvo
seja cumprida nos municípios.
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Essa reunião pode acontecer quantas vezes forem necessárias até que seja
possível elaborar um fluxo que agilize o processo de trabalho e diminua a burocracia.
Assim, pretendemos solucionar a questão da cobrança de taxas, que muitas vezes é
contraditória e mal esclarecida, onde alguns estão beneficiados pela legislação em
detrimento de outros. Pelo desconhecimento das normativas, muitas vezes o setor
regulado opta por clandestinidade ou irregularidade, não renovando seus documentos
de validade temporária, por não ter condições do pagamento das taxas.
Entendemos que, desta forma, podemos avançar neste quesito e garantir que
as informações sejam de fato cumpridas com o setor regulado. Esta ação necessita
ser realizada apenas no início do projeto, até que se organize o fluxo do processo de
trabalho entre os setores.
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9 GESTÃO DO PLANO
9.1 Matriz da Gestão do Plano de Ação e Orçamentária
Quadro 7 - Matriz da Gestão do Plano de Ação e Orçamentária
Ação

Viabilidade

Impacto

Desenvolver atividade
de acolhimento,
utilizando a chamada:
“UM BATE PAPO COM
A VISA”.

ALTA

Atualizar o banco de
dados da VISA

Envolver os atores para
a problemática dos
tributos

Organização de cursos
de BP pela VISA

Comando

Recurso

ALTO

Gerentes e
atores
internos

Político,
econômico,
técnico e
organizacional.

Produtores
esclarecidos
e
formalizados

ALTA

MÉDIO

Gerentes e
atores
internos

Técnico e
organizacional

Cadastrado
atualizado

MÉDIA

ALTO

Atores
internos
articulados
com atores
externos

Político,
econômico,
técnico e
organizacional.

Isenção de
taxas e da
burocracia
para
formalização

Redução da
arrecadação da
prefeitura

MÉDIA

ALTO

Atores
internos
associados
com atores
externos

Político,
econômico,
técnico e
organizacional.

Produtores
capacitados e
melhoria da
qualidade
sanitária dos
alimentos
comercializa
dos nas feiras

Disponibilidade
dos profissionais
para os cursos

TOTAL

Resultados

Dificuldades
Comparecimento dos
produtores

Despesas de
custeio
Coffee break:
R$ 500,00

-

Diária:
R$ 250,00
Coffee Break:
R$ 500,00
Material
didático:
R$ 500,00
R$: 1.750,00

Fonte: o autor

40
9.2 Avaliação e Monitoramento

Quadro 8- Avaliação e Monitoramento
Ação
Desenvolver atividade de
acolhimento, utilizando a
chamada: “UM BATE PAPO
COM A VISA”.

Monitoramento
- Listas de Presença da
reunião com ACS
- Lista de presença da oficina
de acolhimento
- Relatório Fotográfico

Indicadores
Nº. de oficinas realizadas / Nº
de oficinas programadas
X 100

Atualizar o banco de dados -Fichas de cadastro dos
da VISA
produtores

Nº. de novos cadastros de
produtores / Nº. Estimado de
produtores não legalizados
X 100

Envolver os atores para a -Lista de presenças das
problemática dos tributos
reuniões intersetoriais
- Fluxograma do processo de
trabalho
- Relatório Fotográfico

Nº de cadastro novos
regularizados / nº. total de
cadastro geral de produtores
x 100

Organização de cursos de BP
pela VISA

Nº. De produtores
capacitados / nº de
produtores cadastrados x 100

- Declarações de participação
- Carteiras de saúde emitidas
- Relatórios fotográficos
Fonte: o autor

O acompanhamento das ações desenvolvidas será semestral, baseado na
Oficina de Acolhimento, onde serão organizadas as turmas que participarão do Curso
de Boas Práticas.
O plano de ação será desenvolvido de maneira que todos os produtores que
participarem da Oficina de Acolhimento possam ser capacitados em Boas Práticas no
mesmo semestre da realização da oficina.
Ao final do ano, será confeccionado um relatório pormenorizado com o
quantitativo dos participantes das oficinas e reuniões, contendo listas de presença,
relatórios fotográficos, número de cadastros, declarações de participação e
quantitativo de carteiras de saúde que será apresentado ao gestor. Pode ser realizada
uma prévia por semestre para o acompanhamento do gestor.
Os resultados esperados com o desenvolvimento do projeto são:


80% de produtores que hoje estão na clandestinidade serem
legalizados e capacitados, reduzindo o risco à população;



100% dos produtores terem isenção na cobrança de taxas, conforme
legislação específica.
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9.3 Cronograma

Quadro 9 - Cronograma de Atividades
Ação/Mês

1

2

3

4

5

6

Desenvolver
atividade de
acolhimento
Atualizar o
banco
de
dados
da
VISA
Envolver os
atores para a
problemática
dos tributos
Organização
de cursos de
BP pela VISA
Relatório
Fonte: o autor

7

8

9

10

11

12
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação deste projeto pretende garantir a inclusão produtiva dos
microempreendedores

individuais,

agricultores

familiares,

agroindústria

e

empreendimentos solidários que comercializam seus produtos nas feiras, fornecendo
alimentos seguros e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.
O projeto cria um processo de trabalho para a VISA voltado ao público
específico, beneficiado pelas políticas públicas. Assim, alia a inclusão produtiva com a
diminuição do risco sanitário, não se abstendo do processo cultural de fabricação incluindo técnicas de boas práticas ao processo artesanal de produção/fabricação de
alimentos.
Trabalha a educação em saúde voltada aos processos de boas práticas,
focando estratégias de produção com segurança sanitária, bem como a saúde do
manipulador e produtor. As ações educacionais focam na diversificação de culturas de
produção, desenvolvendo parcerias intersetoriais que auxiliam na melhoria da
qualidade dos alimentos comercializados.
O projeto busca, no âmbito sanitário, a regularização do público alvo, e de
forma regulatória diminuir a informalidade. As ações tendem a estimular a valorização
da produção de alimentos da terra, objetivando o consumo de produções não
industrializadas, com maior valor nutricional, auxiliando na promoção a saúde das
comunidades.
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RESUMO

O curso de Gestão da Vigilância Sanitária - GVISA coordenado pelo Instituto SírioLibanês de Ensino e Pesquisa - IEL/HSL traz o currículo do curso estruturado em dois eixos:
Simulação da prática em vigilância sanitária e Contexto real do trabalho em vigilância sanitária.
Este currículo foi organizado em três Atividades Curriculares – AC: i) Saberes e Práticas em
Vigilância Sanitária; ii) Reflexão da Prática Profissional e (iii) Projeto Aplicativo. Por meio da
construção do Projeto Aplicativo – PA, buscamos promover um diálogo entre as
aprendizagens, as capacidades desenvolvidas no curso e as possibilidades de aplicação e de
transformação da realidade.
O grupo afinidade 3 - GAF 3 definiu como tema “Visibilidade negativa da vigilância
sanitária”, foi escolhido a partir de uma matriz decisória utilizada para a seleção dos problemas
levantados pelo grupo. Por meio das ferramentas de Planejamento Estratégico Situacional,
foram selecionados os nós críticos que nortearam as ações de intervenção, quais são: Falta de
comunicação efetiva das ações/missões da VISA à população; ineficiência na comunicação
entre os profissionais da saúde e da prefeitura, sobre a importância da VISA; ausência de
orientações e regras claras aos contadores e empresários.
Fundamentados em referenciais teóricos foi elaborado um plano de intervenção,
viabilizando uma comunicação entre a VISA e a sociedade de forma mais clara, com o objetivo
de minimizar as não conformidades e transformar a visão que a sociedade tem, frente à
vigilância sanitária.
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1 – INTRODUÇÃO

A Vigilância Sanitária é uma organização que faz parte do Sistema Único de
Saúde - SUS, com autoridade legal para intervir sobre ambientes e sobre o setor produtivo,
sendo, de fato, a principal responsável por transformar em prática social a Lei 8080/1990. O
processo de descentralização das ações da vigilância sanitária seguiu as diretrizes do Pacto
pela Saúde, cujas principais alterações foram:


A redefinição de critérios de repasse de recursos financeiros, piso estratégico
e piso estruturante;



A formalização do Termo de Compromisso de Gestão;



Elaboração do Plano Diretor de Vigilância Sanitária – PDVISA.

O PDVISA é um instrumento de seleção de prioridades em Vigilância Sanitária,
consolidando e fortalecendo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS. O desafio de
dar visibilidade a VISA, através de atuação conjunta, com integração com os demais setores da
saúde, foi apontado no eixo III do PDVISA, a saber: com “articulação permanente entre as
ações de vigilância sanitária e os demais serviços e ações de saúde desenvolvida no âmbito do
SUS, garantindo a transversalidade nos diversos níveis de atenção à saúde.” (PDVISA, 2007,
p.19).
A Vigilância Sanitária pode também ser concebida como um espaço de exercício
da cidadania e controle social, em conjunto com os demais componentes do SUS, todos somos
usuários do SUS em função da Vigilância Sanitária. A aproximação com a sociedade, a prática
da comunicação, a consciência sanitária devem chegar ao usuário do sistema SUS e os
recursos de proteção à saúde, papel da Vigilância Sanitária, devem ser utilizados por todos os
profissionais de saúde envolvidos, desta forma atingiremos a redução dos riscos à saúde.
Os coordenadores do Curso de Gestão da Vigilância Sanitária, IEL/HSL,
identificaram seis macroproblemas, os quais “foram identificados a partir de uma leitura
reflexiva da atual realidade, enfrentada pelos gestores e profissionais de saúde”. (FIOCRUZ,
2015-2016, p. 19), a saber:
i.

Planejamento desvinculado da análise situacional;

ii.

Informação insuficiente e/ou subutilizada;

iii.

Baixa integração com as demais políticas de saúde;

iv.

Trabalho fragmentado com pouca articulação intra e intersetorial;

v.

Comunicação em vigilância sanitária pouco efetiva;

vi.

Produção, disseminação e uso de conhecimento técnico-científico incipiente.
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O projeto aplicativo, do GAF 3, foi elaborado a partir da abordagem construtivista
do Curso GVISA, utilizando as ferramentas de Planejamento Estratégico Situacional, e
propostas de ações estratégicas. Através da dinâmica de grupo, foram elencados cinco
macroproblemas, sendo selecionado como principal a: “Deficiência de comunicação interna e
externa”.
A comunicação em vigilância sanitária ainda é incipiente para dar visibilidade às
ações e à sua função social, de modo a despertar o interesse da população para o exercício da
participação e controle social. (FIOCRUZ, 2015-2016, p.20).
O macroproblema priorizado dificulta a maior eficiência e eficácia dos serviços
de Vigilância Sanitária, portanto um entrave operacional para as ações de Vigilância Sanitária.

2 – OBJETIVOS

2.1 – OBJETIVOS GERAL
Este projeto tem como objetivo principal minimizar a deficiência de comunicação externa
e interna da Vigilância Sanitária, traduzindo em ações o desejo de transformar a realidade para
um melhor cuidado à saúde.

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Promover o (re) conhecimento do trabalho realizado pela VISA a outros setores
e órgãos da sociedade, incluindo a população, ampliando a comunicação;



Minimizar os riscos sanitários;



Mitigar o número de autuações.
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3 – PERCURSO METODOLÓGICO

3.1 – Identificando os macroproblemas
A formação do grupo afinidade 3, ocorreu pela homogeneidade dos membros,
são profissionais das vigilância sanitárias municipais, atuantes na área de fiscalização.
A partir de uma das ações educacionais – AE, propostas no Curso de GVISA, o
TBL (aprendizagem baseada em equipe), iniciamos as atividades em grupo do projeto
aplicativo. O TBL é uma ação educacional, em que cada participante analisa individualmente o
contexto ou os materiais para um estudo prévio, respondem a um conjunto de questões, as
quais são compartilhadas e discutidas em grupo.
O TBL2 – Projeto Aplicativo no contexto das iniciativas educacionais do IEP/HSL
apresentou um contexto e questões para refletir, que foram respondidas individualmente,
depois compartilhadas no grupo afinidade, os quais por meio de consenso ou pacto definiram
as respostas do grupo. A especialista convidada pelo IEP/HSL, Sra. Marilda Siriano, através de
Vídeo Transmissão, fez as considerações das questões do contexto proposto no TBL2,
discutindo as respostas definidas pelos grupos, a nível regional e nacional.
Em outros momentos foi utilizada outra ação educativa – AE, a Oficina de
Trabalho - OT, uma ação educacional realizada em grupos, orientada ao desenvolvimento de
capacidades de caráter instrumental e de conhecimentos operacionais, utilizando diferentes
abordagens metodológicas.
A primeira Oficina de Trabalho ocorreu no mês de março/2016, através da
dinâmica de identificação de problemas. No entanto, foi necessário fazermos a leitura do
caderno Projeto Aplicativo – Termos de Referência, disponibilizado pelo IEP/HSL. Uma reflexão
sobre o histórico do planejamento, fases e modelos; os conceitos e estratégias do
Planejamento Estratégico Situacional, migrar de uma situação inicial para uma situação
objetivo; estudo do processo e produto do PA – TR1 e por fim o TR2 – Edificando os
problemas.
Para auxiliar o desenvolvimento desta oficina, assistimos a dois vídeos, em
momentos distintos, elaborados pelo IEP/HSL. O primeiro vídeo apresentou uma simulação de
um grupo de trabalho, da cidade fictícia “Teja”, abordando o Pensamento Estratégico e o
Planejamento Estratégico. No segundo vídeo dois especialistas, convidados pelo IEP/HSL,
discutiram o trabalho elaborado pelo grupo da cidade “Teja”, destacando a importância do “Ator
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que planeja”, o olhar da realidade e a opção metodológica que respeita e valoriza a
manifestação de cada ator.
A dinâmica de identificação de problemas ocorreu com a distribuição de tarjetas,
as quais individualmente os participantes do grupo afinidade 03, descreveram três
desconfortos/inquietudes em relação à realidade da VISA em seu contexto. As tarjetas foram
fixadas em mural, e posteriormente organizadas por conjuntos de desconfortos/problemas, por
meio do esclarecimento das ideias individuais (Figura 01 e 02). Definiram-se cinco
macroproblemas, a saber:
1) Dificuldade de interação externa e interna;
2) Informatização do sistema operacional;
3) Presença de gestores não qualificados em vigilância sanitária
4) Legislação desatualizada;
5) Número insuficiente de fiscais.

Figura 01 – Desconfortos individuais

Figura 02 – Os cinco macroproblemas

3.2 – Priorizando os problemas e identificando os atores sociais
No mês de abril, com base no Vídeo e o caderno de Termo de Referência – TR3
priorizamos os problemas, por meio de matriz decisória, que analisa diferentes combinações de
critérios. Priorizar significa conferir importância e valor a um determinado problema em
detrimento de outros. Utilizamos a matriz que destaca a urgência e capacidade de
enfrentamento dos problemas. A capacidade de enfrentamento, deriva do conceito de
governabilidade, as variáveis controladas e não controladas pelo ator social que identifica o
problema; são classificadas como: “dentro” quando o ator social controla todos os recursos;
“fora” não se tem controle sobre os recursos e “parcial” quando o ator controla apenas parte
dos recursos para enfrentar o problema. Por fim, a urgência que foi pactuada pelo grupo numa
escala de 10 (baixa) a 50 (alta). A ordem de prioridade foi definida fazendo o somatório das
escalas definidas por cada membro do grupo, os problemas que foram definidos como “fora” da
capacidade de enfrentamento foram destacados. A Tabela 1 mostra a Matriz Decisória para
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Seleção do Problema, ilustrado pela Figura 3 resultado do TR3. O problema priorizado foi:
Dificuldade de interação externa e interna.

Tabela 1 - Matriz Decisória para Seleção do Problema
Problema

Dificuldade de interação externa e

Urgência

Capacidade de

Ordem de

(10 a 50)

Enfrentamento

prioridade

40+50+40+40+30

Dentro, dentro, dentro, parcial,

200

parcial

Dentro

interna

1º.
Informatização do sistema operacional

30+40+50+50+40

Parcial, parcial, parcial, dentro e

230

parcial

Parcial
2º.

Presença
de
gestores
não
qualificados em vigilância sanitária

40+50+30+30+30

Fora, fora, fora, fora, fora

180
Fora
4º.

Legislação desatualizada

40+30+20+35+30

Parcial, fora, fora, parcial, fora

155
Fora
5º.

Número insuficiente de fiscais

30+40+40+40+50

Fora, fora, parcial, parcial, fora

200
Fora
3º.

Num segundo momento, identificamos os Atores Sociais relevantes aos
problemas priorizados, segundo seus valores e interesses, e como poderão contribuir para a
geração e/ou manutenção desses problemas, de forma negativa ou positiva. Elaboramos a
Matriz de Mapeamento de atores sociais, utilizando a metodologia da oficina e matriz anterior
quanto a definição de valor e interesse. Apresentada na Tabela 2 e ilustrada na Figura 4.

Figura 03 – Matriz decisória– Priorizando o problema

Figura 04 – Matriz mapeamento - Atores sociais
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Tabela 2 - Matriz de mapeamento de atores sociais
Problema Priorizado:
Dificuldade de interação externa e interna
Atores Sociais

Valor

Interesse

Alto

+

Policiais

Médio

Neutro

Ministério Público

Médio

+

Presidente da Câmara de Vereadores

Médio

-

Alto

+

Baixo

Neutro

Comunicação da Prefeitura

Alto

Neutro

Imprensa

Alto

Neutro

Presidente dos Conselhos de Classe

Alto

Neutro

Coordenador da Vigilância em Saúde

Alto

+

Presidente da Associação de Moradores

Médio

Neutro

Presidente da Associação Comercial e Industrial

Médio

-

Presidente dos Sindicatos

Baixo

-

Informática da Prefeitura

Alto

Neutro

Secretário Municipal de Saúde

Prefeito
Presidente do Conselho Municipal da Saúde

Finalizando esta etapa elaboramos a Síntese do PA, seguindo a proposta para o
registro proposto pelo IEP/HSL, em anexo 01 e 02. No encontro do mês de maio/2016 ocorreu
a socialização das Sínteses dos Projetos Aplicativos, dos sete grupos afinidades formados no
GVISA, com a presença da Diretora da Vigilância Sanitária Estadual, Sra. Raquel Bittencourt,
a representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Sra. Karla Baeta e da
Sra. Letícia Girotto, Gestora de Aprendizagem do IEP/HSL. As convidadas fizeram
questionamentos e contribuições para todos os grupos de PA. Para o grupo afinidade 03,
destacamos as seguintes contribuições das convidadas:
 Falta clareza no foco do objeto do PA, definir o produto;
 Destacaram a necessidade de participação da VISA nos diversos
espaços de discussão da saúde;
 Trabalhar a comunicação em Vigilância Sanitária, como ferramenta de
integração da VISA, é positivo;
 Como vemos a VISA dentro do SUS?
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3.3 – Explicando Problemas
Após os movimentos anteriores, com o auxílio dos Trabalhos de Referência o
grupo revisou a descrição do Macroproblema para: “Dificuldade de Integração da Vigilância
Sanitária no SUS”, tanto internamente como externamente.
Buscando prováveis explicações para a ocorrência do problema, utilizamos as
ações educacionais propostas no TR5, que seja a Árvore explicativa ou Árvore do Problema,
um fluxograma relacionando as causas e consequências, possibilitando a identificação de
potenciais obstáculos e oportunidades de intervenção. A árvore explicativa é utilizada para a
leitura da realidade, identificação de necessidades e/ou problemas.
A partir do problema priorizado, a equipe identificou as:
 manifestações que melhor descrevem e mensuram o problema,
expressando-as em forma de descritores;


causas que determinam o problema;

 consequências do problema; e
 a cadeia lógica multicausal entre os descritores, causas e consequências.
3.3.1 – Descrevendo o problema

O ator que define o problema deve explicar o nome e o espaço de
governabilidade controlado pelo aquele que planeja. A dificuldade de integração da Vigilância
Sanitária no SUS é um problema que interfere na operacionalização das ações de vigilância
sanitária, mas também dificulta o acesso as informações das normas e atualizações, gerando o
descumprimento da legislação por parte do setor regulado, por negligência ou por
desconhecimento das normas.
Buscamos a valorização da vigilância sanitária, por meio da melhoria da
integração interna e externa, ou seja, com os profissionais da rede SUS e os usuários,
articulando a vigilância sanitária com seu entorno, reconhecer a VISA como ator institucional,
social e político importante para a proteção e promoção do interesse público.
Diante do exposto, reescrevemos o problema para: “Visibilidade negativa da
Vigilância Sanitária”, tendo como espaço de governabilidade as causas que são controladas,
as causas não controladas fogem de nosso controle, situam-se no espaço fronteira do
problema.
A descrição do problema expressa os “sintomas” do mesmo na forma de
descritores, que verificam e informam a existência do referido problema, apontando suas
causas negativas (FIOCRUZ, 2015-2016). Os fatos, fenômenos ou sinais que caracterizam o
problema, permitem que seu ator o reconheça e o declare como tal, são os Descritores.
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Informações quantitativas e qualitativas descrevem e caracterizam o problema, a informação
sobre o tamanho da população, a localização e a temporalização do problema, indicam os
Descritores.
3.3.2 – Identificando as causas, as consequências e os nós críticos.

A árvore explicativa foi construída a partir das respostas às seguintes perguntas:
1. Quais são as causas da evidência apontada pelo descritor? 2. A causa deve ter um alto
impacto sobre o Descritor do Problema, se a causa for eliminada haverá uma mudança
importante em um ou mais descritores do problema, no sentido da solução do mesmo? 3. Por
que o problema ocorre (causa)?
No sentido de encontrar uma consequência do problema, cabe a seguinte
pergunta: O que acontece em razão do problema?
Na metodologia do Planejamento Estratégico Situacional, identificar as causas
do problema quer dizer identificar os nós críticos do problema, quais as causas mais
importantes na origem do problema, portanto, o nó crítico é um tipo de causa que quando
“atacada”, é capaz de impactar o problema principal e efetivamente transformá-lo.
O ator deve verificar quais são as causas que apresentam maior número de
relações com outras e que sofrendo uma intervenção poderiam provocar mudanças positivas
nos descritores aos quais foram relacionadas (FIOCRUZ 2015/2016). Para Matus (1993), os
nós críticos devem cumprir simultaneamente três condições, considerando-se as seguintes
perguntas:
i.

a intervenção sobre esta causa tem impacto decisivo sobre os descritores do problema,
no sentido de modificá-los positivamente?

ii.

a causa é um centro prático de ação? Ou seja, há possibilidade de intervenção direta
sobre este nó causal, mesmo que não seja pelos atores que a explicam?

iii.

é politicamente oportuno atuar sobre a causa identificada (viabilidade política e
mudanças favoráveis nos problemas)?
Se essas condições forem cumpridas simultaneamente, ou seja, as três

questões forem respondidas afirmativamente, a causa deve ser selecionada como um “nó
crítico”.
A partir dos nós críticos identificados elaboram-se as ações ou demandas de
ação, necessárias para a mudança dos descritores do problema, ou seja, o que pode ser feito
para um determinado período de gestão, de forma a alterar a situação atual até convertê-la em
uma situação objetivo, ou seja, intervindo no problema.
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Na Oficina de Trabalho, do mês de junho, o grupo afinidade 3, desenhou a
árvore explicativa (Figura 5). Na Tabela 3 apresentamos as causas, as consequências,
descritores e nós críticos, identificados na árvore explicativa.

Figura 5 – Árvore explicativa – Problema: Visibilidade negativa da VISA
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Tabela 3 – Árvore explicativa
1) Falta de comunicação efetiva das ações/missões da VISA à população;
2) Reuniões e divulgação ineficiente ou ausente, das ações de VISA à
Prefeitura;
3) Orientações fragmentadas/incompletas aos contadores e empresários;
4) Não aplicação das exigências sanitárias pelos fiscais;
5) Estrutura física e operacional inadequada (veículos, área física).

Causas

Descritores

Consequências

1) A população desconhece a missão e ações da VISA;
2) Os funcionários da Prefeitura desconhecem a missão e ações da VISA;
3) Os contadores e empresários tem dificuldades de entenderem as
regras/critérios da VISA;
4) Os empresários desrespeitam a VISA, devido os fiscais não aplicarem a
legislação sanitária de forma efetiva;
5) A estrutura inadequada da VISA dificulta as ações.

1)
2)
3)
4)

Interpretação errônea da população sobre a VISA;
Ações integradas da Prefeitura prejudicadas;
Insatisfação com o atendimento da VISA;
Não cumprimento da legislação sanitária por parte dos contadores e
empresários;
5) Insatisfação da população e dos fiscais com as ações.

Identificando as causas mais importantes, e respondendo as perguntas
sugeridas por Matus (1993), identificamos os nós críticos:
Nó crítico 01: Falta de comunicação efetiva das ações/missões da VISA à população;
Nó crítico 02: Reuniões e divulgação ineficiente ou ausente, das ações de VISA à
Prefeitura;
Nó crítico 03: Orientações fragmentadas/incompletas aos contadores e empresários.
As demais causas não foram definidas como nós críticos, porque não se
encontram no espaço de governabilidade, não há possibilidade de intervenção direta e não são
oportunas politicamente no momento.
3.4 – Intervindo no Problema

Após a identificação do problema e a seleção dos nós críticos, dialogamos sobre
as formas de intervirmos no problema, visando à elaboração do plano de ação. O Termo de
Referência – TR6 apresenta ações educacionais que favorecem o desenvolvimento da
capacidade de elaborar um plano de ação, considerando a análise situacional realizada e a
constante mudança da conjuntura (FIOCRUZ, 2015/2016).
Definimos por utilizar a ferramenta para elaboração do Plano de Ação o
Planejamento Estratégico Situacional - PES Simplificado. A utilização desta ferramenta nos
possibilita elaborar a proposta de enfrentamento para cada nó crítico, a partir da imagem
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objetivo (resultados esperados). Para cada ação/atividade foram identificados parceiros e
eventuais opositores, assim como os indicadores que permitirão o monitoramento das
ações/atividades, e também os recursos necessários e prazos. As Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3
apresentam o PES Simplificado para o nosso problema priorizado.
Os recursos necessários, variáveis críticas sobre as quais os atores detêm certo
grau de governabilidade que lhes permite produzir e/ou implementar ações, podem ser de
diferentes naturezas, tais como: econômico-financeiros; cognitivos; organizativos; e políticos
(FIOCRUZ, 2015/2016).
Tabela 4.1 – PES Simplificado – Nó Crítico 01
Espaço do Macroproblema: Municipal
Problema: Visibilidade negativa da Vigilância Sanitária
Nó Crítico 01: falta de comunicação efetiva das ações/missões da VISA à população
Resultado
Esperado
1) Melhorar a
visibilidade da
VISA (população
mais próxima da
VISA)

Ações e Atividades

Responsáveis Parceiros/ eventuais
opositores

Indicadores

Recursos
Necessários

Prazos

- Pleitear a
- Gestor da
representatividade
VISA
da VISA no Conselho
Mun. de Saúde

- Secretário Municipal
da Saúde,
- Presidente do
Conselho Mun. de
Saúde
- Conselheiros

- Aceitação do
conselho em
inserir a
representatividade
da VISA

- político
- técnico
- representante
da VISA

- 6 meses

- Criar, ampliar e
aprimorar o espaço
na mídia local

- Gestor da
VISA
- Técnicos da
VISA

- Assessor de
imprensa ou
comunicação

- Quantidade de
participação da
população nos
meios de
comunicação

- técnico
- econômico
- político
- jornalistas

- 3 meses

- Criar um aplicativo
aberto a população,
com informações da
VISA.

- Gestor da
VISA
- Técnicos da
VISA

- Técnicos de
informática

- Número de app
baixados
- Número de
acessos no
app/dia,

- político
- técnico
- econômica

- 12 meses

- Implantar o projeto
Educanvisa no
município

- Gestor da
VISA
- Técnicos da
VISA

- Técnicos de
informática
- Professores da rede
municipal e privada

- Número de
professores
treinados
- Número de
alunos
sensibilizados
- % de escolas
participantes

- político
- técnico
- econômico
- equipe
treinada

- 8 meses
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Tabela 4.2 – PES Simplificado – Nó Crítico 02
Espaço do Macroproblema: Municipal
Problema: Visibilidade negativa da Vigilância Sanitária
Nó Crítico 02: Comunicação com os profissionais da saúde, Prefeitura, da importância da VISA
Resultado
Esperado

Ações e Atividades

Responsáveis Parceiros/ eventuais
opositores

Comunicar-se
(aproximar-se)
com os
profissionais da
saúde, Prefeitura.

- Criar uma comissão
técnica de Vigilância
em Saúde e/ou de
Saúde Municipal

- Gestor da
VISA
-Técnicos da
VISA

Recursos
Necessários

Prazos

- Secretário Municipal - Cronograma de
da Saúde,
reuniões,
- Prefeito
- Indicação dos
participantes

- político
- técnico
- representante
da VISA

- 6 meses

- Criar momentos de - Gestor da
estudo entre os
VISA
funcionários da VISA - Técnicos da
VISA

- Gestor do RH
- Diretora de
Vigilância Sanitária
Estadual
- Presidente de
Conselhos de Classe
Profissional

- Número de
encontros,
- Número de
funcionários
participantes

- técnico
- econômico
- político

- 3 meses

- Criar um aplicativo
para uso entre os
funcionários da
Saúde, Prefeitura

- Técnicos de
informática

- Número de app
baixados
- Número de
acessos no
app/dia,

- político
- técnico
- econômico

- 12 meses

- Gestor da
VISA
- Técnicos da
VISA

Indicadores

Tabela 4.3 – PES Simplificado – Nó Crítico 03
Espaço do Macroproblema: Municipal
Problema: Visibilidade negativa da Vigilância Sanitária
Nó Crítico 03: Orientações e regras claras aos contadores e empresários
Resultado
Esperado

Ações e Atividades

Disponibilizar
- Criar checklist para
com facilidade as as atividades
orientações e
regras a
contadores e
empresários

Responsáveis

Parceiros/
eventuais
opositores

Indicadores

Recursos
Necessários

Prazos

- Gestor da VISA
-Técnicos da VISA

- Contadores
- Associações
comerciais e
industriais

- Tempo de
abertura de
empresas

- político
- técnico
- representante
da VISA

- 8 meses

- Disponibilizar no
- Gestor da VISA
site da
- Técnicos da VISA
Prefeitura/VISA as
legislações sanitárias
e acessos.

- Técnicos de
informática

- Número
download e
acesso ao site

- técnico
- econômico
- político

- 5 meses

- Criar um aplicativo
aberto a população
(contadores e
empresários), com
informações da
VISA.

- Técnicos de
informática

- Número de App
baixados
- Número de
acessos no
App/dia,

- político
- técnico
- econômico

- 12 meses

- Gestor da VISA
- Técnicos da VISA
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4 - PLANO DE INTERVENÇÃO

Após a identificação das ações, os atores sociais, em busca de resultados que
excluam ou minimizem os nós críticos, direcionamos o projeto aplicativo para propostas que
viabilizem a implantação do Plano de Ação. Nas etapas anteriores, momento explicativo,
selecionamos os problemas e a análise situacional. Nesta etapa do plano de intervenção
haverá o momento estratégico
Para mudar a realidade, as ações a serem desenvolvidas podem ter atores
contrários, situações mais simples e de maior viabilidade, dependem dos atores envolvidos.
Para planejarmos é necessário fazermos uma análise da viabilidade, as de consenso, as ações
que os atores consideram positivas. Mas também identificar as ações conflitivas ou que não
apresentam apoio neste momento. Conhecer profundamente os adversários ou concorrentes,
como também os aliados, é condição para formulação da estratégica mais adequada.
Identificar suas posições, seus interesses diante dos problemas e projetos, simular sua
provável reação no tempo, identificar sua capacidade de resposta, conhecer os recursos
críticos que controla, enfim, a viabilidade política de uma estratégia é proporcional ao grau de
conhecimento que possuímos sobre o outro, embora não devemos esquecer que este
conhecimento não é definitivo e que os comportamentos são sempre criativos e imprevisíveis.
Utilizamos a matriz de análise de motivação dos atores sociais, em relação aos
interesses e valores dos atores sociais, tabelas 5.1; 5.2 e 5.3.
Tabela 5.1 - Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do plano
Nó Crítico 01
NÓ CRÍTICO 01: FALTA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA DAS AÇÕES/MISSÕES DA VISA À POPULAÇÃO
ATORES

Coordenador da VISA
Secretário Municipal
Presidente do Conselho Municipal
da Saúde
Assessoria Comunicação
Prefeitura
Imprensa (rádio, jornais, tv)
Prefeito
Gestor dos recursos financeiros do
Fundo Municipal da Saúde
Informática da Prefeitura
Fiscais da Visa
Conselho Municipal da Educação

AÇÃO 1: Representante da
VISA no Conselho Municipal
da Saúde

AÇÃO 2:
Espaço na
Mídia
local

AÇÃO 3: Criar um
Aplicativo
APP

AÇÃO 4:
Implantar o
Educanvisa

A (+)
A (0)
A (0)

A(+)
A(0)
A(0)

A(+)
A (+)
M(0)

A(+)
-

-

A(0)

-

-

-

M(0)
M(0)
A(-)

M(0)
A(-)

M(0)
-

-

-

A(0)
A(+)
-

A(0)
A(0)

Valor: (A) alto, (B) Baixo ,(M) Médio = importância do ator na viabilidade de execução da ação, no plano
Interesse: (+), (-) ou (0) neutro = desejo do ator em viabilizar a ação para o plano.
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Tabela 5.2 - Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do plano
Nó Crítico 02
NÓ CRÍTICO 02: COMUNICAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PREFEITURA, DA IMPORTÂNCIA DA
VISA
ATORES

Coordenador da Visa
Secretário Municipal
Presidente do Conselho Municipal
da Saúde
Assessoria Comunicação Prefeitura
Imprensa (rádio, jornais, tv)
Prefeito
Gestor dos recursos financeiros do
Fundo Municipal da Saúde
Informática da Prefeitura
Fiscais da Visa
Presidente dos Conselhos de Classe
Gestor do RH da Prefeitura

AÇÃO 1: Criar uma Comissão
AÇÃO 2: Criar
Técnica de Vigilância em
momentos de estudo
Saúde e/ou de Saúde
entre os funcionários
Municipal

AÇÃO 3: Criar um
Aplicativo
APP

A (+)
A (0)
B (0)

A(+)
A(0)
B (0)

A(+)
A (+)
M(0)

B (0)
-

M(0)
-

M(0)
M(0)
M(0)
A(-)

A (+)
-

A (+)
M(0)

A(0)
A(+)
M(0)
-

Valor: (A) alto, (B) Baixo ,(M) Médio = importância do ator na viabilidade de execução da ação, no plano
Interesse: (+), (-) ou (0) neutro = desejo do ator em viabilizar a ação para o plano.

Tabela 5.3 - Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do plano
Nó Crítico 03
NÓ CRÍTICO 03: ORIENTAÇÕES E REGRAS CLARAS AOS CONTADORES E EMPRESÁRIOS
ATORES

Coordenador da VISA
Secretário Municipal
Assessoria Comunicação Prefeitura
Imprensa (rádio, jornais, tv)
Prefeito
Gestor dos recursos financeiros do
Fundo Municipal da Saúde
Informática da Prefeitura
Fiscais da VISA
Associação dos Contabilistas
Associações Comerciais e
Empresariais

AÇÃO 1: Criar checklist AÇÃO 2: Disponibilizar no site
por atividades
da Prefeitura as legislações
sanitárias e acessos

AÇÃO 3: Criar um
Aplicativo
APP

A (+)
B (0)
B (0)
-

A(+)
A(0)
A(0)
A(0)
M(0)
-

A(+)
A (+)
M(0)
M(0)
M(0)
A(-)

A (+)
A(+)
M(0)

A(0)
A (+)
A(+)
M(0)

A(0)
A(+)
A(+)
M(0)

Valor: (A) alto, (B) Baixo ,(M) Médio = importância do ator na viabilidade de execução da ação, no plano
Interesse: (+), (-) ou (0) neutro = desejo do ator em viabilizar a ação para o plano.

O posicionamento dos atores, aliados, opositores ou indiferentes, dependo do
momento político, econômico e das próprias ações que se deseja implementar. Um ator
opositor com muitos recursos tende a reduzir a viabilidade. Os recursos dos atores são:





Políticos: referem-se a recursos de poder;
Econômicos: referem-se a disponibilidade de recursos econômicos e financeiros;
Técnicos: capacidade técnica numa determinada área ou campo de atuação;
Organizacionais: referem-se às capacidades institucionais do sistema e às capacidades
pessoais e de liderança.

A partir das ações consideradas conflitivas, com os recursos necessários, buscase a construção da viabilidade, matriz de análise de estratégias de viabilidade – tabelas 6.1; 6.2
e 6.3.
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Tabela 6.1 - Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ações conflitantes
Nó Crítico 01
NÓ CRÍTICO 01: FALTA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA DAS AÇÕES/MISSÕES DA VISA À POPULAÇÃO
Ações Conflitos Recursos
do Plano de Ação Necessários

Recursos que
temos

Recursos que não Viabilidade: Alta, Estratégia para
temos
Média, Baixa
aumentar a viabilidade

Representatividade
no Conselho

Técnico
Organizacional

Político

Alta

Técnico
Organizacional

Econômico
Político

Média

Político
Técnico
Econômico

Baixa

Espaço na mídia

Político
Técnico
Organizacional
Político
Técnico
Organizacional
Econômico

Criar APP

Político
Organizacional
Técnico
Organizacional
Econômico

Educanvisa

Político
Técnico
Organizacional

Político
Técnico
Organizacional

Alta

Devido a viabilidade ser alta,
não exige aumento de
viabilidade (Branco)
Elaborar matérias que
divulguem a importância da
Visa e que sejam atrativas a
população e a mídia, visando
imagem positiva.
Propor ao Secretário
Municipal da Saúde, este
instrumento de ação (APP),
de forma a disponibilizar
este APP para agilizar a
abertura das empresas e
disponibilizar informações.
Devido a viabilidade ser alta,
não exige aumento de
viabilidade (Branco)

Tabela 6.2 - Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ações conflitantes
Nó Crítico 02
NÓ CRÍTICO 02: COMUNICAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PREFEITURA, DA IMPORTÂNCIA DA VISA

Ações Conflitos Recursos
do Plano de Ação Necessários

Recursos que
temos

Recursos que não Viabilidade: Alta, Estratégia para
temos
Média, Baixa
aumentar a viabilidade

Criar uma Comissão
Técnica de Vigilância
em Saúde e/ou de
Saúde Municipal
Criar momentos de
estudo entre os
funcionários

Político
Técnico
Organizacional

Técnico
Organizacional

Político

Alta

Devido a viabilidade ser alta,
não exige aumento de
viabilidade (Branco)

Político
Técnico
Organizacional

Técnico
Organizacional

Político

Média

Propor datas mensais, com
pauta definida, para reunir os
funcionários.

Criar APP

Político
Organizacional
Técnico
Organizacional
Econômico

Político
Técnico
Econômico

Baixa

Propor ao Secretário
Municipal da Saúde, este
instrumento de ação (APP),
de forma a disponibilizar
este APP para agilizar a
abertura das empresas e
disponibilizar informações.

Tabela 6.3 - Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ações conflitantes
Nó Crítico 03
NÓ CRÍTICO 03: ORIENTAÇÕES E REGRAS CLARAS AOS CONTADORES E EMPRESÁRIOS
Ações Conflitos Recursos
do Plano de Ação Necessários

Recursos que
temos

Recursos que não Viabilidade: Alta, Estratégia para
temos
Média, Baixa
aumentar a viabilidade

Criar um checklist por Político
atividades
Técnico
Organizacional
Disponibilizar no site Político
da Prefeitura as
Técnico
legislações sanitárias Organizacional
e acessos

Técnico
Organizacional

Político

Alta

Técnico
Organizacional

Político

Média

Político
Técnico
Econômico

Baixa

Criar APP

Político
Organizacional
Técnico
Organizacional
Econômico

Devido a viabilidade ser alta,
não exige aumento de
viabilidade (Branco)
Fazer um compilado das
principais legislações , com
link de acesso para download
e solicitar ao setor de
informática e comunicação a
disponibilização no site.
Propor ao Secretário este
instrumento de ação (APP),
de forma a disponibilizar
este APP para agilizar a
abertura das empresas e
disponibilizar informações.
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5 – RESULTADOS ESPERADOS -GESTÃO DO PLANO
Os planos de ação são o resultado do planejamento estratégico, consistem no
desdobramento dos mesmos em ações organizadas e com ciclo de vida suficiente para atingir
os objetivos planejados. Enquanto o planejamento estratégico consiste num processo gerencial
que visa a determinação dos objetivos, o plano de ação separa as ações destinadas ao
cumprimento dos objetivos de acordo com as prioridades e de forma a facilitar a sua execução.
Os objetivos são determinados a partir das condições internas e externas a VISA e a projeta
para o futuro, levando em conta fundamentos básicos que devem ser respeitados pelos
gestores responsáveis pela sua execução.
Utilizamos a matriz de gestão do plano (tabelas 7.1, 7,2 e 7,3), para classificar as
ações que constam do plano, através de critérios:

1) Viabilidade (alta, média e baixa); utilizada na classificação realizada na matriz de
viabilidade;
2) Impacto (alto, médio e baixo): utilizado a classificação realizada na matriz de viabilidade;
3) Comando (i) gerentes e atores internos, (ii) comissões temporárias internas, (iii) atores
internos articulados com atores externos;
4) Duração (curta, média e longa): ações que necessitam de maior tempo de
implementação precisam ser observadas para que sejam iniciadas em tempo hábil,
considerando a vigência do plano;
5) Recursos (político, econômico, técnico e organizacional): utilizado a classificação
realizada na matriz de viabilidade; e
6) Precedência (1ª. 2ª., 3ª, etc): por sua característica e escopo algumas devem preceder
outras.
Tabela 7.1 – Matriz de Gestão do Plano
NÓ CRÍTICO 01: FALTA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA DAS AÇÕES/MISSÕES DA VISA À POPULAÇÃO
Recurso

Precedência

Representatividade no
Conselho Municipal da
Saúde
Espaço na Mídia local

Ação

Alta

Alto

i , iii

Curta

Político, Técnico,
Organizacional

1.

Média

Alto

i , iii

Longa

1a.

Criar Aplicativo APP

Baixa

Alto

i , ii,iii

Longa

Alta

Alto

i , ii,iii

Longa

Político, Técnico,
Organizacional, Econômico
Político, Técnico,
Organizacional, Econômico
Político, Técnico,
Organizacional

Implantar Educanvisa

Viabilidade Impacto Comando Duração

a

1a.
2a.
Ação anterior: estreitar
laços com a ANVISA
ou ação de
educacional entre os
fiscais
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Tabela 7.2 – Matriz de Gestão do Plano
NÓ CRÍTICO 02: COMUNICAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PREFEITURA, DA IMPORTÂNCIA DA
VISA
Ação
Criar uma Comissão
Técnica de Vigilância
em Saúde e/ou de
Saúde Municipal
Criar momentos de
estudo entre os
funcionários
Criar Aplicativo APP

Viabilidade Impacto Comando Duração

Recurso

Precedência

Alta

Alto

i , ii

Curta

Político, Técnico,
Organizacional

1a.

Média

Alto

i , ii

Longa

Político, Técnico,
Organizacional, Econômico

1a.

Baixa

Alto

i , ii,iii

Longa

Político, Técnico,
Organizacional, Econômico

1a.

Tabela 7.3 – Matriz de Gestão do Plano
NÓ CRÍTICO 03: ORIENTAÇÕES E REGRAS CLARAS AOS CONTADORES E EMPRESÁRIOS
Ação
Criar um checklist
Disponibilizar no site
da Prefeitura as
legislações sanitárias e
acessos
Criar Aplicativo APP

Viabilidade Impacto Comando Duração
Alta

Alto

i , ii

Curta

Média

Alto

i , ii

Longa

Baixa

Alto

i , ii,iii

Longa

Recurso

Precedência

Político, Técnico,
Organizacional
Político, Técnico,
Organizacional, Econômico

1a.

Político, Técnico,
Organizacional, Econômico

1a.

1a.

Na fase de monitoramento são apresentadas as ações, a situação atual, os
resultados e dificuldades, prevendo novas ações ou ajustes.
Neste projeto aplicativo, não iniciamos as ações, tendo em vista o grupo ser
formado por profissionais de diferentes municípios, caberá a cada membro discutir em seu
município com os atores sociais, quanto a implantação do planejamento estratégico e o plano
de ação. No entanto, apresentamos a tabela 8 a matriz de monitoramento, para ser preenchida
posteriormente.
Tabela 8 - Matriz de Monitoramento
Ação em ordem de precedência
1a. Pleitear Representante no Conselho
Municipal da Saúde
2a. Espaço na Mídia Local
3a. Implantar o Educanvisa
4ª. Criar uma Comissão Técnica de
Vigilância em Saúde e/ou Saúde Municipal
5ª. Criar momentos de estudo entre os
funcionários
6ª. Criar Checklist por atividades
7ª. Disponibilizar no site da Prefeitura as
legislações sanitárias e acesso
a
8 . Criar o Aplicativo APP
EA: Em Andamento; NC: Não Concluída

Situação

Resultados

Dificuldades

Novas Ações e/ou ajustes

EA
NC
NC
NC
EA
NC
NC
NC

Para a construção do cronograma (tabela 9) de acompanhamento do plano
utilizamos o diagrama de Gantt (FIOCRUZ, 2015-2016, p. 44), que consiste na representação
gráfica do avanço das diferentes etapas do plano. Este cronograma está baseado na resolução
das ações e nós críticos, conforme prazos estabelecidos no planejamento estratégico.
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Tabela 9 – Cronograma de acompanhamento da implementação do Plano de Ação
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6 – ANÁLISE E COMENTÁRIOS
É notório o reconhecimento, por parte do setor regulado, do poder de polícia da
vigilância sanitária, como agente fiscalizador, visando a prevenção a saúde pública. No
entanto, é necessário que a vigilância sanitária utilize corretamente a comunicação a seu favor,
deixando de lado a imagem de uma atividade burocrática e cartorial, para exercer também seu
papel no SUS, de promoção e proteção à saúde da população.
O acesso à informação, dos profissionais da saúde e da população em geral,
deve ser de qualidade, assegurando credibilidade para interferir no seu processo de decisão
em relação à visão e missão da vigilância sanitária.
O presente projeto aplicativo é fruto dos anseios dos profissionais da vigilância
sanitária. Constitui-se em um desafio, pois vem alterar a lógica do trabalho em VISA, promover
uma melhor articulação com a comunidade, viabilizando uma melhor resolução dos problemas
de saúde da população, derrubando o modelo segregado e centralizado na VISA.
Através da identificação de diversos problemas, priorizamos um macroproblema,
que inicialmente foi intitulado: “ dificuldade de interação externa e interna”, com a descrição e
explicação dos problemas, auxiliado pela identificação das causas, consequências e nós
críticos, iniciamos o planejamento estratégico situacional – PES Simplificado.
O desenvolvimento do plano de ação, utilizando as ferramentas sugeridas no
termo de referência, possibilitou construir as estratégias de ação, os atores envolvidos e suas
interferências na viabilidade do plano de ação.
A construção do projeto aplicativo explorou as potencialidades individuais,
ampliando as capacidades pouco desenvolvidas ou ainda latentes. Através do compromisso e
as pactuações das atividades presenciais e à distância, conseguimos contextualizar nossos
problemas, nossos desejos e as possíveis intervenções.
Esperamos que as ações propostas possam viabilizar a resolução do problema:
Visibilidade Negativa da Vigilância Sanitária, dentro de cada território dos participantes do
grupo afinidade 3.
Que este projeto seja um ponto de partida para o fortalecimento da VISA dos
municípios envolvidos, e o reconhecimento da sua importância para o cumprimento da sua
missão no SUS, podendo servir como exemplo a outros municípios ou até mesmo a níveis
estaduais e federais.
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Anexo 01 – Proposta de formato para o registro da Síntese do PA
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Anexo 02 – Proposta de formato para o registro da Síntese do PA

Síntese do Projeto Aplicativo
Dificuldades de integração da Vigilância Sanitária no SUS

A construção de um projeto aplicativo representa uma oportunidade de desenvolvermos
o
pensamento/raciocínio estratégico, uma
oportunidade
concreta de intervirmos nos
desconfortos/problemas que dificultam nossas ações de Vigilância Sanitária.
O grupo afinidade 03 é formado por profissionais efetivos das vigilâncias sanitárias
municipais, atuam na fiscalização sanitária.
Através de dinâmica de grupo, individualmente, identificamos os desconfortos/problemas
em relação a realidade atual da Vigilância Sanitária. Cada participante identificou 03
desconfortos/problemas, que foram compartilhados e afixados no mural, de forma a melhor
visualizarmos. Após a discussão do conjunto de desconfortos/problemas e o esclarecimento das ideias
individuais, os participantes agruparam as ideias afins, tendo o cuidado de diferenciarem problema,
causa e consequência. Com o agrupamento dos desconfortos/problemas foram elencados 05 (cinco)
macroproblemas e seus desejos de transformar a carga negativa que os mesmos trazem. Nesta fase o
grupo utilizou seu conhecimento empíricos e experiências profissionais, e o material de referência do
projeto aplicativo - PA.
Num segundo momento, através das matrizes decisórias, sugeridas no termo de
referência – PA, o grupo analisou os macroproblemas, definindo através de critérios de urgência e
capacidade de enfrentamento, o problema a ser priorizado.
Com o objetivo de planejar e compreender melhor o contexto do problema priorizado,
identificamos os atores sociais que poderão contribuir para a geração e/ou manutenção do problema,
qual o interesse negativo ou positivo dos atores sociais e o valor/poder que entendemos ter o ator social
para a mudança da situação inicial para a situação desejada.
A metodologia utilizada neste curso (metodologia ativa) foi uma das dificuldades de
aquietarmos nossas expectativas quanto ao curso de gestão da vigilância sanitária. Encontrar num
universo vasto de problemas, um que fosse comum a cada município e que com possibilidade de
aplicabilidade, sem a necessidade de investimento financeiro significativo e mobilização de gestores
públicos foi outra dificuldade identificada pelo grupo. No entanto, o material apresentado no caderno do
termo de referencia do projeto aplicativo e os vídeos apresentados antes das atividades, facilitaram o
desenvolvimento do projeto aplicativo até o momento. Identificamos que os participantes do grupo estão
comprometidos e abertos a acolher as opiniões dos participantes, discutindo de forma conciliadora,
buscando o fortalecimento do grupo para atingirmos a melhor qualidade em nossa proposta de projeto
aplicativo, este aspecto tem facilitado consideravelmente nos trabalhos.
Fundamentar o problema e encontrar alternativas de minimizá-lo ou solucioná-lo, ou
seja, intervir no problema de forma a mudarmos a situação inicial para uma situação futura melhor,
desejo de mudança, é um dos desafios futuros. Buscar projetos aplicativos que foram desenvolvidos e
talvez aplicados/monitorados como oferta de discussão e orientação, encontrar dados e informações
existentes auxiliarão na continuidade do projeto aplicativo.
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Anexo 03 - Figura 01 – Desconfortos individuais
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Anexo 04 - Figura 02 – Os cinco macroproblemas
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Anexo 05 - Figura 03 – Matriz decisória
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Anexo 06 - Figura 04 – Matriz mapeamento – Atores Sociais
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Anexo 07 – Figura 05 – Árvore explicativa – Problema: Visibilidade negativa da VISA
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1. CONTEXTO

A Vigilância Sanitária, ao longo de sua história no país, sempre foi
compreendida pela sociedade como um órgão fiscalizador, cuja atuação é fortemente
marcada pelo poder de polícia. Assim, suas ações são assimiladas pela população à
ideia de imposição de condutas determinadas por lei e de ações punitivas decorrentes
do cometimento de infrações sanitárias, configurando parca percepção acerca do
caráter eminentemente preventivo de incontáveis riscos à saúde individual e coletiva.
Em que pese à importância do poder de polícia inerente à própria
existência da Vigilância Sanitária, é praticamente consenso entre os profissionais das
VISAS (Vigilância Sanitárias) dos municípios de Criciúma, Içara, Orleans e Tubarão,
de Santa Catarina, que suas ações, no imaginário social remetem à fiscalização e à
consequente punição pelo descumprimento das normas impostas, restando pouco
lembradas ou mal assimiladas as suas finalidades maiores nas quais sejam a
prevenção e a minimização de riscos, e a promoção da saúde.
Evidências não faltam, sendo urgente a necessidade de construção de um
novo processo de práticas sanitárias, de forma a viabilizar sua aproximação com a
sociedade, para que possa ser mais bem compreendida como instrumento de
exercício da cidadania voltado à promoção, proteção e recuperação da saúde.
É fundamental que as Vigilâncias Sanitárias façam uma reflexão sobre
quais respostas têm dado, e quais ainda precisam ser dadas à sociedade,
considerando-se os diversos indicadores existentes em cada território de atuação,
que, não raro, são pouco percebidos ou subutilizados na formulação de suas práticas.
Para tamanho desafio, o primeiro passo para a mudança é fazer-se compreender
enquanto prática do SUS.
As dificuldades são imensas, sabemos. Sem adentrarmos aqui ao exame
pormenorizado de cada uma delas, que podem constituir objeto de um novo Projeto
Aplicativo, impende destacar a parca participação popular e o baixo controle social das
ações de VISA, não obstante sejam estes - controles sociais e participação popular princípios fundamentais para o exercício da democracia e que devem pautar as ações
de VISA enquanto práticas do SUS.
Ao iniciarmos o Curso de Gestão em Vigilância Sanitária, fomos inseridos
no contexto de metodologias pautadas na linha construtivista, algo bastante novo e
desafiador para a equipe, que até então passou por vários processos de
aprendizagem sempre na linha da educação tradicional.
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A construção de um projeto aplicativo com base na percepção de cada
profissional de VISA enquanto ator social de um dado território, marcado por
diferenças geográficas que não descaracterizam a similaridade dos problemas
vivenciados em cada município, proporcionou reflexões importantes acerca do
processo de construção de práticas de VISA, as quais devem sempre ser pautadas no
trabalho em equipe comprometida com as reais necessidades de cada território,
considerando-se o permanente entrelaçamento das áreas de gestão, saúde e
educação.
Importante ressaltar que esse Projeto Aplicativo vem ao
encontro de alguns dos desafios e macroproblemas da gestão
em Vigilância Sanitária, elencados no Caderno do Curso 20152016 Especialização em Gestão da Vigilância Sanitária. Assim,
identificamos a “baixa integração com as demais políticas de
saúde”, “o trabalho fragmentado e com pouca articulação Intra
e Inter setorial” e a “comunicação em vigilância sanitária pouco
efetiva”.
No que se refere ao primeiro macroproblema, identificamos, em todas as
Vigilâncias, que ainda desenvolvemos as ações bastante dissociadas das demais
práticas de saúde. Embora tenhamos consciência de que somos trabalhadores do
SUS, nosso cotidiano revela pouca aproximação com as demais equipes e serviços de
saúde da Rede.
Igualmente no que concerne ao segundo macroproblema, eis que o
trabalho das Vigilâncias é bastante fragmentado, com pouca articulação entre as três
esferas de gestão do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária), contrariando
os propósitos desse sistema, não obstante já tenham se passado 17 anos desde sua
criação, com a Lei Federal nº 9782, de 26 de janeiro de 1999.
Por fim quanto ao terceiro macroproblema, este restou bem evidenciado,
pois a baixa percepção da população acerca das finalidades de proteção e promoção
da saúde está intrinsecamente relacionada a pouca visibilidade das ações de VISA no
que diz respeito à sua função social; sobre outro vértice, o caráter normativo e
regulatório é o que é notadamente identificado pela população.
Muito há que ser feito. Esse Projeto Aplicativo é apenas um começo!

2. OBJETO

Este Projeto aplicativo aborda um problema crucial que por certo permeia a
realidade de muitas Vigilâncias Sanitárias ao longo deste país. Não é de hoje que a
população tem parca percepção acerca das finalidades maiores da VISA, quais sejam
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a promoção e a proteção da saúde, lembrando-se de sua atuação marcadamente
pelas ações normativas, regulatórias e punitivas.
Intervir nesta realidade implica o enfrentamento de grandes desafios,
exigindo dos atores que elaboraram o plano, a utilização de estratégias para que o
mesmo seja viável. Dito de outra forma, que possa ser assumido de forma positiva
pelos atores sociais envolvidos.
Vale pontuar que a viabilidade, no sentido mais amplo, abrange a análise
dos recursos políticos, econômicos, técnicos e organizacionais para que se possa
assumir com responsabilidade a postura de mudança de uma realidade que,
paradoxalmente, tem ficado à margem dos planejamentos e programações de ações
das Vigilâncias Sanitárias. As discussões sobre planos e metas não contemplam
qualquer avaliação sobre o olhar da população sobre a Vigilância Sanitária.
Assim, embora se trate de um problema de natureza complexa, que
implica assumir uma postura de maior aproximação da VISA com a sociedade,
entendemos que a viabilidade, com todas as suas especificidades, requer, acima de
tudo, vontade para mudança e a resiliência daqueles que ora se propõem a enfrentála.

3. OBJETIVO GERAL

Ampliar a capacidade de percepção da população acerca das finalidades
maiores da Vigilância Sanitária - a proteção e a promoção da saúde, visando conferir
maior efetividade as suas ações para a mudança de realidades sanitárias
indesejáveis.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1 Construir práticas de VISA de forma a dar maior visibilidade acerca das suas
finalidades de proteção e promoção da saúde.
4.2 Atuar na perspectiva da intersetorialidade, buscando maior articulação entre a
VISA e os demais serviços públicos de saúde, meio ambiente, e os órgãos de controle
social - Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais de Saúde dos bairros.
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4.3 Estimular a participação e o controle social na área da VISA, promovendo a escuta
qualificada desses atores sociais para subsidiar o planejamento estratégico situacional
das ações sanitárias.
4.4 Utilizar os diversos indicadores dos demais serviços de saúde do SUS para o
planejamento e o monitoramento das ações de VISA.
4.5 Estimular as equipes de VISA a intensificar a utilização das diversas tecnologias
de intervenção em VISA.
4.6 Evidenciar a importância da Vigilância Sanitária, enquanto serviço essencial do
SUS, no contexto político-econômico e social do município.

5. FUNDAMENTAÇÃO

A Vigilância Sanitária constitui prática inserida no campo de
atuação do SUS, como bem o demonstra a Constituição
Federal, em seu artigo 200, inciso II. O seu amplo e complexo
campo de atuação e avaliam as políticas públicas de saúde em
consonância com os princípios que fundamentam o SUS.
Um dos grandes desafios, sem dúvida, diz respeito à baixa percepção da
população acerca dos objetivos maiores da Vigilância Sanitária quais sejam a proteção
e a promoção da saúde.
Destacam Costa e Rosenfeld (2000, p. 17) que: o modelo
criado para regular as relações produção-consumo
desenvolvido na Vigilância Sanitária, no Brasil, ao longo do
tempo, se tem calcado no poder de polícia, com pouca
visibilidade para o público e até mesmo para os profissionais
de saúde. Sua ação mais visível é a fiscalizadora, mesmo
quando insuficientemente exercida.
Id. Ibid, o poder de polícia é inerente ao Estado, na verdade é
um poder-dever que se concretiza na elaboração de normas
jurídicas e técnicas e na fiscalização de seu cumprimento,
assim limitando as liberdades individuais, e as condicionando
aos interesses coletivos assegurados pelo Poder Judiciário.
Todavia, concluem: a redução às práticas de Vigilância ao
próprio poder de policia e à fiscalização tem produzido sérias
distorções, simplificando o longo processo histórico de
construção de seu objetivo e limitando seu alcance na
transformação das condições de saúde.
Nesse sentido, o Relatório Final da primeira Conferência Nacional de
Vigilância Sanitária (2001,) já apontava que os participantes sinalizaram a baixa
visibilidade das ações de VISA:
(...) No que se refere às questões relacionadas à vigilância sanitária,
essa situação, associada à falta de visibilidade das ações da área,
resulta no pouco envolvimento da população, seja na busca de seu
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direito a ter acesso a bens e serviços seguros, do ponto de vista
sanitário, seja na cobrança e no acompanhamento das ações
desenvolvidas pelos órgãos de Vigilância Sanitária.

Muito tem sinalizado a literatura nesse sentido. As ações de VISA ainda
são bastante cartoriais, sendo o poder de polícia o seu aspecto indiscutivelmente mais
perceptível pela população.
Para Rangel (2005, p. 322-331):
(...) a despeito dessa complexidade, a VISA no Brasil ainda se
caracteriza por um papel eminentemente normativo e fiscalizador; as
decisões das ações de VISA possuem tradição centralizadora e
vertical; as ações são desarticuladas e fragmentadas em setores. A
vigilância sanitária, no Brasil, enfrenta uma luta incessante entre o
econômico e o social e necessita transmitir para a população ideias
sobre os riscos na perspectiva de promoção e proteção da saúde.

A própria definição de Vigilância Sanitária, na Leio Orgânica da Saúde traz
verbos que imprimem o caráter de controle e regulação. Chagas e Villela (2013, p. 31)
abordam esta questão:
Na definição clássica de “Vigilância Sanitária” sobressaem palavras
como “eliminar, diminuir, prevenir, intervir”, que são descontrações da
atuação da VISA do seu lado mais conhecido de regulação e
controle. São termos fortes que nos remetem a pensar na imposição,
prevenção, riscos e em uma estratégia técnica de proteger a vida.
Uma ação externa frente aos diversos agravos para tentar atingir
internamente a saúde da população, como um instrumento de
“salvação” na sociedade contemporânea do avanço tecnológico.

E prosseguem os autores, afirmando que “este vigiar e, muitas vezes
punir, tem o intuito de preservar a vida, mesmo que em nome desta vida se produzam
práticas coercitivas”.
Outro aspecto a se destacar é o fato de que a VISA pouco dialoga com a
sociedade acerca dos objetivos preponderantes de suas ações. Este foi um dos nós
críticos identificados quando da construção da árvore explicativa para o problema
objeto deste Projeto Aplicativo. Como uma das consequências, destacamos a parca
participação popular e o controle social, que são princípios fundamentais para o
exercício da democracia e que devem pautar as ações de VISA enquanto práticas do
SUS.
Note-se, nesse ponto, a incipiente procura pelos Conselhos Locais de
Saúde às Vigilâncias dos municípios a serem alcançados com este Projeto Aplicativo.
Todos os autores do projeto afirmaram taxativamente, tampouco encontraram
registros, nos bancos de dados da Vigilância de seus municípios, acerca de demandas
vindas do Conselho Municipal de Saúde nos últimos dois anos. Recorda-se que
comparecer em reunião do Conselho apenas por ocasião da apresentação do Plano
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Municipal de Ações de Vigilância Sanitária, ocorrido no segundo semestre de 2014,
por ser obrigatória submissão dos respectivos Planos à aprovação dos Conselhos.
Tal fato vem também ao encontro do que foi constatado no mencionado
Relatório Final da Primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, o qual já
apontava para esta problemática. Assim:
“(...) o limitado exercício do controle social sobre a Vigilância
Sanitária é relacionado ao fato de que os Conselhos de Saúde dão
pouca prioridade às questões dessa área, e os serviços de Vigilância
Sanitária raramente divulgam informações aos Conselhos e à
população em geral. Salvo raras exceções, falta a necessária
parceria com diversos atores, entre os quais representantes de
usuários, setor regulado e conselhos profissionais.”

Diante disso, se faz urgente e necessário se construir um novo processo
de práticas sanitárias de forma que possibilite a sua aproximação com a sociedade,
para que a Vigilância Sanitária possa ser mais bem compreendida como instrumento
de exercício da cidadania voltado à promoção, à proteção e à recuperação da saúde.
Essa aproximação implica necessariamente a democratização de informações.
Assim, tem-se que:
Toda informação deste poder. Quanto mais uma comunidade
conhece sua realidade, mais ela se responsabiliza pela superação
de seus problemas. Por isso, os serviços de Vigilância, mesmo os
mais eficientes, não conseguem ampliar suficientemente suas ações
se não se integrarem nessa lógica de cessão de poder. Não haverá
nunca fiscais e técnicos suficientes para dar conta de todas as
irregularidades; nunca a rede de punição será mais eficiente que a
burla: não é concebível um grau de intersubjetividade e cientifica
que anule as divergências ou encubra as manipulações. Por todos
esses motivos, as ações de Vigilância só se tornarão hegemônicas
(no sentido de internalizadas e não pontuais policialescas e tópicas)
se conseguirem alcançar este patamar de socialização. Para tanto,
o público não pode ser apenas o ponto de chegada (CUNHA, 2001,
p. 109-110).

Trata-se de questão crucial, eis que compromete seriamente a eficácia das
ações de VISA, embora esteja ela diretamente relacionada não somente a este, mas
um conjunto de fatores como trabalho fragmentado, insuficiência de recursos
humanos, interferências políticas, pressões do setor regulado, pouca articulação intra
e interinstitucional, dentre outros.
Ainda sobre a comunicação, destacamos dos autores O’Dweyr et al (2007,
p. 23):
Independentemente das regulamentações e das formas de gestão, a
Visa deve ampliar seu objeto de ação e seu modo de trabalho. Deve
incluir técnicas de comunicação (com a sociedade e com outros
profissionais de saúde) e ações Inter setoriais. Enfim, é necessário
que a Visa supere a pequena visibilidade social que teve até o
momento.
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Como segundo nó crítico identificado, a “expectativa da população de que
a atuação das VISAS se restringe a ações punitivas,” mister ressaltar que, para além
de uma mera constatação dos atores sociais que elaboraram este Plano de Ação, a
partir de suas práticas no cotidianos da VISA, trataram os mesmos de buscar
evidências junto à população e a profissionais que atuam no SUS, mediante a
elaboração e a aplicação de um questionário com questões básicas sobre o
conhecimento da Vigilância Sanitária.
Estruturada com dados sobre a caracterização dos sujeitos e o
conhecimento sobre o serviço de Vigilância Sanitária de cada município, buscou-se o
conhecimento dos entrevistados sobre: a função da Vigilância Sanitária; como as
pessoas lembram a existência do serviço; sobre o rigor ou não de sua atuação; se as
determinações da Vigilância Sanitária são cumpridas e quais as razões para isso; ou
se elas não são efetivamente cumpridas em sua maioria; se a Vigilância Sanitária
informa a população sobre a importância do seu trabalho ou se trabalha sem dar
muitas explicações; e, por fim, se o serviço faz parte do SUS.
Os resultados apresentados nos causaram algumas surpresas, pois
resolvemos estender a entrevista também para profissionais de saúde da rede pública,
no entanto corroboraram o que já vinha se constatando na prática das Vigilâncias
desses municípios, nos fornecendo evidências para enfrentar um problema de
natureza tão complexa, que envolve diversas ações, entrelaçamentos, monitoramento
permanente e reordenamento das práticas sanitárias.
Em que pese à importância de cada questão e a respectiva resposta, uma
reflexão acerca de duas questões já se evidencia claramente a existência do problema
objeto deste projeto aplicativo.
“9. Quando a Vigilância faz uma fiscalização, você acha que:
( ) a maioria das pessoas cumpre o que é exigido porque tem
medo da Vigilância
( ) a maioria das pessoas cumpre o que é exigido para evitar
problemas de saúde da população
( ) a maioria das pessoas não cumpre o que é exigido porque
acha que a fiscalização não vai dar em nada”.
A maioria dos entrevistados 44,26% (profissionais de saúde e população em geral)
tanto do município de Criciúma quanto dos municípios de Içara, Tubarão e Orleans,
optaram pela letra “a”, mostrando que a população tem “medo da vigilância”.
“11. Você acha que a Vigilância Sanitária faz parte do SUS?
( ) sim ( ) não”
Nos municípios de Içara, Tubarão e Orleans a maioria esmagadora das
respostas 26,41% foi pela opção “não”; no município de Criciúma, embora a maioria
dos entrevistados tenha respondido que sim (a Vigilância Sanitária faz parte do SUS),
houve um grande número de respostas pela opção “não”, o que não deixa de ser

9
preocupante. Diagnostica-se a falta de clareza quanto ao serviço de Vigilância
Sanitária enquanto prática importantíssima de saúde pública. A população realmente
percebe a Vigilância como um mero serviço de fiscalização!
Assim, para além do exposto, é imperioso que a Vigilância
Sanitária reflita sobre quais as respostas tem dado, e quais
ainda precisam dar à sociedade, considerando-se os diversos
indicadores existentes em cada território de atuação, que, não
raro, são pouco percebidos ou subtilizados na formulação de
suas práticas. Para tamanho desafio, o prim
eiro passo para a mudança é fazer-se compreender enquanto
prática do SUS e atuar em consonância com os seus
princípios.

6. PERCURSO METODOLÓGICO
6.1 Momento Explicativo
Encontro ocorrido em março de 2016- Identificando problemas
Após a atividade Viagem, pela qual a equipe de trabalho da cidade fictícia
de Tégia apresentou uma dinâmica acerca do levantamento dos problemas de saúde
do seu território, passamos à atividade semelhante, “oficina de trabalho:
identificando-se problemas de VISA em seu município”. Identificamos os
seguintes a partir da situação inicial (SI):
a) Desmotivação dos profissionais de saúde;
b) Falta de uniformidade das ações de fiscalização;
c) Incompreensão, por parte da população, do caráter preventivo das
ações de VISA.
d) Falta de pensamento estratégico
Segundo o Caderno Projeto Aplicativo do Curso (p.14) “não existe uma
única realidade, e sim diferentes interpretações de um determinado contexto”.
Ao final, após discussões acerca de problemas, causa e consequências,
com o auxílio e questionamentos do facilitador, destacaram dois macroproblemas
identificados em cada território:
a)

Incompreensão, por parte da população, do caráter

preventivo das ações de VISA (ausência de integração com os demais
setores e instituições);
b) Falta de planejamento estratégico situacional (comunicação em VISAbaixa integração com as demais políticas de saúde).
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6.2 Encontro ocorrido em abril de 2016 - Elaborações da Matriz Decisória III
(MÉTODO CENDES OPS- 1965) e Matriz de Mapeamento dos Atores
Sociais
Quarto movimento na dinâmica de identificação de problemas. Ferramenta
utilizada: Matriz Decisória como forma de apoiar a tomada de decisão para a
priorização de problemas. No caderno do PA (p. 24) são oferecidos 04 possibilidades
de matriz. Escolheu-se a Matriz Decisória III, que analisa a factibilidade e a viabilidade
(magnitude, valoração, vulnerabilidade e custo, p. 26) das ações para enfrentamento
dos problemas. Assim: na primeira coluna são listados os problemas (sem ordem
específica).

6.2.2 Nossa Matriz Decisória III ficou assim definida:
Problema

Magnitude

Valorização

Vulnerabilidade

Custos

Baixa
percepção,
por parte da
população,
acerca do
caráter
preventivo
das ações de
VISA.
Baixa
integração da
VISA com os
outros setores
do SUS.
A VISA ainda
prioriza
somente o
caráter
regulatório
normativo de
suas ações.

03

03

02

03

Ordem de
Prioridades
11

02

01

02

0

05

03

03

01

03

10

Magnitude: Tamanho do problema. Pode ser o número de pessoas
atingidas, indicadores epidemiológicos podem ser utilizados para evidenciar a
magnitude. Baixa (0), significativa (1), alta (2), muito alta (3).
Transcendência/valoração: relativa à importância política, técnica e cultural
atribuída pelo ator social ao problema. Baixa (0), significativa (1), alta (2), muito alta
(3).
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Vulnerabilidade/disponibilidade

tecnológica:

Reflete

a

existência

de

conhecimentos e recursos materiais para o enfrentamento dos problemas. Baixa (0),
significativa (1), alta (2), muito alta (3).
Custos: Custo estimado da intervenção necessária à resolução do
problema. Baixa (3), significativa (2), muito alta (3).

6.2.3 Elaboração da Matriz de Mapeamento dos Atores Sociais
Após

elencarmos

os

problemas

que

consideramos

prioritários,

identificamos os atores que podem contribuir para a geração e/ou manutenção desses
problemas. Esta etapa contribuiu para o desenvolvimento do pensamento estratégico
por meio do exercício de imaginar potenciais desdobramentos, favoráveis ou
contrários, em relação às iniciativas que visem solucionar os problemas priorizados.
Para se identificar os atores sociais, questionaram-se quais os atores
podem ter contribuído para a geração ou manutenção dos problemas e, mesmo que
não tenham dele participado, qual pode ser seu interesse (negativo ou positivo)?
Nossa Matriz de atores sociais ficou assim definida:
Problema Priorizado com a Matriz Decisória III: Baixa percepção, por
parte da população, acerca do caráter preventivo das ações de VISA.
Ator Social
Equipe de VISA

Gestores

População

Lista dos Atores
sociais
Fiscais
Coordenação
Administrativo
Secretário Saúde
Prefeito
Coordenadores dos
demais Serviços de
Saúde
População e setor
Regulado

Valor

Interesse

Alto
Alto
Médio

+
+
0

Alto
Médio
Médio

+
0
0

Médio

0

Obs.: +(ii) significa que o ator tem interesse em mudar a Realidade, transformá-la; - (i) significa
que o ator tem interesse em manter a realidade tal como se encontra ou rechaçar qualquer
mudança que pretenda alterá-la. Neutro= iii: significa que o problema não afeta o ator em si,
por isso para ele não há nenhuma importância em relação à manutenção ou mudança da
situação.

6.3 Encontro ocorrido em maio - Apresentação da Síntese Provisória do
PA
O título provisório do nosso PA ficou assim definido: O enfoque
predominante do caráter normativo e regulatório das ações de Vigilância Sanitária e
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sua relação com a baixa percepção da população acerca dos objetivos de promoção e
proteção da saúde da população, visando eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

7. ENCONTROS OCORRIDOS EM JUNHO E AGOSTO – ÁRVORE
EXPLICATIVA

Foi realizada uma oficina para identificar os nós críticos partindo-se da
descrição e da mensuração de cada problema (descritores), das causas que os
determinam e das consequências, dinâmica conhecida como ÁRVORE EXPLICATIVA.
De acordo com o Caderno do projeto Aplicativo, “que pretende atuar em
uma” dada realidade concreta e mudar os resultados considerados insatisfatórios,
deve aprofundar o conhecimento dos problemas que prioriza como mais relevantes, e
então formular um conjunto de prováveis explicações para a ocorrência desses
problemas, segundo sua perspectiva. Nossa árvore ficou assim:
A VISA pouco dialoga com a
sociedade acerca dos objetivos
preponderantes de ações: a
promoção e a proteção da saúde da
população.
NÓ CRÍTICO

1. CAUSA
Ações Sanitárias
Educativas por
parte das VISAS
ainda insipientes.

2. CAUSA
Ausência nos
Conselhos
Municipais de
Saúde de uma
cadeira para o
profissional que
atua na VISA.

D1
Desconhecimento
dos Atores Sociais
acerca da
complexidade das
Ações da VISA no
âmbito do SUS.

CONSEQUENCIA
Gestores de
Saúde reduzem
as Ações de
VISA à
capacidade de
Arrecadação e
ao Poder de

D2
Reduzido
números de
demandas
vindos dos
CMS para as
VISAS.
CONSEQUENCIA
Expectativa da
população de
que a atuação da
VISA se restringe
a Ações
Punitivas.
NÓ CRÍTICO

3. CAUSA
Ações de VISA
praticamente
desarticuladas
da Atenção
Básica.
D3
Baixa divulgação
dos Riscos
Sanitários
minimizados
pelas Ações da
VISA

CONSEQUENCIA
Abaixa Adesão
voluntária por
parte do setor
regulado e do
setor público,
quanto ao
cumprimento
das normas e

4. CAUSA
Baixa percepção
tanto dos
profissionais de VISA
quanto dos
Profissionais de
diversos serviços de
Saúde acerca da
importância de se
trabalhar de forma
articulada, com
interdisciplinaridade
e equipe
multiprofissional.

D4
Demais práticas de
saúde pouco
articuladas com as
ações de VISA.

13

Pouca Eficácia das Ações de VISA.

CONSEQUENCIA
Recursos destinados
as Ações de VISA,
oriundos
predominantemente
da esfera federal
(FUNASA e ANVISA).

Problema Priorizado: Baixa percepção da população sobre o caráter
preventivo acerca das ações de Vigilância Sanitária
No que diz respeito à governabilidade, para identificar o problema
aplicamos um questionário com onze perguntas referentes à Vigilância Sanitária junto
aos seguintes atores sociais: profissionais dos serviços de saúde do SUS, Conselho
Municipal de Saúde e pessoas da comunidade em geral. O documento se encontra em
anexo.
Descritores para o problema:
D1- Desconhecimento dos atores sociais acerca da complexidade e
diversidade das ações da VISA no âmbito do SUS.
D2- Reduzido número de demandas vindas dos CMS para as VISAS.
D3- Baixa divulgação dos riscos sanitários minimizados com as ações de
VISA.
D4- Demais práticas de saúde pouco articuladas com as ações de VISA.
Causas:
1.0

Ações sanitárias educativas por parte das VISAS ainda

2.0

Ausência, nos Conselhos Municipais de Saúde, de uma cadeira

insipientes.

para profissional que atua na VISA.
3.0

Ações de VISA praticamente desarticuladas da atenção básica.

4.0

Baixa percepção, tanto dos profissionais de VISA quanto dos

profissionais de diversos serviços de saúde, acerca da importância de se trabalhar de
forma articulada, com interdisciplinaridade e equipe multiprofissional.

Consequências:
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1.0

Gestores de Saúde reduzem as ações de VISA à capacidade de

arrecadação e ao poder de polícia.
2.0

Expectativa da população de que a atuação da VISA se restringe

a ações punitivas.
3.0

Baixa adesão voluntária por parte do setor regulado e do setor

público, quanto ao cumprimento das normas e determinações da VISA.
4.0

Recursos

destinados

às

ações

de

VISA,

oriundos

predominantemente da esfera federal (FUNASA e ANVISA).

Nós Críticos identificados:

1) A VISA pouco dialoga com a sociedade acerca dos objetivos
preponderantes de suas ações: a promoção e a proteção da saúde da população.
2) Expectativa da população de que a atuação da VISA se restringe a
ações punitivas.

8. PRINCIPAIS AÇÕES DE INTERVENÇÃO

8.1 Nó Crítico 01: “A VISA pouco dialoga com a sociedade acerca dos objetivos
preponderantes de suas ações: a promoção e a proteção da saúde da
população”.
8.1.1Resultado Esperado: Construir práticas de VISA centradas na ampliação da
consciência sanitária acerca dos objetivos preponderantes de suas ações: a promoção
e a proteção da saúde da população.
8.1.2Atividades e Ações: Elaboração e distribuição, durante as ações sanitárias em
campo, de material educativo sobre os objetivos preponderantes da VISA. Realização
de reuniões internas para se discutir, propor e desenvolver ações estratégicas
educativas. Intensificar o desenvolvimento de ações de VISA em articulação com
outras práticas do SUS.
8.1.3 Responsável: Coordenador da VISA, a equipe de fiscais, coordenações dos
demais serviços do SUS.
8.1.4 Parceiros/Eventuais opositores: como parceiros o coordenador de VISA e a
maioria dos fiscais, fiscais da DIVS, Secretário de Saúde, Setor de Comunicação do
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Município, Mídia. Como Opositores alguns fiscais das VISAS, futuro Secretário de
Saúde, Prefeito Municipal, alguns coordenadores de serviços do SUS.
8.1.5Indicadores: Quantidade de material educativo distribuído pelos fiscais durante
as ações sanitárias em campo.

Quantidade e diversidade de ações educativas

desenvolvidas pela VISA a diferentes públicos-alvo. Número de pessoas dos diversos
segmentos da sociedade que foram destinatários das ações educativas. Número de
ações sanitárias desenvolvidas em articulação com outras práticas do SUS.
8.1.6 Recursos Necessários: Cognitivos: (técnicos e gestor dispostos a incluírem
como

prioridades

práticas

centradas

na

educação

sanitária).

Organizativos:

disponibilidade de tempo e vontade da equipe e da chefia para a mudança.
Financeiros para confecção de material e realização de eventos educativos.
8.1.7 Prazos: 02 anos entre a implementação das práticas e a avaliação final com
base nos indicadores.
8.2 Nó Crítico 02: “Expectativa da população de que a atuação das VISAS se
restringe a ações punitivas”
8.2.1 Resultado Esperado: Ampliar a percepção da população sobre as finalidades
do trabalho de VISA_ a proteção contra riscos e agravos e a promoção da saúde
pública_.
8.2.2 Atividade e ações: Promover estratégias de sensibilização da população
mediante ações educativas utilizando-se de diversificados recursos: palestras,
debates, reuniões, divulgação de informações sobre o trabalho da VISA na mídia local
e outros meios disponíveis. Elaboração de um questionário a ser aplicado, no início e
ao final do projeto, à população em geral, para se conhecer o entendimento
manifestado acerca do trabalho da Vigilância Sanitária.
8.2.3 Responsáveis: Coordenador da VISA e a equipe de fiscais
8.2.4 Parceiros/eventuais opositores: Parceiros: a maioria dos fiscais da VISA,
coordenador de VISA, fiscais da DIVS, Secretário de Saúde, Setor de Comunicação
do Município, Mídia. Opositores: alguns fiscais, Futuro Secretário de Saúde, Prefeito
Municipal.
8.2.5 Indicadores: Mensurações dos resultados apresentados nas entrevistas, que
deverão ser aplicadas no início e no encerramento do Projeto Aplicativo. Demandas
vindas dos demais serviços de saúde para o estabelecimento de ações conjuntas com
a VISA. Intensificação de demandas e proposições para atuação em VISA, vindas do
Conselho Municipal de Saúde e dos Conselhos Locais de Saúde dos bairros.
8.2.6 Recursos Necessários: Cognitivos: técnicos e gestor dispostos a incluírem
como

prioridades

práticas

centradas

na

educação

sanitária.

Organizativos:
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disponibilidade de tempo e vontade da equipe e da chefia para a mudança.
Financeiros para a realização dos eventos educativos, a elaboração e a aplicação do
questionário.
8.2.7 Prazos: 02 anos entre a implementação das práticas e a avaliação final com
base nos indicadores.

9. VIABILIZAÇÃO DO PLANO

Seguindo

o

Caderno

Projeto

Aplicativo,

elaboramos

as

tabelas

“Operações-OP ou Ações e Demandas de Operações- DOP ou Demandas de Ação” _
Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do plano,
“Estratégias de Viabilidade” _Matriz de análise das estratégias segundo ações
conflitivas, e Matriz de Monitoramento do Plano.

OP- Operações ou Ações e Demandas de Operações- DOP ou Demandas de
Ação
Ação 1

Atores

Ator 1

Ação 2

Reuniões
Elaboração e
Internas
Distribuição
para
de Materiais
discutir,
Educativos
propor e
Sobre os
desenvolver
Objetivos
ações
Preponderant
estratégicas
es da VISA.
educativas.

Equipe de
VISA (+A)

Equipe de
VISA (+A)

Ação 5
Ação 4
Promover estratégias
Elaboração de um
de sensibilização da
questionário a ser
Intensificar o
população mediante
aplicado à população
desenvolvimento
ações educativas
em geral, para se
de ações de
utilizando-se de
conhecer o
VISA em
diversificados recursos:
entendimento
articulação com
palestras, debates,
manifestado acerca
outras práticas reuniões, divulgação de
do trabalho da
do SUS.
informações sobre o
Vigilância Sanitária.
trabalho da VISA na
mídia local e outros
meios disponíveis.
Equipe de VISA (+A)
Ação 3

Equipe de VISA
(+ A)

Equipe de VISA (+A)
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Ator 2

Coordenaçã
Coordenação
o de VISA
de VISA (+A)
(+A)

Ator 3

Secretário de
Saúde +M

Ator 4

Ator 5
Ator 6

Coordenador
es dos
demais
serviços do
SUS (+M)
Prefeito (+M)
População (B)

Ações conflitivas do
PA

Secretário
de Saúde
+M

Coordenação de
VISA (+A)

Coordenação de VISA
(+A)

Secretário de
Saúde +M

Secretário de Saúde
+M

Coordenação de
VISA (+M)

Secretário de Saúde
(+M)

Coordenadores
dos demais
serviços do SUS
(+M)
Prefeito (+M)

Prefeito (- B)

População (+A)

População (-B)

Estratégias de Viabilidade
Recursos que
Recursos
temos e não
Viabilidade
necessários
temos

Promover estratégias de
sensibilização da
população mediante ações
educativas utilizando-se de
Políticos,
diversificados recursos:
Econômico,
palestras, debates,
Técnico,
reuniões, divulgação de
Organizacion
informações sobre o
al.
trabalho da VISA na mídia
local e outros meios
disponíveis.

Temos:
Técnicos e
organizacional.
Não temos:
Políticos.
Econômicos.

Elaboração de um
questionário a ser aplicado
Econômico,
Temos:
à população em geral,
Técnico e
Econômico,
para se conhecer o
organizaciona
técnico e
entendimento manifestado
l.
organizacional.
acerca do trabalho da
Vigilância Sanitária.

Estratégia para aumentar a
viabilidade

Media

Persuasão (população):
convencimento das ações
realizadas para melhorar a
qualidade de vida da população
e diminuição no impacto das
doenças. Negociação
cooperativa: (prefeito e
Secretário de Saúde)
demonstrando que as
intervenções de VISA implicam
na redução de agravos à saúde
e, portanto na redução de
custos em ações curativas.

Alta

Persuasão (equipe da VISA,
Gestor, Secretário de Saúde,
pessoas que irão responder os
questionários). Negociação
cooperativa.
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Matriz de Gestão do Plano
Ação
Elaboração e
Distribuição de
Materiais
Educativos Sobre
os objetivos
preponderantes da
VISA.

Viabilidade Impacto

MÉDIA

Reuniões Internas
para discutir, propor
e desenvolver
ações estratégicas
educativas.

Intensificar o
desenvolvimento de
ações de VISA em
articulação com
outras práticas do
SUS.

Promover
estratégias de
sensibilização da
população mediante
ações educativas
utilizando-se de
diversificados
recursos: palestras,
debates, reuniões,
divulgação de
informações sobre o
trabalho da VISA na
mídia local e outros
meios disponíveis.
Elaboração de um
questionário a ser
aplicado à
população em geral,
para se conhecer o
entendimento
manifestado acerca
do trabalho da
Vigilância Sanitária.

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

ALTA

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

Comando

Duração

Recursos

Precedência

1 ano

Político,
técnico,
organizacional,
econômico.

3a

6 meses

Político,
técnico,
organizacional.

2a

2 anos

Político,
técnico,
organizacional,
econômico.

5ª

2 anos

Técnico,
organizacional,
econômico.

4a

1 mês
meses (1º
questionário)
Técnico,
e 2 anos(
organizacional.
reaplicação
do
questionário).

1a

Equipe de
VISA e
Coordenador
de VISA
Equipe de
VISA,
Coordenador
de VISA e
Secretário de
Saúde.
Equipe de
VISA,
Coordenador
de VISA e
Secretário de
Saúde,
Coordenadores
dos demais
serviços do
SUS.

Equipe de
VISA,
Coordenador
de VISA.

Equipe de
VISA e
Coordenador
de VISA.

Matriz de Monitoramento do Plano
Ação em Ordem de
Precedência

Situação

Resultados

Dificuldades

Novas Ações e/
ou Ajustes
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Reuniões Internas para
discutir, propor e
desenvolver ações
estratégicas educativas.

Em andamento
- EA

Já aplicado na
primeira etapa
Elaboração de um
(diagnóstico
questionário a ser aplicado à
situacional). A
população em geral, para se
ser aplicado
conhecer o entendimento
também ao
manifestado acerca do
final da
trabalho da Vigilância
aplicação do
Sanitária.
PA, para
monitoramento.
Elaboração e Distribuição de
Materiais Educativos Sobre Em andamento
os Objetivos
- EA
Preponderantes da VISA

Intensificar o
desenvolvimento de ações
Em andamento
de VISA em articulação com
- EA
outras práticas do SUS.

Promover estratégias de
sensibilização da população
mediante ações educativas
utilizando-se de
diversificados recursos:
Em andamento
palestras, debates, reuniões,
- EA
divulgação de informações
de comunicação em saúde
na mídia local e outros
meios disponíveis.

Entendimento e
Grande número
aceitabilidade do setor
de demandas
para aderir, elaborar e
nas VISAS
aplicar diversas ações
pode limitar o
educativas,
tempo para as
incorporando-as como
reuniões.
práticas usuais de VISA.

Padronização nas
atuações e ações dos
profissionais da VISA
para alcançarmos os
objetivos na aplicação
do PA.

Preenchimento
do questionário
pelas pessoas.

Disponibilização
A compreensão por
e Liberação de
parte da população em
Recursos
geral para percepção
financeiros para
dos objetivos de
a elaboração do
promoção e proteção da
Material
saúde.
Educativo.
Grande número
de demandas
Buscar uma maior
de VISA
integração entre a VISA
oriundas do
e outras práticas do
setor regulado
SUS. Uso de diversos
pode limitar o
indicadores para
tempo para
planejar as ações de
planejar e
VISA.
executar estas
ações.

A compreensão por
parte da população em
geral para percepção
dos objetivos de
promoção e proteção da
saúde.

Espaço na
Mídia, locais
apropriados
para a
aplicação das
palestras,
disponibilidade
de recursos
financeiros.

Nada mais a
constar.

Nada mais a
constar

Nada mais a
constar

Nada mais a
constar

Nada mais a
constar

Planilha Orçamentária
Nós Críticos

Ações

NC¹:

Ação 1: Elaboração e
distribuição, durante as ações
sanitárias em campo, de
material educativo sobre os
objetivos preponderantes da
VISA.

Predomínio da
Cultura
Punitiva dentro
da VISA.

Data
Inicial

Data
Final

10/02/2 10/02/2
017
019

Despesas
de
Custeio

Despesas de
Investimento

Total

2.000,00

5.000,00

7.000,00
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Ação2: Realização de
reuniões internas para se
10/02/2 10/02/2
discutir, propor e desenvolver
017
019
ações estratégicas educativas.
Total NC¹

NC²:
Expectativa da
população de
que a atuação
das VISAS se
restringe a
ações
punitivas.

Ação 3: Promover estratégias
de sensibilização da
população mediante ações
educativas utilizando-se de
diversificados recursos:
palestras, debates, reuniões,
divulgação de informações de
comunicação em saúde na
mídia local e outros meios
disponíveis.

Ação 4: Elaboração de um
questionário a ser aplicado à
população em geral, para se
conhecer o entendimento
manifestado acerca do
trabalho da Vigilância
Sanitária.

500

1.000,00

1.500,00

8.500,00

10/02/2 10/02/2
017
019

1.000,00

1.000,00

2.000,00

10/02/2 10/02/2
017
019

500,00

500,00

1.000,00

Total NC²

Total -

3.000,00

11.500,00
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11. ANEXOS

ENTREVISTA

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DO ESTUDO
1.0 Grau de escolaridade do entrevistado:
( ) Ensino fundamental ( ) ensino médio ( ) superior incompleto (
completo ( ) especialização ( ) mestrado ( ) doutorado.

) superior

2.0 Idade: entre 18 a 25 anos( ) entre 25 e 35 anos( ) entre 35 e 50 anos ( ) acima
de 50 anos
3.0 Profissão:___________________________
4.0 Ocupa algum cargo/função pública/líder comunitário/membro de Conselho? ( )sim
( ) não. Se sim, qual?___________________________________
5.0 Sexo: ( ) feminino ( ) masculino

CONHECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

6.0 Para você, qual a função da Vigilância Sanitária (pode marcar mais de uma
alternativa)?
( ) Fiscalizar locais que servem alimentos e fechar os que estão em condições ruins;
( ) Fiscalizar locais que ofereçam risco à saúde da população;
( ) Promover palestras para a população visando à prevenção e melhoria da saúde;
( ) Orientar os locais fiscalizados para melhoria das condições sanitárias;
( ) Verificar os problemas de saúde da população e planejar ações para evitá-los;
( ) atuar como a Polícia, aplicando multas;
( ) Não sabe para que serve a Vigilância Sanitária.

7.0 Você lembra a Vigilância Sanitária (pode marcar mais de uma alternativa)
( ) por notícias da televisão, rádio , jornal, revistas, internet, outros
( ) por pessoas que falam ou falaram bem sobre a Vigilância
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( ) por pessoas que falam ou falaram mal sobre a Vigilância
( ) porque é um trabalho da Secretaria de Saúde
( ) porque precisa ou já precisou do serviço dela
8.0 Você considera que Vigilância Sanitária do seu município:
( ) é muito rigorosa
( ) é pouco rigorosa
( ) não é muito nem pouco rigorosa, apenas faz o que é preciso
(

) não tem opinião sobre o assunto

9.0 Quando a Vigilância faz uma fiscalização, você acha que:
(

) a maioria das pessoas cumpre o que é exigido porque tem medo da Vigilância

( ) a maioria das pessoas cumpre o que é exigido para evitar problemas de saúde
da população
( ) a maioria das pessoas não cumpre o que é exigido porque acha que a fiscalização
não vai dar em nada.
10. Você acha que a Vigilância Sanitária:
(
) informa a população sobre a importância do seu trabalho para a saúde das
pessoas
( ) trabalha sem dar muitas explicações à população porque faz fiscalização
11. Você acha que a Vigilância Sanitária faz parte do SUS?
( ) sim ( ) não

Data da entrevista:____/______/2016
Local:____________(cidade)________________________(bairro)
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1.

APRESENTAÇÃO:

A segurança do paciente tem sido amplamente discutida no mundo inteiro,
sendo considerada uma importante questão de saúde pública. Conforme Brasil
(2015a), entende-se por Segurança do Paciente a redução, a um mínimo aceitável, do
risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Os danos podem ser de
vários tipos,e entre eles podemos citar: doenças, lesão, sofrimento, incapacidade e
morte. Por outro lado, os incidentes de segurança são eventos ou circunstâncias que
poderiam ter resultado, ou resultaram, em dano desnecessário ao paciente.
Para Zambom (2014), evento adverso é um incidente que resulta em dano
desnecessário ao paciente, de caráter não intencional, e que está associado à
assistência prestada, e não com a evolução natural da doença do indivíduo. Sendo
assim, a segurança do paciente consiste em reduzir atos inseguros nos processos
assistenciais e usar as melhores práticas descritas de forma a alcançar os melhores
resultados para o paciente.
A organização Mundial de Saúde (OMS),reconhecendo a magnitude do
problema e a necessidade de promover a segurança do paciente a nível
global,estabeleceu medidas por meio de uma Aliança Mundial para Segurança do
Paciente (World Alliance for PatientySafety). O propósito dessa iniciativa era definir e
identificar prioridades nesta área em diversas partes do mundo e contribuir para uma
agenda mundial em pesquisas. (FERNANDO et al 2016).Neste contexto, destacam-se
como questões importantes a frágil cultura de segurança, o processo de
responsabilização pelo erro, os Eventos Adversos (EAs) e as infecções associadas ao
cuidado de saúde. (World Health Organization – WHO, 2009).
No Brasil, o Programa Nacional para Segurança do Paciente foi lança do pelo
Ministério da Saúde (MS),através da publicação da Portaria nº 529 em 1º de abril de
2013. Posteriormente, a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a partir da
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de número 36, de25 de julho de 2013,
instituiu as ações de promoção para a segurança do paciente e a melhoria da
qualidade nos serviços de saúde.
Conforme dados publicados no Sistema Nacional de Notificações para a
Vigilância Sanitária - NOTIVISA, existem atualmente no estado da Paraíba, 16
Núcleos de Segurança do Paciente cadastrados no sistema, e destes,15 estão em
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unidades hospitalares. Esses números correspondem a menos da metade dos
hospitais públicos estaduais, que atualmente estão em torno de 33 unidades
hospitalares, considerando que além desses existem no estado os hospitais
municipais, filantrópicos e privados.

Nesta perspectiva, Brasil (2014) refere que a decisão da autoridade máxima do
serviço de saúde pela qualidade e segurança do paciente é a etapa essencial no
processo de implantação do NSP. Essa disposição é de suma importância para o
alcance dos objetivos do NSP, uma vez que todas as etapas para implantação,
manutenção e melhoria contínua do plano dependem do empenho e comprometimento
da alta direção da instituição. Todavia, é preciso promover uma cultura de segurança
do paciente em todos os âmbitos e serviços de saúde. (BRASIL, 2013).

Após uma série de discussões, os integrantes do grupo afinidade, seguindo a
proposta do curso para elaboração do Projeto Aplicativo, selecionaram como
macroproblema: “Ineficiência na implementação do Núcleo de Segurança do Paciente
na maioria dos Estabelecimentos Hospitalares de Saúde da Paraíba”, considerando o
grau de complexidade e os riscos inerentes aos procedimentos executados nestes
serviços.

Diante da necessidade de apoiar a implementação do NSP no estado da
Paraíba, foi construído pelo grupo afinidade um olhar para o contexto atual. O grupo
avaliou o problema sob os critérios da relevância, prazo de urgência, factibilidade e
viabilidade e elencou os vários atores envolvidos, conforme a sua capacidade de
rejeição.

Ressalta-se que mesmo diante das normatizações já publicadas acerca do
tema segurança do paciente, o número de NSP cadastrados ainda é bastante
reduzido, sendo assim, se faz necessário um canal de comunicação que seja mais
acessível e menos cartorial, que sensibilize os gestores e demais profissionais
envolvidos em relação às questões de segurança do paciente dentro dos serviços de
saúde.

Diante do exposto e como proposta de intervenção, optou-se pela construção
de uma cartilha, na versão online, como instrumento facilitador do processo de
implementação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) nos estabelecimentos
hospitalares do estado da Paraíba.
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2.

INTRODUÇÃO

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) danos associados
ao cuidado à saúde ocorram em dezenas de milhares de pessoas todos os anos no
mundo. Dados do Instituto de Medicina (IOM) dos Estados Unidos da América (EUA)
indicam que erros associados à assistência à saúde causam entre 44.000 e 98.000
disfunções a cada ano nos hospitais dos EUA. Estudos realizados em 2013 com o
objetivo de atualizar esses números demonstraram que a estimativa de mortes
prematuras associadas a danos evitáveis decorrentes ao cuidado hospitalar estariam
entre 210.000 e 400.000 americanos por ano. (BRASIL,2014)
A nossa realidade não é diferente. Um estudo realizado em três hospitais do
Estado do Rio de Janeiro (RJ) observou 1.103 pacientes adultos internados e estimou
incidência de EAs de 7,6% e proporção de EAs evitáveis de 66,7%, uma das maiores
identificadas no mundo. O local mais frequente de ocorrência de EAs foi a enfermaria
(48,5%) e o tipo mais comum, os cirúrgicos (35,2%). Além dos cirúrgicos, outros EAs
comuns e evitáveis são relacionados a infecções relacionadas à assistência à saúde
(IRAS), em particular a transmissão de micro-organismos resistentes; erros de
medicação (prescrição, dispensação, administração, etc.); úlceras por pressão (UPP);
quedas; tromboembolismo venoso; problemas na identificação dos pacientes e outros.
(BRASIL, 2015a)
Diante desse contexto, foi lançado no Brasil o Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP) através da Portaria nº 529/2013 (MS). Este programa
visa, especialmente, prevenir, monitorar e reduzir a incidência de EAs nos
atendimentos prestados, promovendo melhorias relacionadas à segurança do paciente
e a qualidade em serviços de saúde do País, por meio dos Núcleos de Segurança do
Paciente (NSP) dos serviços de saúde. Ainda no mesmo ano, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a Resolução RDC nº 36, de 25 de julho de
2013, destacando a obrigatoriedade de constituição de NSP nos serviços de saúde.
(BRASIL, 2014)
A implementação do NSP nos estabelecimentos assistenciais de saúde tem
sido um grande desafio. Serra (2015) em seus estudos sobre implantação do NSP em
Instituições Hospitalares do Mato Grosso do Sul, concluiu que mesmo com o
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conhecimento e existência de Portarias e Leis para segurança do paciente, a
implantação do NSP nas instituições hospitalares não ocorreu plenamente.
A meta de 100% de adequação dos serviços de saúde em relação à
implementação das práticas de segurança do paciente é um desafio para o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e todo o Sistema Único de Saúde (SUS)
(BRASIL, 2015a).

Cabe ressaltar que as regulamentações nacionais estabelecidas tendem a
reforçar o importante papel do NSP como instância promotora de prevenção, controle
e mitigação de EAs nos serviços de saúde(BRASIL, 2014).

3.

OBJETIVOS

3.1.

Objetivo Geral: Promover a implementação do Núcleo

de Segurança do Paciente (NSP) nos estabelecimentos hospitalares do
estado da Paraíba.

3.2.


Objetivos Específicos:

Estimular a adesão dos gestores e profissionais de saúde para

implementação do NSP;


Facilitar a compreensão do processo de implementação do NSP

e, consequente, adequação às normas sanitárias pertinentes;


Sensibilizar os gestores hospitalares e demais atores sociais

quanto à importância da cultura da segurança do paciente como garantia da
qualidade dos processos assistenciais;


Acompanhar as ações da implementação do Núcleo de

Segurança do Paciente.
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4.

FUNDAMENTAÇÃO

4.1.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMO AÇÃO DE

PROMOÇÃO À SAÚDE
A atenção à saúde no Brasil foi estabelecida através de políticas públicas que
visam a promoção, proteção e recuperação da saúde. A lei 8080/90, que estrutura o
Sistema Único de Saúde (SUS), define a Vigilância Sanitária como um conjunto de
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens
e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: Controle de bens de
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendendo
todas as etapas e processos da produção ao consumo; e a prestação de serviços que
se relacionam

direta ou indiretamente com a saúde. (NETO, MARQUES,

FIGUEIREDO, 2007)
Sendo assim, a segurança sanitária exige atualização permanente do Direito
Sanitário, especialmente em decorrência do contínuo aparecimento de novos riscos,
ou do agravamento dos riscos já conhecidos. Seja em função de uma grande
epidemia, mortes ou danos por medicamentos falsificados etc., seja em decorrência de
um futuro incerto (alimentos transgênicos, engenharia genética) representando grande
risco que afligem e que podem representar grave risco social. (AITH, MINHOTO,
COSTA, 2009)
Conforme afirma Siqueira (2013), a regulamentação constitui uma das formas
de atuação em regulação exercida pela Anvisa/MS, e tem o papel de fortalecer a
assistência à saúde de forma a promover, por meio de padrões mínimos exarados em
suas normas, a qualidade e, em decorrência do aumento desta, a mitigação do risco.
Para o controle destes riscos e exercício do poder de polícia, a vigilância
sanitária aciona um conjunto de tecnologias de intervenção ou instrumentos de
ação.Os principais instrumentos são: a legislação (normas jurídicas e técnicas), a
fiscalização, a inspeção, o monitoramento, o laboratório, a vigilância de eventos
adversos e outros agravos, a pesquisa epidemiológica, de laboratório e outras
modalidades, e as ações em torno da informação, comunicação e educação para a
saúde (COSTA, 2009).
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Nessa perspectiva, a comunicação exerce nos dias atuais uma grande força
sobre o ser humano; desta forma, a necessidade de se veicular informações com
qualidade é fundamental. Em relação à saúde ligada à comunicação, o autor ressalta
que: "Mais importante que a atuação punitiva assegurada por Lei, é a missão
preventiva...", ou seja, é por meio de informações com qualidade e ética que
poderemos mudar as atitudes e comportamentos, bem como transformar a sociedade
(PACHECO, 2005).
Corroborando com o tema, O'Dwyer, Tavares e Seta (2007),referem que para a
vigilância sanitária alcançar a efetividade em suas ações, as atividades educativas e
de comunicação devem permear toda a atenção à saúde. Há um saber específico da
mesma, quanto à qualidade e segurança sanitária de produtos e serviços, que precisa
dialogar com os saberes da população e dos profissionais que atuam nas demais
ações de saúde.

Na educação permanente sob a perspectiva da educação permanente em
saúde, o olhar para o processo de trabalho é situação sinequanom para a mudança de
práticas.Assim, a implementação de qualquer ação depende de movimentos dentro do
setor do trabalho com os profissionais de saúde.Para Brasil (2005), uma ação
educativa que possibilita pensar criticamente a prática pode produzir coletivos para o
trabalho em equipe e contribuir para transformar a realidade em direção à
integralidade.

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS) foi lançada pelo
Ministério da Saúde através da Portaria 198, de fevereiro de 2004, como estratégia e
política voltada para a formação e qualificação dos trabalhadores da atenção e gestão
em saúde, além de fortalecer o controle social com o objetivo de produzir um impacto
positivo

sobre

a

saúde

individual

e

coletiva

da

população.

(CAROTTA,KAWAMURA,SALAZAR,2009)

Neste contexto, a Educação Permanente em Saúde, vem sendo utilizada como
estratégia indispensável que possibilita uma reflexão crítica e a construção de novos
conhecimentos e habilidades indispensável para mudança das práticas no dia a dia do
trabalho.
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4.2.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A SEGURANÇA DO

PACIENTE
O movimento pela segurança do paciente tem como objetivo despertar nos
profissionais uma reflexão sobre os processos assistenciais e contribuir para a
qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território
nacional.
Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os anos, dezenas de
milhares de pessoas sofrem danos desnecessários causados por serviços de saúde
inseguros. As consequências acarretam prejuízos nos resultados clínicos e funcionais
dos pacientes, insatisfação da população usuária e custos desnecessários para os
serviços de saúde e o sistema. (BRASIL, 2015a).
Os EAs que mais comumente repercutem na vida do paciente e seus
familiares, no ambiente dos profissionais de saúde e na sociedade, são: IRAS
(Infecção Relacionada à assistência à saúde), os eventos de medicação, a
administração de dose e via errada, reações adversas graves aos medicamentos,
erros de diagnósticos, falhas na comunicação entre os profissionais, realização de
cirurgias em pacientes trocados ou em partes do corpo erradas (lateralidade) e
retenção de corpos estranhos. (BRASIL, 2013b)
Neste contexto, a segurança dos processos assistenciais em serviços de saúde
tem sido considerada um dos pilares da qualidade. Para Galeão, Santana e Costa
(2016), a qualidade nos serviços de saúde é definida como a obtenção do maior
benefício para o paciente, com o menor custo e com o menor risco possível.
Dessa forma, entende-se por Segurança do Paciente a redução, a um mínimo
aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Os danos
podem ser de vários tipos, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, incapacidade e
morte. Por outro lado, os incidentes de segurança são eventos ou circunstâncias que
poderiam ter resultado, ou resultaram, em dano desnecessário ao paciente (BRASIL,
2015a).
Para a vigilância sanitária, cujo principal objetivo é garantir a segurança
sanitária dos produtos e serviços oferecidos à população, o gerenciamento de risco
tem sido considerado, atualmente, uma importante estratégia de gestão.
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Nesta perspectiva, o risco configura-se como o objeto central do trabalho da
vigilância sanitária. Diversas definições de risco, como a que o trata como
probabilidade de algo indesejado acontecer, possibilidade de dano, incerteza de
benefícios, dentre outras, podem trazer à gestão desse objeto, facilidades e
dificuldades, a depender do quão vasto e complexo pode ser o campo de atuação da
vigilância sanitária. (BARBOSA, 2016)
Dentro desse contexto, o tema “Segurança do Paciente” vem sendo
desenvolvido sistematicamente pela ANVISA desde sua criação, cooperando com a
missão da vigilância sanitária de proteger a saúde da população e intervir nos riscos
advindos do uso de produtos e dos serviços a ela sujeitos, por meio de práticas de
vigilância, controle, regulação e monitoramento sobre os serviços de saúde e o uso
das tecnologias disponíveis para o cuidado. (GALEÃO; SANTANA; COSTA, 2016)
Conforme Brasil (2014), no desenvolvimento das ações e das estratégias
previstas no PNSP (Plano Nacional de Segurança do Paciente), está o NSP, o qual
desempenha papel fundamental em todo processo de implantação do PSPC com o
intuito de orientar profissionais na prevenção e redução da incidência de EAs nos
serviços de saúde.
O Ministério da Saúde, a ANVISA e a FIOCRUZ, publicaram seis protocolos
básicos de segurança do paciente que fazem parte do PNSP: Identificação do
paciente; Prevenção de úlcera por pressão; Segurança na prescrição; Uso e
administração de medicamentos; Cirurgia segura; Prática de higiene das mãos; e
Prevenção de quedas (SANTANA; MORELO, 2016).
Ressalta-se que, uma importante atribuição do NSP, é a notificação de EAs
relacionados à assistência à saúde ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS). Este registro deve ser realizado no módulo específico do Sistema de
Notificações em Vigilância Sanitária (NOTIVISA), denominado Assistência à Saúde
(BRASIL, 2015b).
Sendo assim, o monitoramento dos incidentes e EAs é atribuição do NSP,
devendo a notificação ser realizada mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia útil do
mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas
disponibilizadas pela Anvisa. Os EAs que evoluírem para óbito devem ser notificados
em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido. A utilidade do tipo de
informações geradas pelo sistema de notificações é principalmente local, mas também
deve orientar a tomada de decisão tanto da vigilância sanitária como da gestão do
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sistema de saúde como um todo, buscando a aprendizagem e melhoria contínua.
(BRASIL, 2015a).
A organização das informações sobre segurança do paciente é uma estratégia
chave para a qualidade dos serviços de saúde e devem ser constantemente utilizadas
para a tomada de decisões que visam atender as necessidades e expectativas do
sistema de saúde e da população. (BRASIL, 2015).
Partindo desses pressupostos, um serviço de saúde não pode ser de qualidade
se os riscos de dano ao paciente não estiverem reduzidos e controlados. Em
consonância com o entendimento da segurança como parte da qualidade, todas as
atividades que regem a avaliação e melhoria contínua da qualidade ou gestão da
qualidade são aplicáveis à gestão da segurança (GAMA; SATURNO, 2013).
Nesta perspectiva, o desenvolvimento contemporâneo da área de segurança
do paciente permitiu um novo olhar sobre o cuidado de saúde, na medida em que foi
influenciado por disciplinas de outros campos do conhecimento que se voltou a
estudar o erro humano, os acidentes e sua prevenção. (TRAVASSOS; CALDAS,
2013).

4.3.

A IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA

DO PACIENTE X MACROPROBLEMA
O desafio para o enfrentamento da redução dos riscos e danos na assistência
à saúde dependerá da necessária mudança da cultura dos profissionais nos próximos
anos, alinhada à política de segurança do paciente instituída nacionalmente. Dessa
forma, investir na mudança do sistema, no aperfeiçoamento da equipe, na utilização
de boas práticas e no aprimoramento de tecnologias e na melhoria do ambiente de
trabalho constitui questões primordiais para o alcance dos melhores resultados para
os usuários do serviço de saúde, família e comunidade. (BRASIL, 2013)
A implementação do Núcleo de Segurança do Paciente não requer apenas o
comprometimento dos profissionais assistenciais, mas também do apoio da alta
direção da instituição, da Universidade, enquanto produtora de evidências científicas e
responsável pela formação profissional e da vigilância da autoridade sanitária e
conselhos de classe(SERRA, 2015).
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Brasil (2014) assevera que a decisão da autoridade máxima do serviço de
saúde pela qualidade e segurança do paciente é a etapa primordial para que ocorra o
processo de implantação do NSP. Essa disposição é de suma importância para o
alcance dos objetivos do NSP, uma vez que todas as etapas para implantação,
manutenção e melhoria contínua do plano dependem do empenho e comprometimento
da alta direção da instituição.
Avaliando pontos do trabalho regulatório, Santana e Morelo (2016) ressaltam
que a contínua capacitação dos profissionais que atuam na Vigilância Sanitária de
Serviços de Saúde voltada para a Segurança do Paciente e Qualidade pode permitir o
reconhecimento de uma inteligência sanitária que considere seu conhecimento para
além da elaboração e inspeção de normas oficiais e de licenciamento dos
estabelecimentos, valorizando, especialmente, a orientação educativa.
Corroborando com os autores acima citados, Costa (2009) completa que a
comunicação e a educação em saúde são de fundamental importância para as ações
de Vigilância Sanitária, tanto pela democratização do conhecimento, quanto pelo
caráter pedagógico dos atos administrativos.
Neste contexto, cabe ressaltar a importância das ações de vigilância sanitária
não apenas de caráter regulador e cartorial, mas também educativo.Rangel (2009)
afirma que é grande o desafio da comunicação na vigilância sanitária. Estudos são
necessários para melhor compreender os problemas da comunicação em seus
diversos âmbitos e delinear estratégias de comunicação.
Conforme Reberte, Komura e Gomes (2012), a utilização de materiais
educativos impressos na área da saúde é uma prática comum no Sistema Único de
Saúde (SUS). Manuais de cuidado em saúde, folhetos e cartilhas são instrumentos
capazes de promover resultados expressivos para os participantes das atividades
educativas.
Discorrendo sobre a importância da utilização da cartilha nas ações de
educação em saúde, Oliveira, Lopes e Fernandes (2014), em seus estudos
alimentação saudável durante a gravidez, validaram uma cartilha educativa sobre o
tema e concluíram que a cartilha é relevante e se apresenta como novo material de
ensino nas atividades de educação em saúde.
Dentro desse contexto, ressalta-se a importância da utilização de tecnologias
de educação dessa natureza, como forma de intensificar as ações de educação em
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vigilância sanitária,visando promover a implementação do NSP e a disseminação de
informação a respeito do tema.

5.

PERCURSO METODOLÓGICO:

O PA é uma atividade curricular que visa produzir inovações ou apoiar a
transformação de práticas, processos ou produtos na área da saúde e no contexto do
sistema de saúde brasileiro.No sentido de ampliar o potencial de produção de
mudanças, é fundamental que as propostas de intervenção atendam aos requisitos de
viabilidade e factibilidade em sua concretização.O processo de construção do PA deve
contribuir para o desenvolvimento do pensamento estratégico, para uma análise
qualificada dos contextos que envolvem as práticas de saúde e o mundo do trabalho
(Calemanet al. 2016).

Para o desenvolvimento do percurso metodológico deste Projeto, que culmina
com a elaboração de um Plano de Intervenção, foram seguidas as orientações
descritas no Caderno Projeto Aplicativo, cujos recursos utilizados pelo IEP/HSL para
apoiar a construção do PA, são predominantemente apresentados por meio de
Termos de Referência – TR. Em complementação aos TR’s, também foram
trabalhados em aulas presenciais os TBL’s.
Inicialmente, foi desenvolvida a atividade TBL2 – “Projeto Aplicativo no
Contexto das Iniciativas Educacionais do IEP/HSL”quando foram divididos os
grupos afinidade, no intuito de capacitar cada grupo a construir seu projeto
Aplicativo.A partir das questões discutidas, compreendemos que, para alcançar o
objetivo do PA, devemos enumerar todos os desejos de transformar a realidade,
traduzindo-os em ações. No que diz respeito à postura profissional, o planejamento
estratégico implica numa postura de trabalho coletivo de equipe que dialoga e que
tenha uma mesma perspectiva. É preciso construir leituras da realidade ampliada,
apreciando cada situação-problema e tendo uma visão de futuro.
A seguir, estão descritas as etapas de construção deste Projeto Aplicativo:
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5.1.

Identificação de Problemas – Termo de Referência

(TR) 2:

A partir da dinâmica para a identificação de problemas, cada membro do
Grupo

Afinidade

elegeu

três

diferentes

problemas,

baseando-se

em

suas

inquietudes/desconfortos em relação à realidade e registrando-se a situação inicial –
Si. Após a identificação dos microproblemas, estes foram agrupados em duas linhas
de problemas:
5.1.1.


Problema na estrutura organizacional:

Troca de resultados de exames por erro/falta de identificação do

paciente;


Erros de medicação/ troca de medicamentos;



Falta de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos

da UTI;


Falta de fiscalização/acompanhamento quanto aos indicadores

produzidos;


5.1.2.

Quantitativo de profissionais ineficiente - dimensionamento.

Barreiras no processo de educação em saúde em serviço:



Falta de treinamento sobre o NSP;



Falta de educação permanente;



Assistência

comprometida

por

falta/desconhecimento

dos

protocolos;


Resistência dos profissionais às mudanças.

Nesta dinâmica, foram partilhadas diferentes experiências sobre o tema
abordado, desenvolvendo-se discussões sobre como realizar educação permanente
em saúde no setor regulado.
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5.2.

Priorização de Problemas – TR 3:

Em continuidade, o grupo desenvolveu uma dinâmica utilizando a Matriz
Decisória como ferramenta de apoio à tomada de decisão para o seguinte passo: a
Priorização de Problemas.
Frente às quatro possibilidades de elaboração de Matriz Decisória, foi eleita a
Matriz Decisória IV, a qual foca na evidência do problema e no custo da intervenção,
na tentativa de apoiar a tomada de decisão, trazendo certa objetividade no tratamento
de dimensões atravessadas pela subjetividade (Caleman et al. 2016).
Teixeira (2001) propõe uma matriz específica para priorização de problemas no
sistema de saúde, seguindo os critérios de Relevância, quanto à importância do
problema para o sistema de saúde; Prazo/Urgência, conforme o tempo disponível ou
necessário para resolver determinado problema; Factibilidade, no que tange à
capacidade de intervenção no problema, e Viabilidade, que é a capacidade política,
técnica e gerencial para a execução das ações para o enfrentamento do problema.
A cada critério mencionado são aplicadas as pontuações: baixa (0);
significativa (1); alta (2); e muito alta (3) para cada problema listado. A ordem de
prioridade do problema é obtida a partir da somatória das pontuações correspondentes
aos problemas mencionados, cuja relevância, urgência, factibilidade e viabilidade
sejam maiores.
A equipe consolidou todos os microproblemas, pertencentes às duas linhas de
problemas, num único macroproblema: “Ineficiência na implementação do Núcleo
de Segurança do Paciente nos Hospitais”. Nesta atividade, cada membro do grupo
afinidade aplicou sua pontuação individual para cada critério mencionado.
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Figura 1: Construção da Matriz Decisória IV.

5.3.

Identificação de Atores Sociais – TR4:

Para a produção de um entendimento aprofundado da realidade, fez-se
necessária a identificação de atores sociais que pudessem contribuir para a geração
e/ou manutenção do macroproblema. Foram mapeados os atores envolvidos, a partir
de três características inerentes aos mesmos: (a) capacidade para formular projetos
de intervenção na realidade; (b) capacidade de mobilizar recursos e motivar pessoas
para levar à frente uma proposta de mudança ou de reprodução do contexto atual; e
(c) capacidade de se agrupar com pessoas em torno de uma proposta, projeto ou
organização (Caleman et al. 2016).
Para elaboração da Matriz de Mapeamento de atores sociais, segundo valor
e interesse frente aos problemas priorizados, foram seguidas as orientações
realizadas para a Oficina de Priorização de Problemas, na Matriz Decisória I. Esta
Matriz Decisória I foca o valor que o ator que planeja atribui ao problema, baseado em
conhecimento e experiências prévias e seu interesse em solucioná-lo.
Os valores atribuídos seguem os critérios “baixo”, “médio” ou “alto”; enquanto
os interesses sociais são expressos por meio de três sinais: positivo (+) quando o
ator tem interesse em mudar a realidade; negativo (-) quando o mesmo rechaça
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qualquer mudança que pretenda alterar a realidade, e indiferente (neutro) quando o
ator não demonstra nenhuma importância em manter ou mudar a situação, pelo fato
do problema não afetá-lo (Caleman et al. 2016).
Para este projeto, foram elencados os atores sociais e, para cada um, seu valor
e interesse:

 Agência Estadual de Vigilância Sanitária (AGEVISA/PB) –a presença
desta Agência é justificada como ator, por ser órgão que regula o cumprimento
das Normas Sanitárias pertinentes, bem como realiza atividades educativas junto
ao setor regulado: (+)
 Núcleo de Atenção Hospitalar (NAH) – a presença deste ator é
justificada por sua função junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e aos
hospitais públicos estaduais. Valor: Alto; Interesse: (+)
 Gestor Hospitalar – representa um ator importante na implantação do
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), bem como na implementação dos
protocolos por viabilizar os recursos financeiros e operacionais necessários a sua
realização. Valor: Muito Alto; Interesse: (-)
A implantação do NSP não requer apenas o comprometimento dos
profissionais assistenciais, mas também o apoio da alta direção da instituição, da
Universidade, enquanto produtora de evidências científicas e responsável pela
formação profissional e da vigilância da autoridade sanitária e conselhos de classe
(Serra, 2015).
 Equipe Multidisciplinar – é imprescindível o envolvimento de todos os
profissionais da equipe de saúde, para alcançar a qualidade dos processos e a
segurança da assistência prestada. Valor: Muito Alto; Interesse: (+)
 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) -a participação
ativa dos profissionais de prevenção e controle de infecções é elemento-chave de
sucesso nos programas de segurança dos pacientes nos serviços de saúde
(Brasil, 2013). Valor: Alto; Interesse: (+)
 Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde (–) seu envolvimento,
enquanto ator social, é de extrema importância, visto sua atuação na gestão de
saúde do SUS. Sendo assim, a representação dos usuários também caracteriza
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importante papel na implementação da política de segurança do paciente. Valor:
Muito Alto; Interesse: (+)

5.4.

Árvore Explicativa ou Árvore do Problema – TR5:

Esta atividade favorece a descrição ou caracterização de problemas, cujo
objetivo é estabelecer uma visão geral da situação problemática, culminando com a
elaboração de um fluxograma, pelo qual relaciona causas e consequências relativas
ao problema priorizado.
Dando-se continuidade à construção deste PA, o grupo afinidade trabalhou na
elaboração do fluxograma Árvore Explicativa, a partir do problema priorizado,
reconstruindo simplificadamente os processos que o geram e as consequências
identificadas. O diagrama explicita as relações entre causas e efeitos, possibilitando a
identificação de potenciais obstáculos e oportunidades para intervenção (Caleman et
al. 2016).
Para realização da dinâmica de construção da Árvore Explicativa, foram
realizados cinco movimentos:
- 1º Movimento: consiste nas etapas de descrição do problema priorizado a
definição dos descritores. Para que um problema esteja bem descrito, seus descritores
devem ser precisos e monitoráveis; não deve existir relação causal entre eles; cada
descritor deve agregar uma informação relevante, além de ser necessário para a
explicação.
- 2º Movimento: consiste na identificação das causas que determinam os
problemas.
A árvore explicativa foi construída a partir das respostas à seguinte pergunta:
quais são as causas da evidência apontada pelo descritor? Essa pergunta deve ser
feita para cada um dos descritores do problema.
- 3º Movimento: consiste em estabelecer as consequências do problema,
considerando cada descritor.
- 4º Movimento: consiste na relação entre descritores, causas e consequências.
Uma vez identificadas as causas e consequências conectadas aos descritores
formulados, o ator que explica o problema deve relacioná-las. As relações
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estabelecidas permitem a visualização de cadeias causais ou eixos explicativos do
problema priorizado.
Nesta atividade, com a priorização do problema “Falta de Segurança do
Paciente”, a Árvore Explicativa foi desenhada a partir da identificação e relação entre
o descritor “Ausência do Núcleo de Segurança do Paciente” com as causas
determinantes do problema: “Resistência dos profissionais”, “Baixo conhecimento
sobre a cultura de segurança do paciente”, “Falta de recursos financeiros”, “Falta de
autonomia do gestor” e “Desconhecimento da legislação”; e com as consequências do
problema: “Aumento do número de infecções hospitalares”, “Desperdício de recursos”,
“Falta de humanização no atendimento”, “Aumento do tempo de internação” e
“Aumento dos incidentes e óbitos evitáveis”.

Problema

Figura 2: Árvore Explicativa, segundo descritores, causas e consequências.

- Após a construção da árvore explicativa, foi realizado o 5º movimento, que
consiste na identificação de nós críticos (frente de ataque), ou seja, identifica as
causas que devem ser alvos de intervenção pelos atores no plano de ação.
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A partir da análise da Árvore Explicativa, foram identificados os nós críticos, os
quais devem cumprir simultaneamente três condições descritas por Matus (1993):

(a) a intervenção sobre esta causa tem impacto decisivo sobre os descritores
do problema, no sentido de modificá-los positivamente?
(b) Há possibilidade de intervenção direta sobre este nó causal, mesmo que
não seja pelos atores que a explicam?
(c) é politicamente oportuno atuar sobre a causa identificada (viabilidade
política e mudanças favoráveis nos problemas)?
No quadro abaixo, foram listados os seguintes nós críticos da Árvore
Explicativa:

Quadro 1: Listagem dos Nós Críticos:
Nó Crítico:
Macroproblema Priorizado:
NC1:
Fragilidade na Educação Permanente em Saúde;
NC2:
Fragilidade na Educação em Saúde para o
Usuário.

5.5.

Intervindo no Problema – TR6:

Este é o momento de desenhar o plano de intervenção, ou seja, a partir dos
nós críticos, elaborar a proposta de enfrentamento para cada um deles, frente aos
resultados esperados (imagem objetivo) num determinado espaço de tempo. Para
cada ação/atividade planejada devem ser identificados parceiros e eventuais
opositores, assim como os indicadores que possibilitem o monitoramento destas
ações, os recursos necessários e os prazos.
O produto final consistiu no preenchimento de uma ferramenta – a planilha
Planejamento Estratégico Situacional - PES Simplificado para o problema (nó crítico)
priorizado. Foi traduzida de um conjunto de resultados a serem alcançados,
representando a situação que o ator pretende construir mediante sua ação planejada.
Foi priorizado trabalhar com o NC1 na construção da ferramenta PES Simplificado,
pois Educação Permanente em Saúde abrange os trabalhadores em saúde, público
alvo para o Plano de Intervenção.
De acordo com o Quadro 2, as ações elencadas no PES Simplificado foram a
Construção da Cartilha e as Reuniões com gestores da AGEVISA/PB (Agência
Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba), SES (Secretaria de Estado da Saúde) e
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COSEMS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde), para implantação da
Cartilha no sistema online do site da Agevisa, na tentativa de minimizar os custos.
Também foram descritos na planilha os atores responsáveis por tais ações,
seus parceiros ou eventuais opositores. Considerando-se os atributos de simplicidade,
mensurabilidade, seletividade e validade, foram escolhidos os indicadores de
monitoramento para as ações.
No que concerne aos recursos para cada ação, serão necessários, para a
Construção da Cartilha, os recursos Econômico-financeiros e Cognitivos (que
dependem de incorporação de conhecimentos ou tecnologias pelos participantes), e,
para a Reunião com os Gestores, os recursos Políticos (que implicam relações de
poder entre os atores políticos) e Organizativos (que dependem de ações direcionadas
à organização).
A definição dos prazos também deve levar em conta os tempos políticos e as
características específicas para o setor público, que por força de dispositivos legais em
determinados períodos apresenta restrição, como por exemplo, de contratação de
profissionais, como o especialista em arte-mídia, para confecção da cartilha.
Quadro 2: Planilha Plano de Ação – PES, segundo nó crítico.
PES SIMPLIFICADO:
Espaço do
Serviços de Saúde abrangidos pela RDC 36/2013
Macroproblema
Problema
Deficiência na implementação do NSP no estado da PB
Nó crítico
Fragilidade na educação permanente em saúde
Resul
Praz
tado
Ações e
Responsab Parceiros/
Indicadores
Recurso os
Esper Atividades ilidades
Eventuais
s
ado
Opositores
necessá
rios
- Número de
Construção Adriana
da Cartilha
Mendes
acesso à
Cognitivo
Andrea
Cartilha
s
-Percentual de
Cardoso
Economi 90
Fabrício
núcleos de
codias
Martins
Segurança do
financeir
Jassiara
paciente
os
- SES implantados no
Morais
Luana
somatório de
Monteiro
AGEVISA
hospitais
Mariceli
/PB
públicos e
Barbosa
privados do
COSEMS
estado da PB
Reunião
com
Adriana
- Número de
gestores da Mendes
participantes
Políticos

1
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Agevisa,
SES e
COSEMS
para
implantação
da Cartilha
no sistema
online do
site da
Agevisa.

Andrea
Cardoso
Fabrício
Martins
Jassiara
Morais
Luana
Monteiro
Mariceli
Barbosa

dentre os
gestores na
reunião.

e

120
dias

Organiza
tivos

A equipe chega à conclusão de que uma cartilha online será o instrumento
facilitador para implementação do NSP nos serviços de saúde no estado da Paraíba.
Nela conterá as informações para o serviço de implantar/implementar o NSP.

5.6.

Viabilizando o Plano de Ação – TR 7:

A análise de viabilidade do plano de ação corresponde ao Momento
Estratégico, pois como o plano é o resultado de proposições que visam intervir em
problemas numa determinada realidade, os diferentes atores sociais envolvidos
podem ter interesses ou desejos diversos, que se refletem em ações e
comportamentos difíceis de serem totalmente previstos. É importante compreender
que um grau de imprevisibilidade e de incerteza sempre estará presente, devendo ser
incluído em nossos cálculos estratégicos. Segundo Matus (1993, p. 11), estratégia é “a
arte de lidar com a incerteza, com a imprecisão e a névoa do amanhã”.
Considerando esse grau de incerteza, viabilidade significa a construção de
possibilidades e alternativas que nos permitam produzir mudanças na realidade.
Algumas ações são consideradas mais simples e de maior viabilidade, pois dependem
exclusivamente do ator que planeja. Outras, ao contrário, dependem de variáveis que
são controladas por outros atores em contextos específicos, e isso pode dificultar a
execução de ações que geram conflito (Caleman et al. 2016).
Foram analisadas a viabilidade das ações do plano. As ações viáveis são
aquelas de consenso, nas quais todos os atores sociais envolvidos consideram de
modo positivo ou, aqueles que não apoiam, são indiferentes. Também são viáveis as
ações conflitivas, nas quais os que as apoiam conseguem superar a oposição dos que
a elas resistem.
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Durante o encontro presencial, foi apresentado um vídeo, no qual foram
discutidos o Plano de Ação, a análise de viabilidade, o posicionamento de cada ator
frente às ações trabalhadas, as possíveis rejeições enfrentadas e os recursos
necessários para realização das ações na cidade fictícia de Pólis. Foi montada a
Matriz de Estratégia de Viabilidade, onde a equipe buscava uma melhoria para o
aumento da viabilidade das ações.
No quadro abaixo, estão descritas as ações referentes a cada ator social, o
interesse está marcado com os sinais: a favor (+); contra (-) e indiferente (0), e o valor
pode ser alto (A), médio (M) ou baixo (B). Foram evidenciados sua capacidade de
rejeição, a partir da análise do interesse e do valor que cada ator social atribui às
ações do Plano.
Quadro 3 - Matriz de Análise de Viabilidade/Motivação dos atores sociais,
segundo ação do plano:
Ação 1
Ação 2
Ação 3
Ação 4
Capaci
dade
de
rejeiçã
o
Ator 1:
Financiar a
Apresentar a
Divulgá-la
Monitorar
Agência
construção
Cartilha aos
oficialmente no o acesso
Estadual
da Cartilha
demais atores site da
à cartilha
NÃO
de VISA
online.
envolvidos.
Agevisa.
no site.
da
Paraíba
(A, +)
(A, +)
(A, +)
(A, +)
Informar as
Apresentar ao Remeter Ofício Apresenta
Ator 2:
condições
gestor
para o
ra
NAH –
dos Hospitais estadual a
chamamento
Cartilha
Núcleo de escolhidos
proposta do
do gestor
aos
NÃO
Atenção
quanto à
PA e a sua
hospitalar para gestores
Hospitala implementaç viabilidade.
apresentar a
hospitalar
r
ão no NSP.
Cartilha.
es.
(A, +)
Ator 3:
Gestor
Hospitala
r

Nomear a
comissão do
NSP.

(A, +)

(A, +)
Implantar
ações de
Educação
Permanente
em Saúde no
Hospital sobre
o tema
segurança do
paciente.

(A, +)
Implantar
ações de
Educação em
Saúde com os
usuários no
serviço.

(A, +)
(A, +)

(A, +)

SIM
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Ator 4:
Equipe
Multidisci
plinar de
Saúde

Ator 5:
NSP

Cumprir as
ações de
Segurança
do Paciente.

Participar das
programações
educativas
promovidas
pelo NSP.

(M, +)
Viabilizar as
ações do
NSP.

(M, 0)
Realizar ações
de Educação
Permanente
em Saúde.

Ator 6:
CCIH
(A, +)

SIM

Realizar ações
de Educação
em Saúde com
os usuários no
serviço.

NÃO

(A, +)

(A, +)
A partir das ações consideradas conflitivas, deve-se buscar a construção de
viabilidade, levando-se em conta os recursos necessários e quem os controla. Nessa
matriz, a viabilidade pode ser classificada como alta, média ou baixa, a depender da
disponibilidade dos recursos disponíveis para viabilizá-las (Caleman et al. 2016).
Foi construída a matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ação
conflitiva, cuja viabilidade foi classificada como “Alta”, tendo em vista que as ações
propostas

tem

possibilidade

de

serem

concretizadas,

pois

o

gestor

se

corresponsabilizará em implementá-las.

Quadro 4: Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ação
conflitiva:
Ações conflitivas do Recursos
Recursos que
Viabilidade
Estratégia
Plano de Ação
necessários
temos e não
s para
temos
aumentar
a
viabilidad
e
Profissionais
da Realizar
Não
temos Alta
Correspon
equipe
reuniões
Recursos
sabilizar o
multidisciplinarpartici mensais
e humanos
gestor do
parem
das fornecer
suficientes para
serviço.
programações
acesso
a monitorar
as
educativas
computador
ações do NSP.
promovidas
pelo com internet.
NSP.

Termo de Referência – TR8 Gestão do plano – Monitorando o plano
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A gestão de um plano estratégico é um dos principais momentos do
planejamento. Trata-se do momento tático-operacional e refere-se à intervenção
propriamente dita. Nessa etapa ocorre a condução do plano, seu monitoramento, a
identificação das dificuldades e as correções necessárias a serem efetivadas nas
operações propostas. É fundamental, também, construir um sistema de gestão que
coordene e acompanhe a execução das ações promovendo a comunicação e
integração dos envolvidos e que faça as correções de rumo necessárias, garantindo
que ele seja efetivamente implementado.

ACOMPANHAMENTO
Mensal, por meio do
indicador do número
de acesso à Cartilha
online

COORDENAÇÃO:
Equipe de
elaboração da
Cartilha e
Agevisa/PB

COMUNICAÇÃO
Divulgação da
Cartilha pela
Agevisa/PB.

INTEGRAÇÃO:
Acompanhar, através
de indicadores, a
evolução dos núcleos
implantados.

GESTÃO DO
PLANO

CORREÇÃO (Rumos):
Atualizar a Cartilha,
conforme Normas e
Protocolos vigentes.

Figura 3: Etapas chave da Gestão do Plano.

Para a gestão do plano, sugere-se a utilização de critérios para classificar as
ações/atividades que constam do plano:

1) Viabilidade (alta, média e baixa): utilizar classificação realizada na matriz
de viabilidade;
2) Impacto (alto, médio e baixo): utilizar classificação realizada na matriz de
viabilidade;
3) Comando: (i) gerentes e atores internos, (ii) comissões temporárias internas,
(iii) atores internos articulados com atores externos;
4) Duração (curta, média e longa): ações que necessitam de maior tempo de
implementação precisam ser observadas para que seja miniciadas em tempo hábil,
considerando a vigência do plano;
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5)

Recurso

(Político,

Econômico,

Técnico

e

Organizacional):

utilizar

classificação realizada na matriz de viabilidade; e
6) Precedência (1a; 2a; 3a etc.): por sua característica e escopo algumas
devem

preceder outras, devendo-se considerar antecedência

obrigatória

ou

estratégica (acúmulo político) que uma tem em relação à outra.

No quadro abaixo, foram classificadas as ações, quanto à viabilidade, impacto,
comando, duração e recurso, estabelecendo a precedência.

Quadro 5: Matriz de gestão do plano.
Viab Imp Co Duraçã Recurso
ilida acto ma o
de
nd
o
Patrocinar
a Alta
Alto
iii
Médio
Econômico
construção
da
prazo
Cartilha online.
Apresentar
a Alta
Alto
iii
Médio
TécnicoCartilha
aos
prazo
Político
demais
atores
envolvidos.
Divulgá-la
Alta
Alto
iii
Médio Organizacio
oficialmente no site
prazo
nal
da Agevisa.
Monitorar o acesso Alta
Alto
iii
Médio Organizacio
à cartilha no site.
prazo
nal
Informar as
Alta
Alto
iii
Médio
Técnico e
condições dos
prazo
Organizacio
Hospitais
nal
escolhidos quanto
à implementação
do NSP.
Apresentar ao
Alta
Alto
iii
Médio
Político,
gestor estadual a
prazo
técnico e
proposta do PA e a
organizacio
sua viabilidade.
nal
Remeter o Ofício
Alta
Alto
iii
Médio Organizacio
para o
prazo
nal
chamamento do
gestor hospitalar.
Apresentar a
Alta
Alto
iii
Médio Organizacio
Cartilha aos
prazo
nal
gestores
hospitalares.
Nomear a
Alta
Alto
I
Médio
Técnico e
comissãodo NSP.
prazo
Organizacio
nal
Ação

Ator:
AGEVISA
Ações: A1
A2

A3

A4
Ator: NAH
Ações:
A5

A6

A7

A8

Ator
Gestor
Hospitalar
Ações: A9

Prece
dênci
a
2a

3a

6a

13a
12a

1a

4a

5a

6a

27
A10

Alta

Alto

I

Médio
prazo

Técnico e
Organizacio
nal

7a

Alta

Alto

i

Médio
prazo

8a

Médi
o

Médi
o

ii

Médio
prazo

Técnico,
Organizacio
nal e
Econômico
Técnico e
Organizacio
nal

Participar das
programações
educativas
promovidas pelo
NSP.
Viabilizar as ações
do NSP.

Médi
o

Médi
o

ii

Médio
prazo

Técnico e
Organizacio
nal

10a

Alta

Alto

I

Médio
prazo

9a

A15

Realizar ações de
Educação
Permanente em
Saúde.

Alta

Alto

I

Médio
prazo

A16

Realizar ações de
Educação em
Saúde com os
usuários no
serviço.

Alta

Alto

I

Médio
prazo

Técnico,
Econômico
e
Organizacio
nal
Técnico,
Econômico
e
Organizacio
nal
Técnico,
Econômico
e
Organizacio
nal

A11

Ator
Equipe
Multidiscip
linar
Ações:
A12
A13

Atores:
NSP e
CCIHAçõe
s: A14

Implantar ações de
Educação
Permanente em
Saúde no Hospital
sobre o tema
segurança do
paciente.
Implantar ações de
Educação em
Saúdecom os
usuários no serviço
Cumprir as ações
de Segurança do
Paciente.

9a

11a

11a

Por fim, foi elaborado o cronograma de acompanhamento de implementação
das ações, cujo nó crítico - Fragilidade na Educação Permanente em Saúde - só
poderá ser trabalhado após a apresentação da cartilha aos gestores hospitalares, o
que está previsto para o início de 2017.

Nó Crítico
2017
NC1:
Fragilidade
na
Educação JAN
Permanente em Saúde:
Ação do NAH: Apresentar a Cartilha aos
X
gestores hospitalares.

FEV

MAR

ABR

MAI JUN
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Ação do Gestor Hospitalar: Implantar
ações de Educação Permanente em
Saúde no Hospital sobre o tema
segurança do paciente.
Ação da Equipe Multidisciplinar:
Participar das programações educativas
promovidas pelo NSP.
Ação NSP/CCIH: Realizar ações de
Educação Permanente em Saúde.
Ação da Agevisa/PB: Monitorar o
acesso à cartilha no site.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

- Ações executadas em novembro de 2016:
Como ações já executadas pelos autores deste Projeto Aplicativo, foi
apresentada a proposta de elaboração da Cartilha online como instrumento
pedagógico para o NAHe para AGEVISA, por meio de reunião com seus gestores.
Também foi requerida a contratação de profissional qualificado para construção da
Cartilha, em sua versão online, por meio de entrega de Memorando à Direção Geral
da AGEVISA, responsável por patrocinar a construção da mesma.
Para elaborar uma Cartilha que desempenhe as funções propostas neste
Projeto, faz-se necessário conhecer as reais dificuldades enfrentadas pelos NSP
implantados no estado da Paraíba, relacionadas ao processo de implementação da
Política de Segurança do Paciente.
Para tanto, a AGEVISA e os autores deste PA convidaram as Coordenações
dos NSP do estado cadastrados na ANVISA (Figura4), por meio do envio de Ofício
Circular (Anexo A), para apresentar a proposta de elaboração da Cartilha de
Segurança do Paciente - Instrumento Pedagógico de Comunicação em Vigilância
Sanitária e aplicação de um questionário (Anexo B).
Existem 109 hospitais (públicos, privados e filantrópicos) cadastrados na
Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba (Anexo C), distribuídos nos 223
municípios do estado. Do quantitativo de hospitais, apenas 15 possuem cadastro do
NSP na Anvisa.
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Figura 4: Serviços que possuem NSP cadastrados na ANVISA.

O questionário foi elaborado de acordo com a RDC/ANVISA nº 36/2013 e o
Protocolo de Implantação do NSP da ANVISA(2014).
Dos 16 serviços convidados, 13 compareceram à reunião, que se deu no
Auditório da AGEVISA no dia 22 de novembro de 2016, com intuito de apoiar a
construção da cartilha, a partir da realidade local. A análise das respostas objetivas do
questionário, foram detalhadas no Quadro 6.

4.Existem
o por
medidas de
2.NSP possui 3.NSP realiza dissem. da
iro e Regimento
reuniões
Cultura de
êutico Interno?
mensais?
Segurança?

5.Plano de
Segurança
Paciente
atualizado
pelo NSP?

6.NSP
monitora
protocolos
7.NSP
por
divulga os
indicadores? indicadores?

8.Integração
do NSP a
outros
comitês?

9.NS
impl
todo
prot

NTO

3
rios
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SIM = 7
NÃO = 3
ANDAMENTO
=3
TOTAL: 13
questionários

SIM = 6
SIM = 8
SIM = 6
SIM = 4
NÃO = 6
NÃO = 0
NÃO = 2
NÃO = 5
ANDAMENTO ANDAMENTO ANDAMENTO ANDAMENTO
=1
=5
=5
=4
TOTAL: 13
TOTAL: 13
TOTAL: 13
TOTAL: 13
questionários questionários questionários questionários
Quadro 6: Análise das respostas dos questionários.

SIM = 5
NÃO = 5
ANDAMENTO
=3
TOTAL: 13
questionários

SIM = 10
NÃO = 2
ANDAMENTO
=1
TOTAL: 13
questionários

Na pergunta 9 do questionário, foi solicitado aos participantes que
discriminássemos Protocolos de Segurança implantados no serviço. O quadro 7
descreve a análise dessas respostas.

Quadro 7: Análise
protocolos implantados.
P1P2 Identificaçã
Comunicaçã
o do
o entre Prof.
Paciente
de saúde
SIM = 11
NÃO = 2
ANDAMENT
O=0
TOTAL:13
questionários

SIM = 5
NÃO = 8
ANDAMENT
O=0
TOTAL: 13
questionários

das respostas dos questionários, de acordo com os
P3Prescrição
segura de
Medicament
o
SIM = 4
NÃO = 9
ANDAMENT
O=0
TOTAL: 13
questionários

P4-Cirurgia
Segura
SIM = 6
NÃO = 7
ANDAMENT
O=0
TOTAL: 13
questionários

P5-Higiene
das mãos
SIM = 8
NÃO = 4
ANDAMENT
O=1
TOTAL: 13
questionários

P6Prevenção
de quedas e
úlceras por
pressão
SIM = 7
NÃO = 6
ANDAMENT
O=0
TOTAL: 13
questionários

O número de serviços que participaram da reunião com intuito de apoiar a
construção da cartilha, a partir da realidade local, foi no total de 13. Assim foram
considerados os seguintes critérios:
a. Identificação do Paciente- Esse protocolo é considerado essencial para
implantação da segurança do paciente, pois assegura que o cuidado seja prestado à
pessoa para a qual se destina. Dos 13 serviços, 2 não utilizam a identificação do
paciente de forma adequada, justificando a construção do passo desse protocolo na
cartilha;
b. Comunicação entre Profissionais de Saúde – este protocolo possui o objetivo de
assegurar mais qualidade e eficiência no atendimento. Dos 13 serviços,8 não realizam
a comunicação entre profissionais de saúde, justificando a construção do passo desse
protocolo na cartilha, sendo considerado de suma importância para efetivação da
segurança do paciente;

SIM
NÃO
AND
=0
TOT
ques
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c. Prescrição Segura de Medicamentos - este protocolo tem a finalidade de
promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde.
Dos 13 serviços participantes, 9 não realizam a prescrição segura de medicamentos, o
que justifica a construção do passo desse protocolo na cartilha, sendo considerado de
suma importância para efetivação da segurança do paciente;
d. Cirurgia Segura - A finalidade deste protocolo é determinar as medidas a serem
implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a
mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de
procedimentos cirúrgicos. Dos 13 serviços, 7 não utilizam protocolo de cirurgia segura,
justificando a construção do passo desse protocolo na cartilha, sendo considerado de
suma importância para efetivação da segurança do paciente;
e. Higiene das mãos – este protocolo possui o intuito de prevenir e controlar as
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), visando à segurança do
paciente, dos profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos
pacientes. Dos 13 serviços, 4 não implementaram a higiene das mãos, justificando a
construção do passo desse protocolo na cartilha, sendo considerado de suma
importância para efetivação da segurança do paciente;
f. Prevenção de quedas e úlceras por pressão – este protocolo visa
implantar/implementar medidas que contemplem a avaliação de risco do paciente a
quedas e úlceras por pressão, garantindo o cuidado multiprofissional em um ambiente
seguro. Dos 13 serviços, 6 não implantaram/implementaram a prevenção de quedas
de forma adequada, justificando a construção do passo desse protocolo na cartilha,
sendo considerado de suma importância para efetivação da segurança do paciente;

Assim consideramos de suma importância as articulações referendadas no
planejamento do PA.

A respeito das dificuldades enfrentadas nos serviços, que impedem a
implementação de tais núcleos no estado, foram destacadas as seguintes questões:
1. A deficiência de recursos financeiros é uma das dificuldades importantes
evidenciadas pelos representantes dos NPS, que interfere na viabilidade da
implantação das ações de segurança do paciente;
2. A falta de envolvimento dos profissionais de saúde na efetivação das ações de
segurança do paciente foi também um dos entraves citados, refletindo diretamente na
necessidade

de

disseminação

estabelecimentos de saúde;

da

cultura

de

segurança

do

paciente

nos
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3. A necessidade de exclusividade dos profissionais que compõe os NSP para
execução do plano de segurança do paciente, das ações de educação permanente,
implantação dos protocolos e avaliação dos indicadores é extremamente importante
para consolidação das ações de segurança dos paciente;
4. A deficiência na implantação de todos os protocolos de segurança do paciente é
outro ponto importante a ser ressaltados e que reflete diretamente na segurança e
qualidade da assistência prestada;
5. Ressaltou-se também a necessidade do farmacêutico na equipe do NSP. Por outro
lado, a participação de outros profissionais, além de médico, enfermeiro e
farmacêutico, é importante no sentido de disseminar a cultura do paciente em todos os
setores do estabelecimento;
6 Foi considerada também a dificuldade de operacionalização do sistema NOTIVISA;

Destaca-se a importância das informações acima citadas, como subsídios para
implantação deste projeto aplicativo, no sentido de fortalecer as ações de segurança
do paciente, garantir a qualidade da assistência prestada e o cumprimento da normas
em vigor, pelos estabelecimentos assistenciais de saúde do estado da Paraíba.

6.

PLANO DE INTERVENÇÃO

Para execução do PA, o grupo afinidade elencou as seguintes ações e
atividades:


Construção de uma cartilha na versão online, como instrumento

pedagógico. A cartilha será elaborada com o objetivo de descrever o passo a
passo da implantação dos NSP e elaboração dos protocolos, numa linguagem
clara e objetiva, tendo como base o Protocolo de Implantação do Núcleo de
Segurança do Paciente publicado pela ANVISA (2014), como também as
dificuldades relatadas por membros dos NSP no processo de implementação da
PNSP no estado da Paraíba;


A implantação e a viabilização da cartilha será uma parceria com

a Direção da Agência Estadual de Vigilância Sanitária e a Gerência de
Informática;


A divulgação da cartilha será no sistema web, na pagina já

existente da vigilância sanitária;


Juntamente com a cartilha, pretende-se divulgar no sistema as

normas pertinentes ao tema;
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Realização de reunião com os vários atores envolvidos para

divulgação do instrumento, começando pelos gestores da SES e posteriormente
com os gestores das instituições hospitalares e comissões;


O PA tem a pretensão de aperfeiçoar as ações educativas de

vigilância sanitária junto ao setor regulado;


A ação pretende também estreitar o canal de comunicação com

o setor regulado, visando disseminar informação e ao mesmo tempo reduzir as
ações punitivas e suas respectivas penalidades;


Informa-se que foram discutidas as estratégias como o espaço

de trabalho e a metodologia aplicada no PA. O espaço do Macroproblema será
os serviços de saúde abrangidos pela RDC ANVISA Nº 63/2013; contudo,
nosso foco primário será os hospitais públicos e privados localizados no estado
da Paraíba;


As dificuldades na construção do PA foram: Definir o

Macroproblema; definir a abrangência e construir a metodologia;


A facilidade na construção do PA foi o interesse do grupo.

Portanto, a partir da importância dada atualmente ao tema segurança do
paciente, como requisito indispensável à qualidade e a segurança dos processos
assistenciais, o grupo afinidade pretende, através do plano de intervenção,
potencializar as ações de vigilância sanitária, no sentido não somente do cumprimento
de normas sanitárias, mas também de disseminação da cultura da segurança do
paciente.
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ANEXO B: Questionário aplicado aos NSP da Paraíba:
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ANEXO C
LISTA DE HOSPITAIS DA PARAÍBA
Estabelecimento
1. Hospital Edson Ramalho
2. Hospital Colônia Getúlio Vargas
3. Hospital Clementino Fraga
4. Hospital Estadual Urgência e Emergência Central
Transplantes
5. Hospital Fap - Fundação Assistencial PB - Universitário
6. Hospital Geral Santa Isabel
7. Hospital Municipal Padre Alfredo Barbosa
8. Hospital Napoleão Laureano
9. Hospital Regional de Patos - Belo Horizonte
10. Hospital Universitário Alcides Carneiro

Município
João Pessoa
Bayeux
João Pessoa
João Pessoa
Campina Grande
João Pessoa
Cabedelo
João Pessoa
Patos
Campina Grande

11. Hospital Municipal Vanildo Maroja

Araçagi

12. Apaseu Hospital Menino Jesus

Uiraúna

13. Unidade Mista Hospitalar de Solânea

Solânea

14. Hospital Distrital de Itaporanga
15. Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho
16. Hospital Municipal Honório Tavares Albuquerque
17. Hospital Regional Felipe Tiago
18. Hospital Regional Complexo de Saúde de Guarabira
19. Hospital Geral de Serra Branca
20. Hospital Capitão João Dantas Rothea
21. Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva

Itaporanga
Brejo do Cruz
Bonito de Santa
Fé
Picuí
Guarabira
Serra Branca
São João do Rio
do Peixe
Itaporanga

22. Hospital Municipal de Pedra Lavrada

Pedra Lavrada

23. Hospital Regional de Princesa Isabel

Princesa Isabel

24. Hospital Regional Américo Maia Vasconcelos
25. Hospital Geral de Cabedelo
26. Hospital Regional Sá Andrade
27. Hospital Regional Venceslau Lopes
28. Hospital Regional de Picuí

Catolé do Rocha
Cabedelo
Sapé
Piancó
Picuí

29. Hospital da Criança

Campina Grande

30. Hospital Campina Grande

Campina Grande

31. Clínica Santa Maria

Campina Grande

32. Clínica Dom Rodrigo

João Pessoa

33. Hospital Distrital de Pombal
34. Hospital Estadual Santa Cruz

Pombal
Santa Cruz

35. Hospital Municipal de Cuité

Cuité

36. Hospital Municipal de Prata

Prata

37. Unidade Mista de Aguiar

Aguiar
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38. Hospital Luis Alexandrino da Silva
39. Hospital Severino Veriato
40. Hospital Regional de Cajazeiras

Belém
Bom Sucesso
Cajazeiras

41. Maternidade Frei Damião

João Pessoa

42. Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira

João Pessoa

43. Sanatório Cliford

João Pessoa

44. Hospital e Maternidade Santa Filomena

Monteiro

45. Maternidade Peregrino Filho

Patos

46. Hospital Infantil Noaldo Leite

Patos

47. Hospital e Maternidade Estevam Marinho
48. Clínica Santa Clara

Coremas
Campina Grande

49. Hospital Infantil Arlinda Marques

João Pessoa

50. Hospital e Maternidade Sinhá Carneiro

Santa Luzia

51. Hospital Francisco Assis Freitas

Solânea

52. Hospital Distrital de Taperoá

Taperoá

53. Hospital Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena
54. Hospital de Lagoa de Dentro
55. Hospital Regional José P. de Lima
56. Unidade Mista de Água Branca

João Pessoa
Lagoa de Dentro
Princesa Isabel
Água Branca

57. Hospital Distrital Francisco Bento Cabral

Aguiar

58. Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro

Pombal

59. Hospital Geral Dr. Ovídio Duarte
60. Hospital Regional de Emergência e Trauma Dom Luiz
Gonzaga Fernandes

Serraria

61. Hospital Júlia Maranhão

Campina Grande
Araruna

62. Instituto de Saúde Elpídio de Almeida - ISEA

Campina Grande

63. Clipsi

Campina Grande

64. Hospital Antônio Targino

Campina Grande

65. Hospital e Maternidade Dr. Edgley

Campina Grande

66. SAS Hosp João XXIII

Campina Grande

67. Hospital e Maternidade Caçula Leite

Conceição

68. Hospital e Maternidade Municipal de Cuité
69. Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcisio
Burity

João Pessoa

70. Hospital Municipal Valentina

João Pessoa

71. Maternidade Cândida Vargas

João Pessoa

72. Hospital São Vicente de Paulo

João Pessoa

73. Hospital Universitário Lauro Wanderley

João Pessoa

74. Hospital Padre Zé

João Pessoa

75. Hospital Geral de Mamanguape

Mamanguape

76. Fundação Hospitalar de Juazeirinho
77. Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha

Cuité

Juazeirinho
Massaranduba
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78. Hospital e Maternidade Dr. Antônio Luiz Coutinho

Pocinhos

79. Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho

Santa Rita

80. Hospital Distrital Deputado Manoel Gonçalves Abrantes

Sousa

81. Sociedade Hospitalar Gadelha de Oliveira

Sousa

82. Hospital e Maternidade Alice de Almeida

Sumé

83. Hospital Rodrigues de Aguiar

João Pessoa

84. Hospital Geral de Mari

Sapé

85. Hospital Otília Balduíno

Junco do Seridó

86. AMIP Assistência Médica Infantil da Paraíba

João Pessoa

87. Hospital Moacir Dantas

João Pessoa

88. Hospital UNIMED João Pessoa

João Pessoa

89. Hospital Treze de Maio Instituto Pneumologia Paraíba

João Pessoa

90. Hospital e Maternidade João B. C.
91. Hospital Pedro I
92. Hospital Infantil Doutor João Soares
93. Hospital e Pronto Socorro Infantil de Santa Rita

Jacaraú
Campina Grande
João Pessoa
Santa Rita

94. Hospital São Francisco

Patos

95. Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

Picuí

96. Hospital São Luiz

João Pessoa

97. Hospital Ortotrauma de Mangabeira

João Pessoa

98. Clim - Clínica Integrada da Mulher

João Pessoa

99. Hospital Infantil de Cajazeiras
100.
Fundação Médico Hospitalar do Congo
101.
Instituto Monte Sinai de Pesquisas Médicas e
Assistenciais

Cajazeiras
Congo

102.

Fundação Hospitalar Vandilo Brito

João Pessoa
São João do
Cariri

103.

Instituto Kumamoto de Pesquisa

João Pessoa

104.

Sabino R. Guimarães

105.

Hospital e Maternidade Santa Rita de Cássia

106.
Hospital Maria Auxiliadora Patrícia de Golvea
107.
Hospital e Maternidade Dr. Geneton Carvalho
Almeida
108.

Hospital Santa Terezinha

109.

Hospital Meita Matias

Legenda:
E = ESTADUAL
M= MUNICIPAL
F = FEDERAL
FI = FILANTRÓPICO

Cajazeiras
Rio Tinto
São Vicente do
Seridó
Olho D'Água
Sousa
Cajazeiras

1

MONIQUE TALITA DE PONTES
JAMILLA SUÊNIA OLIVEIRA DE FARIAS

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB

JOÃO PESSOA
2016

2

APÊNDICES

APÊNDICE A - IDENTIFICANDO O PROBLEMA .......................................................................................................................................19
APÊNDICE B - PRIORIZANDO O MACROPROBLEMA POR MEIO DA MATRIZ DECISÓRIA ...............................................................20
APÊNDICE C - MAPEANDO OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS ..........................................................................................................20
APÊNDICE D - ÁRVORES EXPLICATIVAS DO PROBLEMA ....................................................................................................................21
APÊNDICE E - MATRIZ DE ANÁLISE DE MOTIVAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS, SEGUNDO AÇÃO DO PLANO ...............................22
APÊNDICE F - MATRIZ DE ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE, SEGUNDO AÇÕES CONFLITIVAS ............................23
APÊNDICE G - MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO .....................................................................................................................................24
APÊNDICE H - MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO ....................................................................................................................25
APÊNDICE I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA .............................................................................................................................................26

3

SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO ...........................................................................................................................................................................................4
2 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................................................5
3 CONTEXTUALIZAÇÃO ...................................................................................................................................................................................6
4 OBJETIVOS .....................................................................................................................................................................................................7
4.1 OBJETIVO GERAL: ...................................................................................................................................................................................7
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ....................................................................................................................................................................7
5 FUNDAMENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................................8
6 PERCURSO METODOLÓGICO ......................................................................................................................................................................9
6.1 – IDENTIFICANDO O PROBLEMA (APÊNDICE A) ...............................................................................................................................10
6.2 - PRIORIZANDO O MACROPROBLEMA POR MEIO DA MATRIZ DECISÓRIA (APÊNDICE B) ........................................................11
6.3 - MAPEANDO OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS (APÊNDICE C) .................................................................................................12
6.4 - ÁRVORES EXPLICATIVAS DO PROBLEMA (APÊNDICE D) ............................................................................................................13
7 PLANO DE INTERVENÇÃO .........................................................................................................................................................................14
7.1 - MATRIZ DE ANÁLISE DE MOTIVAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS, SEGUNDO AÇÃO DO PLANO (APÊNDICE E) .......................15
7.2 – MATRIZ DE ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE, SEGUNDO AÇÕES CONFLITIVAS (APÊNDICE F) ....................15
7.3 - MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO (APÊNDICE G) .............................................................................................................................15
7.4 - MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO (APÊNDICE H)............................................................................................................16
7.5 - PLANILHA ORÇAMENTARIA (ANEXO I)............................................................................................................................................16
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................................................................................................................17
9 REFERÊNCIAS ..............................................................................................................................................................................................18

4

1 APRESENTAÇÃO
Este Projeto Aplicativo é uma atividade curricular do curso de Especialização em Gestão da Vigilância Sanitária necessária pa ra a
certificação dos alunos que através do trabalho multidisciplinar que considera a seleção, pactuação e caracterização de um problema para a
construção de uma proposta de intervenção. (RAMOS et al, 2015)
Partindo da analise dos problemas vivenciados pelo serviço municipal de vigilância sanitária (VISA) dos municípios: Caaporã, Conde,
Juripiranga e Riachão do Poço pertencentes em sua maioria ao Litoral Sul do Estado da Paraíba que ao descreverem suas fragilidades,
verificou-se que a maior dificuldade enfrentada no processo de trabalho era a insuficiência da oferta da educação em VISA o que refletia num
alto número de denúncias e solicitações de atividades fora da área de competência do setor por desconhecimento da equipe, dos profissionais
de saúde e da população bem como de sua estrutura legal desatualizada.
Constatamos que havia a necessidade de construirmos um perfil para nosso serviço e promover educação permanente em visa com o
objetivo de melhorar o fluxo de trabalho e ampliar nossa resolutividade nas ações executadas para superar o enorme desafio de intervir
oportunamente sobre os riscos sanitários que a população sob nossa responsabilidade está exposta. Fundamentados no Planejamento
Estratégico Situacional (PES) iniciamos a construção deste projeto com a colaboração dos profissionais inseridos na Visa dos municípios
acima citados, mas ao priorizarmos o problema de maior magnitude e relevância: “Insuficiência de Educação em Vigilância Sanitária” houve
desistência de alguns componentes do grupo ficando apenas as técnicas do município de Caaporã que deram continuidade ao desenho desta
proposta de intervenção da realidade.
Acreditando assim, no poder de transformação de processos de trabalho por meio da Educação Permanente em Saúde e na
consequente ampliação da resolutividade das ações, foram programadas duas ações de intervenção na prática de trabalho: atualização da
estrutura legal conforme o que determina a legislação federal vigente e promoção da Educação Permanente em VISA para os profissionais da
gestão da Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de melhorar o fluxo de trabalho e aos profissionais de saúde inseridos na Estratégia
de Saúde da Família qualificando-os para torná-los potenciais parceiros.
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2 INTRODUÇÃO
A Educação Permanente em saúde, tem como pressuposto o olhar para o processo de trabalho no cotidiano dos serviços, de modo a
implantar ações de saúde para atender demandas de usuários, da população e dos processos de trabalhos. Parte-se do pressuposto de que
somente desde a realidade local e da singularidade dos atores é possível construir processos que façam sentido e que sejam efetivamente
apropriados pelos trabalhadores em seu cotidiano.
E considerando que o caráter de intervenção das ações de VISA é fundamentado na legislação sanitária que contém as normas
(técnicas e jurídicas) de proteção da saúde, determinando e legitimando o dever a cumprir, garantindo a legalidade das intervenções
necessária e que os componentes estruturais utilizados nas ações locais de VISA são: Legislação (legitimidade do dever a cumprir),
conhecimento (validade do saber) e experiência (aspecto subjetivo) (SILVA & LANA, 2016).
O primeiro passo para efetivar a promoção da EPS em VISA foi atualizar a estrutura legal do serviço de VISA de Caaporã,
considerando que essa ação é considerada estruturante e faz parte do o elenco norteador das ações de VISA descrito no anexo I da Portaria
1.106/2007. Essa necessidade foi verificada pelos gestores de VISA que antecederam a atual gestão, mas infelizmente não conseguiram
alcançar o objetivo por não revogar a legislação atual.
Após a conclusão da atualização da estrutural legal com a definição do perfil do serviço, foi proposto ofertar atividades de EPS em VISA
com a utilização da metodologia ativa de ensino aprendizagem começando por uma oficina de sondagem com a equipe gestora da Secretaria
Municipal de Saúde visualizando sensibilizar os gestores sobre a importância da VISA e construir fluxos de trabalhos mais resolutivos. Além
dessa ação, visualizamos a construção de uma agenda permanente de matriciamento em VISA para promover a integração do setor com a
rede assistencial de saúde, iniciando com três Equipes de saúde da Família, favorecendo o trabalho integral e intersetorial em saúde conforme
as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

6

2

CONTEXTUALIZAÇÃO
O presente Projeto Aplicativo teve início com a formação do Grupo Afinidade Litoral Sul composto por 06 profissionais inseridos nos

serviços municipais de vigilância sanitária de Caaporã, Conde, Juripiranga, e Riachão do Poço e finalizou com as duas técnicas do município
de Caaporã, exposto anteriormente.
Dessa forma, o cenário de nossa intervenção neste projeto foi definido no município de Caaporã, que pertence a 1ª Região de Saúde
do Estado da Paraíba, denominada de Mata Atlântica, possui 150,168 Km² de área territorial. Foi fundado em 02 de fevereiro de 1964 e
localiza-se a aproximadamente 45 km da Capital João Pessoa. Para 2015 sua população foi estimada em 21.555 habitantes, apresentando
uma pequena predominância de mulheres em relação aos homens.
Sua rede assistencial de saúde conta com 12 estabelecimentos, destes 11 são públicos e 1 privado, composta por 9 Unidades de
Saúde da Família, 1 Centro de Especialidades Odontológicas, 1 Centro de Atenção Psicossocial, e o Hospital e Maternidade Ana Virgínia
conveniado e realiza procedimentos de média e alta complexidade. Conta ainda 1 Núcleo de Apoio a Saúde da Família, 03 Academias da
Saúde, 01 laboratório de análises clínicas, uma Central de Abastecimento Farmacêutico, Serviço de Vigilância em Saúde composto por:
Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.
Dentro do organograma da SMS, a Vigilância sanitária está inserida dentro do Departamento de Vigilância em Saúde junto com as
outras duas vigilâncias. O serviço possui a equipe mínima de trabalho, ou seja, uma coordenação e dois fiscais sanitários que também dão
apoio as ações de vigilância em saúde.
As ações de educação permanente em Caaporã ainda são incipientes, com predominância de ações educativas baseadas na
educação tradicional, que não favorecem o trabalho intersetorial e não provocam mudança no processo de trabalho por atuar na lógica
fragmentação (individualismo), sem a promoção do compartilhamento de saber e do trabalho em equipe.
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4 OBJETIVOS

4.1- OBJETIVO GERAL:

Promover a educação permanente em vigilância sanitária na equipe gestora da SMS de Caaporã, para definir o perfil da VISA e ampliar
a resolutividade das ações realizadas.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Definir a área de atuação da VISA;
 Realizar a qualificação dos profissionais de saúde;
 Ampliar a resolutividade das ações em visa.
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5

FUNDAMENTAÇÃO

Este processo de qualificação no Curso de Especialização de Gestão da Vigilância Sanitária foi o disparador para efetivar essa
proposta de intervenção através de nossa qualificação profissional visando desenvolver nossas capacidades conforme o perfil de competência,
construir projetos aplicativos bem como seu acompanhamento e resultados, com o objetivo de consolidar o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária e melhorar a qualidade de vida e da Saúde da população brasileira. (RAMOS et al, 2015).
A reflexão sobre o trabalho em vigilância sanitária conduz à problematização dos seus instrumentos de intervenção e à compreensão
do papel que lhe é reservado na divisão social e técnica do trabalho em saúde. Fundamentalmente, a especificidade do trabalho da vigilância
sanitária está na natureza dos objetos de intervenção e no caráter estatal regulatório e disciplinador de suas ações. Essas ações são de
responsabilidade pública e envolvem um conjunto diversificado de atores sociais. Portanto, se faz necessário uma abordagem dialógica com
esses atores em busca de conhecimentos empíricos em VISA, a fim de aperfeiçoar o fluxo de trabalho. (COSTA, 2009).
Nesse contexto, ao olharmos para o problema da insuficiência de educação em saúde que se tornou muito amplo para traçarmos as
estratégias de intervenção, foi necessário definir o objeto do projeto e partimos para o aprofundamento do conceito de educação permanente e
educação continuada em saúde por serem objetos de confusão.
Então a Educação Permanente em Saúde é aprendizagem no trabalho, onde o conhecimento empírico se incorpora no aprender e no
ensinar. A educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais e a
Educação Continuada foi objeto de análise crítica por estar centrada na transmissão de conhecimentos atualizados, mas distanciada dos
problemas concretos dos serviços e por dedicar-se, quase que exclusivamente, à capacitação de médicos, sem enfoque multidisciplinar.
(BRASIL, 2009). Como nossa proposta é a intervenção do processo de trabalho e a agregação de diversos profissionais no âmbito da
qualificação das ações de saúde, portanto, ficou claro que deveríamos utilizar a Educação Permanente em Saúde.
Para atender o objetivo deste PA, definimos que as ações a serem realizadas seriam baseadas na EPS para promover uma mudança
no processo de trabalho e estimular a reflexão crítica dos profissionais de saúde, abrindo espaço para o diálogo e promovendo a
responsabilização de todos os envolvidos.
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O projeto Aplicativo-PA, utiliza-se da metodologia problematização- MP, inspirado no arco de Charles Maguerez, adaptado por
Bordenave e Pereira (2001). Assim essa metodologia permite que os atores sociais envolvidos em uma problemática real, realizem leitura da
realidade e estruturem um plano de intervenção com análise da viabilidade, possibilitando a devolutiva para realidade. Na perspectiva da
aplicabilidade do PA, a educação permanente tornou-se elemento fundamental, por se tratar da aprendizagem significativa no trabalho e na
possibilidade de transformar as práticas profissionais, onde o conhecimento empírico se incorpora no aprender e no ensinar. A educação
permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações, leva em
consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já possuem (BRASIL, 2009).
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PERCURSO METODOLÓGICO

Considerando que o Planejamento Estratégico Situacional (PES) é um método para planejar cenários e planos para enfrentar
problemas ou aproveitar oportunidades existentes numa dada realidade. Nesse tipo de modelo há espaço para a criatividade e a
transformação, embora possa haver, também, reprodução. Assim, há incertezas ao mesmo tempo quantitativas e qualitativas: somente
algumas possibilidades futuras podem ser enumeradas e não se pode atribuir probabilidades. Nesse sentido, Ciente dos inúmeros problemas
da VISA, o plano é uma aposta. A construção de um projeto aplicativo representa uma oportunidade concreta para traduzirmos nossa ação
como sujeitos que desejam transformar a realidade. (CALEMAN, et al., 2016).
A seguir detalhamos cada fase de construção respeitando os momentos acima citados, onde a construção se deu forma interativa entre
os momentos com a possibilidade de retorno e reconfiguração do que foi construído por meio da metacognição. Vale ressaltar a importância
desses momentos para a vivência em nosso ambiente de trabalho e mudar a capacidade de ver os problemas e as possíveis intervenções.
Segundo FREIRE (2011) “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo”, por isso a construção
deste Projeto Aplicativo foi baseada no Planejamento Estratégico Situacional-PES, onde o objeto de estudo está calcado em problemas reais
do cotidiano, permitindo que os envolvidos sejam condutores das intervenções, assim foi utilizado os Termos de Referência durante as oficinas
de trabalho apresentadas no curso, que buscou realizar a leitura da realidade, a identificação da problemática dos atores envolvidos, a seleção
e descrição dos problemas priorizados, e por fim, a análise de viabilidade da proposta de intervenção. Percorrendo os momentos do PES,

10

iniciamos com a identificação do problema com maior carga negativa que se quer resolver, onde por meio da utilização de uma matriz
decisória priorizamos o problema (Momento explicativo – trabalhado nas Oficinas de Trabalho Identificando e priorizando o problema); em
seguida passamos para o momento normativo que diz respeito às normas que regulam o serviço de vigilância sanitária em relação a sua
estrutura legal e as atividades educativas a serem ofertadas. Após essas etapas, foram traçadas as estratégias de intervenção (Momento
estratégico), a finalização foi com a projeção do momento tático-operacional utilizando a matriz de monitoramento do PA.
6.1 – IDENTIFICANDO O PROBLEMA (APÊNDICE A)

Na identificação dos problemas, todos os componentes do grupo afinidade foram estimulados a olhar para os serviços de visa em que
estavam inseridos de forma a identificar todos os problemas vivenciados. Observamos que alguns problemas eram semelhantes como: pouca
autonomia concedida pelos gestores, inadequação da estrutura legal, pouca oferta de educação em visa, insuficiência dos recursos
necessários para executar as ações como: transporte, materiais e equipamentos.
Cada componente do grupo identificou três desconfortos em relação ao seu trabalho e colocou em tarjetas. Em seguida, as tarjetas foram
enumeradas e agrupadas por núcleo de sentido, onde as que representavam o mesmo desconforto foram unificadas. Assim chegamos a
identificação de três macroproblemas e seus problemas relacionados: Inadequação da estrutura legal dos serviços de vigilância sanitária (falta
de delimitação da área de atuação da VISA; número alto de denúncias recebidas pela VISA de responsabilidade de outros setores),
insuficiência da educação em saúde ( profissionais inseridos na VISA sem qualificação, por indicação política, sem compromisso; população
desinformada sobre a importância da VISA; falta de esclarecimento á população e ao setor regulado sobre o papel da VISA; profissionais de
saúde desinformados sobre as atribuições da visa; ações realizadas por determinação judicial que não são inerentes à VISA) e falta de
sensibilidade dos gestores municipais sobre a importância da visa (pouca autonomia concedida pelos gestores; falta de valorização dos
gestores pelas ações realizadas, falta de reconhecimento da importância do serviço, baixa credibilidade do setor regulado dev ido ao não
cumprimento do cronograma de inspeções; falta de recursos necessários para executar as ações: como transporte, materiais e equipamentos).
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Após o debate sobre esses Diante desses macroproblemas, houve a declaração do desejo de mudança que seria adequação da
estrutura legal, oferta de educação permanente em vigilância sanitária e sensibilização dos gestores de saúde sobre a importância da
vigilância Sanitária.
Considerando o que foi apresentado pelos especialistas que não temos como resolver todos os problemas e que é preciso desenvo lver
uma cultura de priorizar os problemas a serem enfrentados com a utilização de estratégias específicas. Outro passo a ser considerado foi a
análise dos problemas baseada nos critérios apresentados: Magnitude (tamanho), Factibilidade (capacidade de intervenção), Transcendência
(capacidade técnico operacional) e vulnerabilidade(dificuldades).
Onde a insuficiência em educação em saúde em visa foi considerada pelo grupo o problema de: Maior magnitude, uma vez que a oferta
da Educação em visa pode impactar positivamente o processo de trabalho bem como aumentar a resolutividade das ações realizadas; Maior
transcendência; Factibilidade por ser viável a promoção dessa ação; Menor vulnerabilidade.
Em relação a classificação do problemas proposta por Carlos Mattus (1993): Estruturados (causa definida), quase estruturados (várias
causas), intermediários (atividades meio) e finais (usuários). Vemos que o problema elencado é estruturado e intermediário por ser uma
atividade meio, onde se espera uma mudança significativa do processo de trabalho através da promoção em educação em visa.
Outro ponto a destacar foi à priorização deste problema olhando para nossa capacidade de resolver este problema, ou seja, que temos
governabilidade.
A inadequação da estrutura legal foi considerada um problema relevante e que deve ser resolvido o mais breve possível, mas que sua
magnitude é menor do que o que foi priorizado. A falta de sensibilidade dos gestores foi considerada pelo grupo um problema onde não temos
governabilidade, mas que devemos criar uma cultura do diálogo para que possamos mostrar a importância das ações de visa para os mesmos.

6.2 - PRIORIZANDO O MACROPROBLEMA POR MEIO DA MATRIZ DECISÓRIA (APÊNDICE B)
Segundo CALEMAN, et al (2016), “priorizar significa conferir importância e valor a um determinado problema em detrimento de outros”.
Foram apresentadas quatro matrizes com a finalidade de apoiar a tomada de decisão para a priorização do problema. Devido a otimização do
tempo e pelo número reduzido de participantes de nosso grupo, 03 na época, optamos pela matriz Decisória IV que foca na evidência do
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problema e no custo da intervenção. Proposta por Teixeira (2001) que considera a relevância, prazo/urgência, factibilidade e viabilidade do
problema a ser priorizado. Observou-se que o problema priorizado anteriormente foi o que obteve maior pontuação, confirmando a escolha do
grupo.
A matriz foi construída com a inserção dos três macroproblemas e após análise dos critérios acima citados foi agregado o valor e
contabilizado os pontos. A Insuficiência em Educação em Saúde obteve a maior pontuação (10 pontos), seguido pela falta de sensibilidade dos
gestores sobre a importância de VISA (8 pontos) e inadequação da estrutura legal (6 pontos). Observou-se que o problema priorizado
anteriormente foi o que obteve maior pontuação, confirmando a escolha do grupo.
A utilização dessa matriz foi fundamental para definirmos o nosso macroproblema, constituindo-se em uma excelente ferramenta para
ser usada em nosso processo de trabalho, na construção do planejamento das ações de VISA locais.

6.3 MAPEANDO OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS (APÊNDICE C)

Segundo CALEMAN, et al (2011) o ator social é a pessoa ou representante de uma instituição que detenha algum poder seja político,
cognitivo, social ou financeiro em relação ao problema e que possa intervir positivamente ou negativamente sobre ele. Deve ainda apresentar
as características: capacidade para formular projetos de intervenção na realidade, capacidade de mobilizar recursos e motivar pessoas e que
possua algum grau de organização.
Após a priorização do problema, nosso grupo partiu para a identificação dos atores sociais envolvidos com o problema e classificá-los
segundo os critérios de valor e interesse. Em relação aos atores sociais envolvidos vemos que para o desenvolvimento do PA a Equipe de
Visa (4 pontos) terá um papel fundamental que deve contar com o apoio da Secretária de saúde (3 pontos) para que as ações sejam
executadas.

6.4 - ÁRVORES EXPLICATIVAS DO PROBLEMA (APÊNDICE D)
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Fizemos uma análise do problema priorizado, onde elencamos as possíveis causas da deficiência da educação permanente em visa
pelos profissionais de saúde de Caaporã que foram: legislação de VISA desatualizada, ausência de uma agenda de encontro para
compartilhar o cronograma e as atribuições do trabalho, baixa oferta de educação permanente para os profissionais de saúde, fragilidade da
gestão em fortalecer as ações de visa e alta rotatividade dos profissionais de saúde.
Nos descritores colocamos: alto número de denúncias que não competem ao setor, desconhecimento do fluxo de trabalho da VISA
pelos profissionais de saúde e alto número de profissionais de saúde que não conhecem as atribuições de VISA.
As consequências que foram identificadas: insegurança no consumo de produtos e serviços regulados pela VISA, Alto número de
estabelecimentos sujeitos a VISA sem licença sanitária e baixa resolutividade do setor de VISA em relação à demanda espontânea.
Em seguida, relacionamos cada descritor com as causas e consequências e observamos que todos os descritores e as consequências
se relacionam com a baixa oferta de educação permanente para os profissionais de saúde o que explica a magnitude do problema priorizado,
e chegamos a visualizar dois nós críticos: inadequação da estrutura legal e a baixa oferta de educação permanente para os profissionais de
saúde. Diante disso, percebemos a necessidade de definirmos o perfil de atuação do nosso serviço de vigilância sanitária através da
adequação da estrutura legal antes de realizar a promoção da educação permanente para os profissionais de saúde.
Vemos que é imprescindível realizar uma oficina de sondagem junto aos profissionais de saúde a fim de levantar informações sobre os
conhecimentos da área de competência da vigilância sanitária municipal, como subsidio para a estruturação e fortalecimento futuros nas ações
de VISA. Entendendo que “A aplicação das oficinas de sondagem nos permite uma construção mais orientada da proposta, fundamentada em
premissas que descrevem com maior eficácia no aprendizado, com estímulos para mudanças positivas de comportamento quando da
realização prévia de levantamento de necessidades do público alvo”. (LEITE et al, 2011)

7

PLANO DE INTERVENÇÃO (APÊNDICE E)

Analisando a árvore explicativa do problema, encontramos dois nós críticos: Legislação desatualizada e baixa oferta de educação
permanente em VISA. Então passamos elencar os as ações para resolver os nós críticos, começando pelos resultados esperados: atualizar a
legislação municipal de VISA e ofertar educação permanente em VISA para os profissionais da gestão e da Estratégia de Saúde da Família.
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Para atualização da legislação da Visa projetamos as seguintes ações e atividades: revisão da legislação considerando os parâmetros
das legislações federais, encaminhamento para o setor jurídico para análise, acompanhamento na câmara de vereadores. A equipe de VISA
ficou como responsável por esse processo, colocamos como parceiros os assessores jurídicos e não visualizamos nenhum ator opo sitor.
Construímos o indicador considerando a legislação sancionada, estimamos o recurso necessário que pra esta atividade só os recursos
cognitivos e fizemos uma previsão de tempo para concluí-la em outubro de 2016.
As ações e atividades necessárias para ofertar a educação permanente em VISA foram: primeiramente realizar uma oficina de
sondagem com os profissionais da gestão e da Estratégia de Saúde da Família começando com 3 equipe; construção de uma agende
permanente para matriciamento em VISA. Sendo também da responsabilidade da equipe de VISA, como parceiros identificamos a secretária e
os profissionais de saúde, como indicador colocamos o percentual de profissionais de saúde qualificados em VISA, fizemos a previsão dos
recursos necessários (transporte para o deslocamento, confecção de material educativo, material de expediente)) e estimamos o prazo para
realização desta atividade até novembro do ano em curso.
Na execução do PA o ponto de partida foi a revisão da estrutura legal vigente no município que se encontra desatualizada, para isso
contamos com o auxílio do documento proposto pela Anvisa (instrumentos legais de VISA) e fizemos as adaptações necessárias a nossa
realidade, encaminhamos ao setor jurídico para aprovação. Definimos então, o perfil do serviço municipal de vigilância sanitária. Em seguida,
desenhamos a proposta de uma oficina de sondagem com a equipe gestora da SMS, com a finalidade de trabalhar os conceitos, atribuições e
fluxos de trabalho em VISA. Outro elemento importante foi a construção de um cronograma para realização de matriciamento em VISA com as
Equipes de Saúde da Família- ESF, iniciamos com três equipes das nove implantadas no município.
7.1 - MATRIZES DE ANÁLISE DE MOTIVAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS, SEGUNDO AÇÃO DO PLANO (APÊNDICE F)

A motivação dos atores sociais é fundamental para trabalharmos a viabilidade do plano, pois “as estratégias de viabilidade devem ser
voltadas para os atores contrários ou para aqueles indiferentes, objetivando a busca de apoio” (RIVERA, F. J. U.; ARTMANN, E., 2012). Dessa
forma utilizamos essa matriz para identificar atores sociais opositores a execução do plano, para traçarmos estratégias que v iabilizem a sua
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execução. Mas observamos que em relação a motivação dos atores sociais envolvidos, encontramos alguns indiferentes em relação a
algumas ações e outros favoráveis, mas não houve a oposição de nenhum deles as ações a serem desenvolvidas. Refletindo na alta
viabilidade do plano de ação proposto.
7.2 - MATRIZES DE ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE, SEGUNDO AÇÕES CONFLITIVAS (APÊNDICE G)

A viabilidade do plano significa a construção de possibilidades e alternativas que produzam mudança na realidade. Deve partir da
motivação dos atores sociais envolvidos no sentido de se buscar apoio à intervenção (CALEMAN, et al. 2016). Apesar de não termos nenhum
ator social opositor, consideramos duas estratégias para agilizar algumas ações: solicitar apoio aos assessores jurídicos do município para
agilizar o processo de atualização da legislação e sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância da VISA.
7.3 - MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO (APÊNDICE H)

Assim, trabalhamos considerando a precedência das ações, os comandos necessários para a realização delas, bem como a previsão
dos prazos, os recursos necessários para cada ação planejada e a mensuração de seu impacto. Verificamos que a precedência das ações
coincidiu com o que programamos no plano de intervenção, consistindo numa estratégia importante de avaliação do que foi planejado.

7.4 - MATRIZES DE MONITORAMENTO DO PLANO (APÊNDICE I)
Tão importante como elaborar o plano, a fase do monitoramento é imprescindível para alcançar os objetivos estipulados através do
acompanhamento da execução das ações promoção da comunicação e integração dos envolvidos, das correções necessárias e da garantia
de sua implementação. Além disso, deve utilizar ferramentas de gestão como, por exemplo, o cronograma de ações definido e os indicadores
de qualidade e monitoramento (CALEMAN, et al. 2016).
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Na matriz de monitoramento fizemos a avaliação do plano proposto e considerando os possíveis reajustes e novas ações que podem
ser realizadas durante o percurso até a finalização do plano. Fizemos reajustes nos prazos porque o tempo que estimamos para realizar as
primeiras ações não foi suficiente.··.
7.5- PLANILHA ORÇAMENTARIA (APÊNDICE J)

Nesta planilha fizemos a estimativa dos recursos necessários, considerando que toda ação de saúde para ser executada necessita de
recursos financeiros por menores que sejam e aproveitando para exercitar essa construção visando utilizá-la em outros momentos de nossa
vivência na prática, colocamos as despesas de custeio referentes a confecção do material educativo e de expediente, as despesas para o
deslocamento da equipe de visa para realizar o matriciamento em VISA nas Unidades Básicas de Saúde.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o percurso de construção do PA, o grupo apresentou algumas fragilidades em virtude da desistência por parte da maioria dos

componentes do nosso grupo Afinidade Litoral Sul. Um grupo antes composto por seis integrantes passou a ser uma dupla. Contudo, como já
tínhamos uma proposta bem desenhada optamos por levar nosso PA adiante independente das dificuldades que iríamos encontrar, além de
contar com o imprescindível apoio de nossa facilitadora e das ferramentas ofertadas pelo curso nas oficinas de trabalho.
Este PA apesar de ser sucinto ou apresentar-se simples teve um grande impacto sobre a normatização do serviço municipal de
vigilância sanitária e no processo de trabalho da equipe de VISA do município de Caaporã. Solicitamos o apoio dos futuros gestores da Saúde
na implementação deste PA porque devido às mudanças políticas decorrentes do processo eleitoral, onde haverá mudança na equipe de
vigilância sanitária com a substituição dos componentes desse grupo, significando não poderemos dar continuidade ao trabalho.
Um dos maiores desafios deste PA é sua implementação pelos futuros gestores da Saúde, pois devido às últimas eleições, haverá
mudanças políticas no âmbito municipal, o que ocasionará mudança na equipe gestora e de VISA com a substituição dos componentes desse
grupo, comprometendo o andamento e continuidade das etapas do planejamento.
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APÊNDICE A - IDENTIFICANDO O PROBLEMA

Inadequação da Estrutura legal

Insuficiência da Educação em Saúde

do setor de vigilância Sanitária

Falta de sensibilidade dos gestores
municipais sobre a importância da
VISA nos municípios.

Falta de delimitação da
área de atuação da VISA

Profissionais inseridos na VISA sem
qualificação, por cargo político e sem
compromisso.

População desinformada sobre a
importância da VISA
Nº alto de denúncias recebidas
pela VISA de responsabilidade
de outros setores

Falta de esclarecimento à população e ao
setor regulado sobre o papel da VISA

Pouca autonomia concedida pelos
gestores.

Falta de valorização dos gestores pelas
ações realizadas.
Falta de reconhecimento da importância
da VISA pelos gestores

Profissionais de Saúde sem
conhecimento das atribuições da VISA

Baixa credibilidade do setor regulado
devido ao não cumprimento do
cronograma de inspeções.

Ações realizadas por determinação Judicial
que não são inerentes à VISA.

Falta de recursos necessários para
executar as ações como: transporte,
materiais e equipamentos.
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FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul
APÊNDICE B - UTILIZAÇÃO DA MATRIZ DECISÓRIA IV

Problema

Relevância

Prazo/urgência

Factibilidade

Viabilidade

Total de
Pontos

Insuficiência em Educação em saúde em VISA

Alta(2)

Alta(2)

Muito Alta (3)

Muito Alta(3)

10

Falta de sensibilidade dos gestores sobre a

Alta(2)

Muito Alta (3)

Significativa(1)

Alta(2)

8

Alta(2)

Alta(2)

Significativa (1)

Significativa (1)

6

importância da VISA
Inadequação da Estrutura Legal da VISA

FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul
APÊNDICE C - MATRIZ DE MAPEAMENTO DOS ATORES SOCIAIS
Ator social

Valor

Interesse

Pontos

Secretário de Saúde

Alto

+

3

Equipe de Vigilância Sanitária

Muito alto

+

4

Setor regulado

Significativa

_

0

Profissionais de Saúde

Significativa

+

2

População

Baixo

0

0

FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul
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APÊNDICE D - ÁRVORE EXPLICATIVA

ÁRVORE EXPILCATIVA
PROBLEMA

CAUSAS

AUSÊNCIA DE UMA
AGENDA DE
ENCONTRO PARA
COMPARTILHAR
CRONOGRAMAS E
ATRIBUÍÇÕE DE
TRABALHO

LEGISLAÇÃO
DE VISA
DESATUALIZADA

DESCRITO RES

NÚMEROS DE DENÚNCIAS
QUE NÃO COMPETEM A
VISA

CONSEQUÊNCIAS

ANE
XO
V

DEFICIÊNCIA DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ENTRE PREOFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAAPORÃ-PB

BAIXA OFERTA DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

DESCONHECIMENTO DO FLUXO
DE TRABALHO DA VISA PELOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

INSEGURANÇA NO CONSUMO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS REGULADOS
PELA VISA.

FRAGILIDADE DA
GESTÃO EM
FORTALECER AS
AÇÕES DE VISA

NÚMERO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
QUE NÃO CONHECEM AS ATRIBUIÇÕES DE
VISA

ALTO NÚMERO DE
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A
VISA SEM LICENÇA SANITÁRIA

FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul
FONTE: Modelo Caderno P.A. (Calleman, et al.,2016). Adaptado ao grupo afinidade Litoral Sul

ALTA ROTATIVIDADE DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

BAIXA RESOLUTIVIDADE DO
SETOR DE VISA EM RELAÇÃO
A DEMANDA ESPONTÂNEA
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APÊNDICE E – PLANO DE INTERVENÇÃO

Deficiência da educação em vigilância sanitária entre os
profissionais de saúde do município de Caapora-PB
NÓS CRÍTICOS

NÓ CRÍTICO 1

NÓ CRÍTICO 2

LEGISLAÇÃO DE VISA
DESATUALIZADA

OFERTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

RESULTADO
ESPERADO

ATUALIZAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO DE VISA

AÇÕES E
ATIVIDADES

REVISÃO DA LEGISLAÇÃO;
ENCAMINHAMENTO PARA O
SETOR JURÍDICO;
ACOMPANHAMENTO NA
CÂMARA MUNICIPAL

RESPONSÁVEI
S

EQUIPE DE VISA, SMS,

PARCEIROS /
OPOSITORES
INDICADORES

RECURSOS
NECESSÁRIOS

PRAZOS

ASSESSOR
JURÍDICO,/CÂMARA
VEREADORE

OFERTAR EP EM VISA QUANTO AS ATRIBUIÇÕES DO
SETOR

DE

LEGISLAÇÃO SANCIONADA

COGNITIVOS DOS
RESPOSÁVEIS

REALIZAR OFICINA DE SONDAGEM SOBRE
CONHECIMENTO EM VISA; COM PROFISSIONAIS DA
SMS, UBS; CONTRUÇÃO DE UMA AGENDA
PERMANENTE PARA REUNIÕES DE MATRUCIAMENTO
EM VISA NAS UBS; INICIANDO COM ATRIBUIÇÕES DA
VISA; REUNIÃO NA SMS SOBRE FLUXO/PROCESSO DE
TRABALHO.
EQUIPE DE VISA

PROFISSIONAIS DA SAÚDE, GESTOR MUNICIPAL

% EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUALIFICADOS
EM VISA

AUDIOVISUAIS, MATERIAL EDUCATIVO E
EXPEDINTE, ADESÃO DA SMS E EQUIPE DE VISA

1 MÊS

3 MESES

OUTUBRO, 2016

SET/NOV -2016

FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul
Litoral Sul
Adaptado grupo
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APÊNDICE F – MATRIZ DE ANÁLISE DE MOTIVAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS, SEGUNDO AÇÃO DO PLANO
Ações

Secretária de

Equipe de VISA

Profissionais de

Saúde

Assessor Jurídico

Vereadores++

Saúde

Revisão da legislação

+A

+A

0

+A

+M

Encaminhamento para o

+A

+A

0

+A

0

+A

+A

0

+A

+A

+A

+A

+A

0

0

+A

+A

+M

0

0

+M

0

0

setor jurídico
Aprovação na Câmara
municipal
Realizar oficina de
sondagem sobre o
conhecimento em VISA
Construção de uma agenda
permanente para reuniões

Intersetorialidade

de matriciamento em VISA
nas UBS, iniciando com
atribuições da VISA
Reunião de matriciamento

+A

+A

na SMS sobre fluxo
/processo de trabalho
FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul
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APÊNDICE G - MATRIZ DE ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE, SEGUNDO AÇÕES CONFLITIVAS
Ações conflitivas do plano de ação

Recursos

Recursos que

Recursos que

necessários

temos

não temos

Viabilidade

Estratégia para
aumentar a
viabilidade

Atualização da legislação

Cognitivo

Profissionais

Recursos

Média

capacitados para

humanos

assessores jurídicos

desempenhar a

suficiente

para agilizar o

atividade

Solicitar apoio dos

processo

Aprovação na Câmara municipal

Político

Apoio da gestão

Poder de decisão

Alta

______

Realizar oficina de sondagem sobre

Econômico-

Recursos

Econômico-

Alta

______

o conhecimento em VISA

financeiro,

cognitivos e

financeiro

cognitivos,

organizativos

Média

Sensibilizar os

organizativo,
Construção de uma agenda

Organizativo,

Recursos

Recursos

permanente para reuniões de

cognitivo

cognitivos e

humanos

profissionais de

organizativos

suficiente

saúde sobre a

matriciamento em VISA nas UBS,
iniciando com atribuições da VISA

importância da VISA

Reunião de matriciamento na SMS

Organizativo,

Recursos

Recursos

sobre fluxo /processo de trabalho

cognitivo

cognitivos e

humanos

organizativos

suficiente

FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul

Alta

______
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APÊNDICE H - MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO
Ação
Atualização da legislação

Viabilidade Impacto
Média

Alto

Comando
Gerentes e atores

Duração

Recurso

Precedência

1 mês

Cognitivo

1ª

1 mês

Político

2ª

3 meses

Cognitivo,

3ª

internos
Aprovação na Câmara municipal

Alta

Alto

Atores internos
articulados com
atores externos

Realizar oficina de sondagem sobre o

Alta

Médio

Equipe de VISA

conhecimento em VISA

econômico,
organizacional

Construção de uma agenda permanente para

Média

Médio

Equipe de VISA

reuniões de matriciamento em VISA nas UBS,

1

Cognitivo e

semana

organizacional

4ª

iniciando com atribuições da VISA.
Reunião de matriciamento na SMS sobre

Alta

Alto

fluxo /processo de trabalho
FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul

Cognitivo e
organizacional

5ª
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APÊNDICE I - MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO
Ação em ordem de precedência

Situação Resultados

Dificuldades

Novas ações
e/ou ajustes

Atualização da legislação

EA

Aprovação na Câmara municipal

NC

Tempo

NR

EA

Homologação

NR

Realizar oficina de sondagem sobre o conhecimento em VISA

EA

Econômico

NR

Construção de uma agenda permanente para reuniões de

EA

Priorização da

NR

matriciamento em VISA nas UBS, iniciando com atribuições da

ação

VISA
Reunião de matricialmente na SMS sobre fluxo /processo de

EA

trabalho
EA – Em andamento. NC – Não concluído. NR – Não Realizado.
FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul

Priorização da
ação

NR
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ANEXO X - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Nós críticos

Ações

Data inicial

Data final

Despesas

Despesas de

de custeio

investimento
0

Total

1. Legislação de VISA

1. Atualização da legislação

10/2016

11/2016

20,00 R$

20,00 R$

desatualizada

2. Aprovação na Câmara municipal

11/2016

12/2016

__________ 0

________

1. Realizar oficina de sondagem

10/2016

11/2016

100,00 R$

0

100,00 R$

11/2016

12/2016

50,00 R$

0

50,00 R$

10/2016

11/2016

10,00 R$

0

10,00 R$

TOTAL NC1

2. Baixa oferta de

sobre o conhecimento em VISA

educação permanente

2. Construção de uma agenda

para os profissionais de

permanente para reuniões de

saúde.

matriciamento em VISA nas UBS,
iniciando com atribuições da VISA
2. Reunião de matricialmente na SMS
sobre fluxo /processo de trabalho

TOTAL : 180, 00 R$
FONTE: Modelo Caderno P.A. (CALEMAN, et al., 2016). Adaptado ao grupo Afinidade Litoral Sul

INSTITUTO SÍRIO LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA E SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE/ PROJETO DE APOIO AO SUS - GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROJETO APLICATIVO

AÇÕES EDUCATIVAS E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: CRIAÇÃO
E IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS NO
CONTEXTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE
MACEIÓ

MACEIÓ/AL
2016

PROJETO DE APOIO AO SUS – APRESENTAÇÃO DE PROJETOS APLICATIVOS

Aline Rose Santos Vieira
Célia Maria Aragão de Lima
Maria do Amparo da Silva Cândido
Marta Aragão de Lima Santos
Roselene Souza Araújo de Lima
Patrícia Karla de Luna Magalhães
Zodja Sidney do Rego Barros

PROJETO APLICATIVO

AÇÕES EDUCATIVAS E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: CRIAÇÃO
E IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS NO
CONTEXTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE
MACEIÓ

Projeto

Aplicativo

de

Pós-Graduação

apresentado ao Instituto Sírio Libanês de
Ensino

e

Pesquisa,

como

requisito

para

certificação como especialistas em Gestão da
Vigilância
Sanitária.
Facilitadora: Rafaela Almeida

MACEIÓ/AL
2016
2

PROJETO DE APOIO AO SUS – APRESENTAÇÃO DE PROJETOS APLICATIVOS

RESUMO

Projeto aplicativo surgiu pela apreensão da necessidade de desenvolver ações
educativas para os profissionais da VISA, setor regulado e usuários que
fortaleçam a construção de uma consciência sanitária entendida como aquela
que percebe a saúde como direito e a participação popular como mecanismo
fundamental no sentido de garantir ao cidadão o direito a uma vida saudável.
Neste sentido, propomos a construção de um núcleo de ações educativas no
contexto da Coordenação de Vigilância Sanitária do município de Maceió, que
será realizado em 2 etapas: primeiro implantação e segundo implementação do
núcleo com o objetivo de desenvolver ações de educação permanente e
comunicação em saúde como processo político – pedagógico na perspectiva
de um sentimento e agir ético, crítico e reflexivo em todos os sujeitos
envolvidos em seu respectivo campo de atuação (recursos humanos em VISA,
usuários de bens e consumo de produtos e serviços de saúde, prestadores de
bens e consumos, produtos e serviços de saúde, que os possibilitem agir e
avaliar-se com imparcialidade).

DESCRITORES: Controle sanitário; Educação em Saúde; Empoderamento;
Controle Social.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
EPS- Educação Permanente em Saúde
NAE- Núcleo de Ações Educativas
OPS Organização Pan-americana da Saúde
PA- Projeto Aplicativo
PES- Planejamento Estratégico Situacional
SMS - Secretaria Municipal de Saúde
SUS – Sistema Único de Saúde
VISA – Vigilância Sanitária
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1. INTRODUÇÃO
A educação em saúde vem sendo considerada estratégia fundamental
na promoção da saúde e na qualificação dos bens de consumo e serviços de
saúde ofertado à população. Se compreendida de forma ampliada, permitirá o
reconhecimento efetivo das necessidades de saúde e direitos dos usuários
favorecendo assim uma participação mais efetiva da população nos processos
que envolvem a qualidade dos serviços ofertados nas esferas de bens de
consumo e serviços de saúde, exigindo assim um maior rigor de qualidade na
oferta dos mesmos.
Por outro lado, para que a população seja empoderada de forma a
exercer o seu papel no controle social dos processos de saúde, será
necessário que o SUS, responsável pelo sistema de saúde brasileiro tenha em
seu quadro de profissionais, técnicos preparados para exercerem com
competência o seu papel de educador.
A participação da população na formulação e no controle da execução
da política de saúde, na definição de prioridades, no planejamento local é uma
conquista do Projeto de Reforma Sanitária que, já nos idos de 1970, apontava
a necessidade da participação pública dos destinatários da política de saúde,
percebendo essa participação como estratégia importante para o processo de
democratização da saúde e da sociedade. É também pela pressão popular que
a Reforma Sanitária consegue emplacar na Constituição Federal de 1988 o tão
sonhado Sistema Único de Saúde que traz em seu bojo princípios
fundamentais tais como a integralidade, a universalidade, a equidade, o
controle social entre outros.
Em 1990 dá-se início à organização do SUS, através das de princípios e
diretrizes organizativas regulados pela Lei Orgânica nº 8.080/90 e a Lei nº
1.142/90

que

preconizam

entre

outas providências

a

formação

dos

profissionais de saúde que atuam no sistema, assim como a gestão do controle
social e o protagonismo dos usuários do sistema único de saúde e da
sociedade em geral.
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Com a criação da Anvisa, no final da década de 90, o nível federal
incorpora, de modo consistente, a normalização e o controle dos serviços de
saúde.
Desta forma, e embasados nos pressupostos do exercício de cidadania
e da educação em saúde emancipatória, os discentes

do curso de

especialização em Gestão de Vigilância Sanitária que atuam na VISA do
município de Maceió, apresenta como Projeto Aplicativo a proposta de criação
e implementação de um Núcleo de Ações Educativas – NAE - que possibilite
em seu planejamento, desenvolver ações educativas que atendam às
necessidades de capacitação e desenvolvimento técnico aos seus recursos
humanos, assim como promover ações educativas e de comunicação em
saúde que potencialize o desenvolvimento do protagonismo de usuário de bens
e consumo de produtos e serviços de saúde, levando-os a condição de
consumidores críticos ; como também fomentar ações educativas com os
prestadores de serviços de saúde sob fiscalização de VISA, no sentido de
motivá-los à uma prestação de serviço de qualidade, contribuindo assim com a
diminuição dos riscos à saúde.
Segundo a Organização Pan-americana da saúde (OPS) a educação
continuada é um processo dinâmico de ensino aprendizagem, ativo e
permanente, destinado a atualizar e melhorar a capacidade de pessoas, ou
grupos, face à evolução científico-tecnológica, às necessidades sociais e aos
objetivos e metas institucionais.
A implantação da educação permanente em saúde (EPS) destaca-se
como uma política nacional para formação e desenvolvimento de trabalhadores
da saúde, tendo em vista a articulação entre as possibilidades de desenvolver
a educação dos profissionais e a ampliação da capacidade resolutiva dos
serviços de saúde. Essa política pública propõe que os processos de
capacitação dos trabalhadores tomem como referência as necessidades de
saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social
em saúde (Brasil, 2007, 2004a, 2004b).
Segundo Pedroso (2005), nos serviços de saúde, a área de recursos
humanos ainda é fortemente marcada pelos procedimentos de administração
de pessoal, e as respostas às demandas de desenvolvimento são pontuais,
8
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centradas nas capacitações técnico-científicas, desarticuladas e fragmentadas,
frequentemente desvinculadas das necessidades de saúde. Contudo, o autor
destaca que essas atividades de educação continuada (EC) são importantes
para a consolidação do SUS, visto que podem, em alguma medida, “aproximar
o vácuo existente entre a formação e a real necessidade do sistema de saúde”
(Pedroso, 2005, p.92).
A proposta pedagógica da ser desenvolvida pelo NAE, buscará pautarse na metodologia ativa, trabalhando as questões de conhecimento na
perspectiva da pedagogia da problematização, com enfoque construtivista por
entender ser esta estratégia de ensino uma estratégia que possibilita a
aprendizagem colaborativa, que respeita os conhecimentos existentes, que se
baseia em observação da realidade, trabalhando a aprendizagem em uma ótica
mais integradora e articulada

que exige a reflexão e ação; tendo como

destaque a aprendizagem colaborativa entre os participantes.
Diante do exposto, verificamos que é de fundamental importância o
contínuo aprimoramento do corpo técnico da Visa e a participação do setor
regulado e da sociedade nas ações educativas. Ressaltando-se nesse contexto
o papel do Núcleo de Ações Educativas dentro da Vigilância Sanitária como
fonte propulsora de um processo transformador que potencializará a
consciência sanitária da sociedade.
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2. METODOLOGIA

A Vigilância sanitária integra a área da Saúde Coletiva, onde:
Conforma um campo singular de articulações complexas entre o
domínio econômico, o jurídico-político e o médico-sanitário. Engloba
atividades

de

natureza

multiprofissional

e

interinstitucional

que

demandam conhecimentos de diversas áreas do saber que se intercomplementam de forma articulada. Constitutiva das práticas em saúde,
seu escopo de ação se situa no âmbito da prevenção e controle de
riscos, proteção e promoção da saúde. (COSTA & ROZENFELD, 2000,
p.11).

Neste sentido, buscando apreender os desafios postos concernentes a
área

de competência de educação em vigilância sanitária, buscamos na

literatura, autores que

referenciassem a nossa reflexão sobre o tema, por

entendermos que uma base de conhecimento sólida, um processo de
comunicação que envolva uma

informação clara e objetiva no sentido do

esclarecimento e da defesa dos direitos das pessoas que utilizam os serviços
de saúde são temas que deviam pautar as ações da VISA, como prioridade, na
prática de todos os profissionais, no sentido de favorecer e fortalecer a
construção de uma consciência sanitária.
Trazendo essa discussão para a realidade da vigilância sanitária,
vemos que ela se enquadra perfeitamente na análise que o grupo fez, de forma
ainda empírica, sobre as questões críticas que perpassam no cotidiano da
VISA, tais

como reclamações sanitárias realizadas por usuários sem

consistências nas informações demonstrando a fragilidade da população com
relação ao conhecimento da finalidade e da função social da VISA,
desconhecimento de normas de boas práticas em saúde por boa parcela do
setor regulado gerando reincidências de descumprimento de normas sanitárias,
fragilidade nos processos internos de trabalho, tais como abertura de
processos de solicitação de alvará sanitário sem a documentação exigida
levando a uma demora na agilização das inspeções e da liberação dos alvarás
além de aumento de gastos e de desperdício de tempo e gerado insatisfação
10
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dos nossos usuários com o quadro de precariedade de informações
disponibilizadas a

população,

configurada

na

quantidade

elevada

de

reclamações da população usuária através de denúncias.
Assim refletindo, temos na

democratização da informação uma

exigência para o exercício pleno dos direitos, devendo ser acionadas diversas
estratégias educacionais para tornar as ações de vigilância sanitária
conhecidas e valorizadas entretanto, a comunicação e as

informações

precisam ser tratadas de forma clara no sentido de possibilitar aos envolvidos
no processo a compreensão exata das situações ao qual ele busca suas
respostas, segurança, e principalmente ampliação de conhecimento capaz de
torna-los prontos para intervir na realidade social.
Para concretizar a construção do PA, buscou-se na literatura referências
bibliográficas que dessem suporte às nossas reflexões sobre a realidade de
nosso objeto de estudo, a Vigilância Sanitária. Partimos de estudos sobre a
metodologia da problematização inspirada no Arco de Charles Maguerez e
adaptado por Bordenave e Pereira a qual parte da observação que permite a
leitura da realidade a ser trabalhada e, “nos permite identificar o problema,
levantar, hipóteses de solução definidas a partir de um aprofundamento teórico
e reflexivo sobre cadeia explicativa de causas e consequências dos problemas
identificados” (CALEMAN et al. P.20, 2016).
Utilizou-se também o método do Planejamento Estratégico SituacionalPES, concebido por Carlos Matus que considera o Planejamento Estratégico
Situacional como "processamento de problemas", o qual pode ser dividido em
quatro procedimentos: explicar como nasce e como se desenvolve o problema;
fazer planos para atacar as causas do problema mediante operações; analisar
a viabilidade política do plano ou verificar o modo de construir sua viabilidade;
atacar o problema na prática, realizando operações planejadas, o PES vem
sendo crescentemente adaptado e utilizado em áreas como saúde, educação e
planejamento urbano, por exemplo. Este enfoque parte do reconhecimento da
complexidade, da fragmentação e da incerteza que caracterizam os processos
sociais, que se assemelham a um sistema de final aberto e probabilístico, onde
11
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os problemas se apresentam, em sua maioria, não estruturados e o poder se
encontra compartido, ou seja, nenhum ator detém o controle total das variáveis
que estão envolvidas na situação.
Considerou-se ainda o conhecimento acumulado por todos os membros
do grupo que apontou para algumas fragilidades do processo de trabalho na
VISA, assim como, fragilidades decorrentes de observações da realidade
trabalhada nos momentos de inspeção e nas fragilidades nas denúncias que
são realizadas pelos usuários. Matus desenvolve os conceitos de espaço do
problema e espaço de governabilidade do ator, bem como propõe o desenho
de um plano de intervenção em dois níveis: o plano de ação que abrange as
causas dos problemas situadas dentro do espaço de governabilidade do ator e
o plano de demandas que aborda as variáveis sob o controle de outros atores.
No processo de construção foram utilizadas como ferramenta matrizes
decisórias para que o grupo pudesse orientar as decisões que levariam a
priorização de problemas. Estas possibilitaram aos participantes considerar
elementos importantes tais como valor; interesse; urgência; capacidade de
enfretamento; magnitude; valorização; vulnerabilidade; custos; relevância;
prazo/urgência; factibilidade; viabilidade, assim como a matriz de mapeamento
dos atores sociais que seriam aliados relevantes para a aplicabilidade do
projeto.
Em todas as atividades realizadas pelo Grupo Afinidade, grupo de
construção do PA, sempre nos deparávamos com a ausência de ações de
educação permanente e/ou a ineficiência destas, como principal entrave para o
desenvolvimento dos processos de trabalho em Visa e para uma gestão mais
plena, eficaz e de resultados.
O desejo desse projeto aplicativo baseou-se nos seguintes eixos
temáticos: atenção à saúde, gestão e educação. Após consolidarmos as
respostas levantadas pelo grupo, por meio das matrizes decisórias, verificamos
que os principais macroproblemas citados foram: ausência de educação
continuada e permanente na VISA; ausência de gestão em saúde mais
12
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eficiente e ausência de infraestrutura e insumos suficientes e adequados à
VISA, correspondendo a macroproblemas educacional, gerencial e estrutural,
chegando-se ao macroproblema educacional como base da proposta de nosso
projeto aplicativo: implementar um núcleo de ações educativas e de
comunicação em saúde no município de Maceió.
Através das matrizes decisórias (figuras 1 e 2), construímos caminhos:
identificando problemas, priorizamos problemas, identificamos atores sociais e
construímos a árvore de problemas, chegando-se a esse PA pela apreensão
da necessidade de desenvolver ações educativas que fortaleçam a construção
de uma consciência sanitária.
O próximo passo dado pelo grupo foi a construção da Árvore Explicativa
(Figura 3) que nos levou a identificar nosso problema: Ausência de Ações de
Educação Continuada e Permanente em Visa; descrição do problema, que nos
permite dimensiona-lo, de modo a facilitar a construção e monitoramento das
ações de intervenção, a descrição do problema expressa os ”sintomas” do
mesmo na forma de descritores, que verificam e informam a existência do
referido problema apontando suas cargas negativas; as causas que
determinam o problema e as consequências do problema e a partir dessa
análise identificamos os nós críticos, ou seja, as causas chaves sobre as quais
o ator deve e pode atuar, aquelas que devem ser alvo de intervenção no plano
de ação, tais nós críticos serão citados aqui por ordem de prioridade e de
governabilidade, ou seja, aqueles que nós podemos intervir: ausência de
programa de educação permanente e continuada para os RH’s em Visa, gestão
e processo de trabalho ineficaz na Visa, grande contingente populacional sem
informações sobre agravos em saúde.
Segundo Magajewski, ( 2016. p. 4) a capacidade de explicar problemas
distingue as pessoas que tem capacidade de intervenção sobre eles das que
não tem essa capacidade. Explicar problemas é compreender em maior ou
menor extensão a rede de causas que contribuem para a existência de um
problema na situação, e as consequências que um problema produz sobre a
realidade observável. A explicação de um problema se conclui quando
identificamos na árvore explicativa os “nós críticos” da mesma. Nós críticos são
13
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problemas especiais da nossa árvore explicativa que tem duas características
fundamentais: (a) são essenciais para a sustentação da rede de problemas, ou
seja, a sua ausência desestruturaria a árvore explicativa modificando a
realidade na direção que queremos; (b) são suscetíveis à nossa intervenção,
ou seja, tem pontos fracos que podem ser atacados para que os eliminemos ou
reduzamos sua importância na rede de causas recém construída. Com este
entendimento, cada problema da rede causal deve ser examinado para que
possam ser identificados os nós críticos da mesma.
Considerando os nós críticos estabelecidos a partir da árvore explicativa
fomos a etapa de intervenção, cujo foco seria a construção de um plano de
ação. Segundo Champagner et a. (2011, p.61), uma intervenção, seja ela um
projeto, programa ou uma política, pode ser concebida como um sistema
organizado de ações que inclui, em um determinado contexto: objetivos (o
estado futuro que orienta as ações); agentes (os atores sociais); estrutura
(recursos e regas); processos (relações entre recursos e atividades). Nesta
etapa de construção das intervenções, os nós críticos elencados na árvore
explicativa nos levaram a priorizar um macroproblema: ausência de ações de
educação continuada e permanente na Visa de Maceió.
Em seguida, utilizando a ferramenta - PES Simplificado, partimos para a
etapa que nos conduziu a traçar o nosso plano de ação. Esta ferramenta nos
permite descrever: macroproblema, problema, nó crítico, resultado esperado,
ações e atividades, responsáveis, parceiros/eventuais opositores, indicadores,
recursos necessários e prazos.
A formulação do plano de ação foi modulada em ações, buscando-se a
solução dos nós críticos visando atingir os objetivos e metas, neste momento
também elegemos os atores favoráveis, ou seja, aqueles que de alguma forma
poderiam ser aliados importantes para a consecução do nosso projeto e
consequentemente a sua efetiva implementação, tais ações estão descritas no
quadro abaixo:
Finalizadas estas etapas, cremos que com o apoio dos atores eleitos e
mantendo a motivação e empenho da equipe, conseguiremos sensibilizar os
fiscais e gestores da Visa sobre a importância deste projeto para o
14

PROJETO DE APOIO AO SUS – APRESENTAÇÃO DE PROJETOS APLICATIVOS

desenvolvimento de uma Vigilância Sanitária mais atuante, capacitada e eficaz,
impulsionando um processo de transformação capaz de produzir e/ou
potencializar a consciência sanitária da sociedade, através da implantação do
Núcleo de Ações Educativas em Visa.

Figura 1: Matriz decisória do GAF 2.

Figura 2: Atores sociais.
15
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Figura 03: Árvore Explicativa.
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3. ABRANGÊNCIA

Chegando-se a esse PA por meio da apreensão da necessidade de
desenvolver ações educativas que fortaleça a construção de uma consciência
sanitária, entendida como aquela que percebe a saúde como direito e a
participação popular como mecanismo fundamental no sentido de garantir ao
cidadão o direito a uma vida saudável

visando desenvolver ações de

educação permanente e comunicação em saúde como processo político –
pedagógico na perspectiva de um sentimento e agir ético, crítico e reflexivo em
todos os sujeitos envolvidos em seu respectivo campo de atuação (recursos
humanos em VISA, usuários de bens e consumo de produtos e serviços
de saúde e prestadores de bens e consumos, produtos e serviços de
saúde, que os possibilitem o agir e o avaliar-se com imparcialidade,
consequentemente promover capacitação e aperfeiçoamentos dos recursos
humanos em VISA, potencializar a qualidade de oferta dos serviços prestados
à população pelo setor regulado e desenvolvimento do protagonismo dos
usuários enquanto cidadãos e consumidores, utilizando as ações de
comunicação para favorecer e dar visibilidade às ações e à sua função social,
de modo a despertar o interesse da população para o exercício da participação
e do controle social.

17
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4. OBJETIVOS
GERAL
Criar um núcleo de ações educativas e de comunicação em saúde na
VISA/Maceió, tendo em vista fortalecer a função social da VISA, promovendo a
qualificação dos recursos humanos, o protagonismo dos usuários e a
potencialização da qualidade dos serviços prestados à população.

ESPECÍFICOS
Primeira etapa:
1. Avaliar a capacidade dos mecanismos financeiros no sentido de
viabilização da implantação do NAE na VISA/Maceió;
2. Sensibilizar os gestores locais e atores estratégicos acerca da importância
da criação e implementação do núcleo de ações educativas e comunicação
em saúde;
3. Organizar um espaço físico para o funcionamento do NAE, em que serão
desenvolvidos projetos de ação educativa e de comunicação em saúde;
4. Estruturar formalmente o Núcleo de Ações Educativas e de comunicação
em saúde na Vigilância Sanitária de Maceió, dando-o legitimidade,
mediante a Portaria de registro de sua criação.
5. Sensibilizar os técnicos da VISA quanto da importância dos trabalhos a
serem desenvolvidos pelo núcleo visando sua efetiva participação.
6. Promover a educação continuada dos profissionais/fiscais da VISA no
sentido de motivá-los a uma prestação de serviços de qualidade,
contribuindo assim com a diminuição dos riscos à saúde.
7. Fomentar o desenvolvimento de ações educativas em saúde que
potencialize o protagonismo de usuários de bens e consumos de produtos
e serviços de saúde, levando-os a condição de consumidores críticos;
8. Promover a partir do pensar de forma coletiva: palestras, oficinas e eventos
de educação popular em saúde, em vistas ao fortalecimento do núcleo;
9. Realizar, de forma lúdica e precisa, os materiais educativos necessários ao
processo de comunicação em saúde.
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5.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE VIABILIDADE

Espaço do macroproblema: Vigilância Sanitária de Maceió

Problema: Inexistência de ações educativas continuadas
permanentes
paradeatrabalho
VISA Maceió
Nó Crítico:1-eGestão
e processos
ineficazes na VISA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE VIABILIDADE

Maceió
AÇÕES:

ATIVIDADES

1-Construção de um
planejamento coletivo

1-Seminario
motivacional

2-Análise dos fluxos de
trabalho;

2-Roda de conversa
com os RH das
diversas inspetorias

RESPON
SÁVEIS

3-Mapeamento dos
processos de trabalho
através do
conhecimento das
atribuições e
competências das
diversas inspetorias e
setores da VISA;

Coordena
ções;

2017
MAR

RESULTADOS
ESPERADOS:

gestão dos
processos de
trabalho
qualificado;

-Construção de fluxos
Protocolos e de
Instruções de trabalho de
acordo com a
abrangência de cada
setor e inspetoria
4-Padronizarção dos
formulários, relatórios e
chekin list

Grupo
NAC

2017
Gestão
ABR
A
JUL

-Oficina de
padronização dos fluxos
e processos de trabalho

Espaço do macroproblema: Vigilância Sanitária de Maceió

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE VIABILIDADE

Problema: Inexistência de ações educativas continuadas
permanentes
paradeatrabalho
VISA Maceió
Nó Crítico:1-eGestão
e processos
ineficazes na VISA
Maceió
AÇÕES
1-Mapear as necessidades de
capacitação dos RH VISA
RESULTADOS
ESPERADOS:

gestão dos
processos de
trabalho
qualificado;

ATIVIDADES

2017

1-Aplicação de
questionário de sondagem
das necessidades de
aprendizagem dos RH

MAR
a
PÚBLICO
JUN

2-Fomentar o desenvolvimento
de ações educativas na VISA

2-Organização de calendário
anual de atividades, eventos e
ações educativas

ALVO
RH
VISA

3-Promover o fortalecimento
das relações entre serviço e
ensino
4-Identificar pelos indicadores de
gestão e epidemiológico as
necessidades educacionais para
a população e setor regulado

3-Estruturação parceria de
capacitação e proposta de
estágio supervisionado

Populaçã
o
Setor

4.1- Organização
cronograma de
capacitação;
4.2 – Oficina de construção
de material educativo

regulado

2017

JUN
A
SET
2017
OUT
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6. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

2016
PA

Elaboração

2017

1ºSEMESTRE
X

2ºSEMESTRE
X

X

X

1ºSEMESTRE

2ºSEMESTRE

Apresentação

Sírio
Libanês
Apresentação

CIES

X

Apresentação

Coordenação
VISA

X

X

Apresentação

Banner
Sírio
Libanês
Apresentação

ANVISA
Reunião
CIES
Ações VISA
Implantar
Portaria de
criação/VISA

X

X
X
X

X

X

X
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A VISA, no âmbito do SUS, constitui um influente mecanismo de
articulação entre poderes governamentais, movimentos de participação social e
de melhoria das relações sociais, uma vez que exerce o papel de educação,
regulação, fiscalização de produção, comercialização e prestação de serviços
de serviços.
Desta forma, a VISA tem um enorme potencial para a construção de
uma nova concepção transformadora para enriquecimento de processos de
construção da cidadania no País, refletida na saúde e na qualidade de vida dos
cidadãos.
O NAE perseguirá o objetivo do empoderamento dos sujeitos envolvidos,
gerando uma concepção de educação capaz de legitimar e dar transparência
às suas ações, discutindo democraticamente as necessidades da coletividade
com a sociedade, contribuindo, consequentemente, com o fortalecimento da
cidadania e da participação efetiva da sociedade no controle social.
Nesta direção, entendemos que a democratização da informação é uma
exigência para o exercício pleno dos direitos e fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, este projeto se propõe acionar estratégias educativas no sentido
de articular, empoderar, fortalecer e dar visibilidade a função social da VISA,
desencadeando um processo de responsabilização coletiva junto aos
segmentos dos profissionais dos setores regulados e da população, de forma a
se constituírem em forças dirigidas à construção de uma consciência sanitária
entendida como aquela que percebe a saúde como direito e a participação
popular como mecanismo fundamental, no sentido de garantir ao cidadão o
direito a uma vida saudável.
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1. INTRODUÇÃO
A construção deste Projeto Aplicativo visa o planejamento das ações de
intervenção na educação permanente para os servidores fiscais do município de Goiânia e
do Estado de Goiás.
“A educação permanente parte do pressuposto da
aprendizagem significativa, que promove e produz sentidos, e
sugere que a transformação das práticas profissionais esteja
baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de
profissionais reais, em ação na rede de serviços. A educação
permanente é a realização do encontro entre o mundo de
formação e o mundo de trabalho, onde o aprender e o ensinar
se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho”
(Brasil, 2004).

Inicialmente promovemos a discussão dos problemas identificados individualmente
por cada participante, de acordo com a sua vivência, experiência profissional e o
agrupamento dos problemas semelhantes, com a definição dos macro-problemas. Em
seguida, idealizamos possíveis soluções dos problemas identificados e elaboramos a Matriz
Decisória de Priorização de Problemas. Com isso, chegamos a seleção do Problema Alvo, a
definição dos atores sociais envolvidos, elaboração da árvore explicativa, construção do
plano de ação e a viabilidade deste.
Nossas definições se basearam em evidências cotidianas da nossa realidade, tais
como: surgimento constante de novas legislações, avanços tecnológicos das indústrias e
dos serviços, ausência de padronização das ações de fiscalização, ausência de protocolos
fiscais, necessidade de atualização do corpo fiscal, desconhecimento das ferramentas de
gestão que leva a desmotivação e mudança de área de atuação sem preparação do
profissional.
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2. JUSTIFICATIVA
A Diretoria de Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia e Superintendência de
Vigilância em Saúde do Estado de Goiás (SUVISA-GO) não realizam cursos de
capacitações para seus fiscais de saúde de maneira permanente, dificultando as ações
fiscais. O próprio Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) não estipulou uma
política de educação permanente para seus integrantes, nas diferentes esferas.
Para os fiscais de saúde, em suas várias áreas de atuação, a falta de educação
permanente implica em prejuízo das ações fiscais. O desconhecimento de novas
tecnologias, a dificuldade de entendimento de Normas recém lançadas, a necessidade de
entendimento em outras áreas como o Direito Sanitário entre outros, geram insegurança
aos fiscais de saúde na realização de seu trabalho, o que pode aumentar o risco sanitário
para a população.
Segundo Guimarães e Corvino (2013), a educação permanente é importante para o
trabalhador compreender as ações a serem desenvolvidas na realização dos serviços,
estimulando os profissionais a se tornarem reflexivos quanto à realidade e capazes de
intervir no processo de trabalho.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Instituir um plano de educação permanente para os servidores fiscais de Vigilância
Sanitária do Estado de Goiás e Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia.
3.2 Objetivos Específicos
ü Instituir mecanismos de identificação das fragilidades no processo de trabalho de
VISA e necessidades de qualificação profissional em Goiânia e em Goiás.
ü Desenvolver um programa de qualificação profissional para VISAM Goiânia e
SUVISA-GO.
ü Monitorar resultados obtidos pelo programa de qualificação.
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4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Em um primeiro momento, o grupo mapeou uma série de problemas vividos e
enfrentados no cotidiano de cada um, em suas rotinas de trabalho e que se tornavam
obstáculos para um trabalho de qualidade, impedindo que conseguíssemos atingir os
objetivos.
Assim, os seguintes macros problemas foram listados, de acordo com a realidade
de cada um:
ü recursos humanos insuficientes e desmotivados;
ü estrutura insuficiente (física e de equipamentos);
ü não possui gestão própria de recursos financeiros;
ü insuficiente treinamento e capacitação dos servidores fiscais;
ü insuficiente e deficiente planejamento das ações.
O mapeamento dos macro problemas foi uma ótima oportunidade para
percebermos que os problemas listados eram vivenciados e enfrentados por todos em suas
diferentes esferas de trabalho. Tal fato levou a motivação e empenho da equipe nas
discussões e cuidado para buscar a compreensão de cada problema, mostrando que o
grupo estava coeso e dedicado na identificação dos macro problemas e apresentação de
soluções.

4.1 Matriz decisória e atores sociais
Diante dos macroproblemas encontrados, definimos através das matrizes decisórias
e suas variáveis (magnitude, vulnerabilidade, factibilidade e viabilidade) qual seria nosso
problema a ser priorizado, que se tornaria o foco do nosso Projeto Aplicativo: “ Treinamento/
capacitação dos servidores fiscais insuficiente “.
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Figura 1 – Matriz Decisória

Após essa definição, selecionamos quais atores sociais poderiam interferir de modo
positivo ou negativo em nosso Projeto Aplicativo. Definimos o interesse de cada ator diante
do problema identificado e o valor que este dá a esse problema.

Figura 2 – Atores Sociais (valor/interesse)
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4.2 Descritores / Árvore Explicativa / Nós Críticos
Dando prosseguimento ao Projeto Aplicativo, trabalhamos a construção da árvore
explicativa, onde a partir do problema levantado - insuficiente qualificação dos servidores
fiscais - levantamos as causas, os descritores e consequências. A tarefa não foi nada fácil,
porém fundamental para um planejamento coerente e mais próximo da realidade. Assim,
após discussões, priorizando o problema com maior possibilidade de resolução e definindo
os campos práticos de ação que possibilitam gerar os impactos almejados, identificamos e
priorizamos, confirmando como nó crítico que não há uma política de treinamento
permanente nas diferentes esferas do SNVS.
Figura 3 – Árvore Explicativa

Para melhor visualização, a árvore explicativa será colocada como anexo (Anexo I)
do projeto.
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5. PLANO DE AÇÃO
Após a definição do nó crítico através da Árvore Explicativa, partimos para a
construção do Plano de intervenção no problema priorizado por nosso grupo. Definimos o
objetivo a ser alcançado (resultado esperado), as ações e atividades que deveremos
realizar para alcançar esse objetivo.
Escolhemos diante do perfil de cada participante do grupo, quem será responsável
por cada atividade. Selecionamos os parceiros para realizar nosso PA e os eventuais
opositores para a execução deste.
Escolhemos os indicadores para a monitorização de cada ação a ser realizada,
bem como os recursos que serão necessários para atingir esse objetivo.
Devido à extensão da matriz do plano de ação, não foi possível adicioná-la ao
texto, sendo a mesma inserida como anexo (Anexo II) no final do projeto.
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6. ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO APLICATIVO
Construímos a matriz de análise de estratégias de viabilidade para o plano de ação
definindo se cada ação tem alta, média ou baixa viabilidade de resolução.
Figura 4 – Estratégias de Viabilidade

Avaliamos qual o impacto que cada ação poderá gerar, quem são os atores que
serão responsáveis pela realização da ação (comando), qual a previsão de duração para
execução de cada ação, bem como seu cronograma de execução.
Novamente discutimos sobre os recursos necessários para a realização do nosso
PA, qual a ordem de realização de cada ação (precedência) e qual a situação de cada ação,
se já iniciamos a execução ou não. Baseados nesta discussão, foi proposto o seguinte
cronograma abaixo (figura 7).
Figura 5 – Matriz de Gestão do Plano
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Figura 6 – Matriz de Análise de Motivação dos Atores Sociais

Figura 7 – Cronograma
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso trabalho procurou evidenciar a falta de política de educação permanente
para os servidores fiscais de saúde dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e
em um retrato mais específico, na Diretoria de Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia e
na Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás (SUVISA-GO).
A educação permanente é entendida como a educação no trabalho, pelo trabalho e
para o trabalho nos diferentes serviços cuja finalidade é melhorar a saúde da população, e
possui uma íntima ligação com a política de formação dos profissionais e dos serviços.
É importante ressaltar a diferenciação com a educação continuada que trata de
processo permanente que se inicia após a formação básica e tem como intuito atualizar e
melhorar a capacidade de uma pessoa.
Propusemos então um plano de ação de educação permanente para os fiscais de
saúde da VISAM Goiânia e SUVISA-GO baseado principalmente em um processo de
metodologia ativa de ensino aprendizagem, onde primeiramente os problemas seriam
identificados em rodas de conversa envolvendo fiscais de saúde, buscando identificar as
principais dificuldades, e posteriormente efetivando cursos ou palestras com especialistas
que venham dirimir as dúvidas levantadas, buscando a consolidação do conhecimento e a
uniformização das ações fiscais.
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Problema: Insuficiente qualificação dos servidores fiscais de VISA. TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS INSUFICIENTE
Nó Crítico

Não há política de
educação
permanente nas
diferentes esferas
do SNVS,
inexistindo
planejamento das
capacitações já
existentes.

Resultado
Esperado

Ações

Atividades

Responsáveis

Elaborar instrumento de
coleta de dados.

Lorena

Realizar coleta de dados.

Lorena / Hildelene /
Letícia

Instituir
mecanismos de
Sistematizar os dados
identificação das
Shamon
coletados.
fragilidades no
processo de
Realizar análise dos
trabalho de VISA e
Shamon / Letícia
dados
necessidades de
qualificação
profissional em
Divulgar as fragilidades e
Goiânia e em Goiás
necessidades de
qualificação encontradas
Hildelene /
nas ações fiscais para os Dagoberto / Danielle
atores diretamente
envolvidos
Introdução da
Política de
Educação
Permanente na
VISAM Goiânia e
SUVISA-GO

Desenvolver um
programa de
qualificação
profissional para
VISAM Goiânia e
SUVISA-GO

Identificar e selecionar
no diagnóstico realizado
temas e conteúdos de
cursos e eventos.

Lucimar

Selecionar público-alvo
por temas e conteúdos.

Marcelo

Propor cronograma das
capacitações
demandadas.

Lorena

Identificar e selecionar
estratégias educacionais
e metodologias que
atendam as
necessidades de
capacitação

Danielle

Elaborar do Programa de
Capacitação e
apresentar ao gestor
para aprovação.

Nádia

Parceiros

Eventuais
Opositores

Indicadores

- Nº de fragilidades
identificadas no
processo de trabalho
- Nº de questionários
respondidos / Nº de
Fiscais de VISA

- Superintendente de
VISA
- Diretor/Gerente de
VISA
- Coordenadores
- Sindicato
- Escolas de Saúde
Públicas
- ANVISA
- Coordenação de
Educação Permanente
da SUVISA

Recursos Necessários

Prazos

- Espaço físico
- Recursos humanos
- Recursos financeiros

SET/2016 a
FEV/2017

- Recursos humanos
- Recursos financeiros

MAR/2017 a
OUT/2017

Secretário de
Saúde / Recurso
Financeiro

Nº de treinamentos
que passaram por
padronização no
processo de
elaboração - Nº de
participantes nos
cursos e eventos

Implantar e executar o
Programa de
Qualificação Profissional
para a VISA.

Monitorar
resultados obtidos
Recoletar dados e avaliar
pelo programa de
qualificação

Equipe

Lorena / Hildelene /
Letícia / Shamon

-----

Nº de fragilidades
identificadas no
processo de trabalho

- Recursos humanos

NOV/2017 a
JAN/2018
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1

INTRODUÇÃO

Reuniram-se, neste projeto, técnicos da Diretoria de Vigilância Sanitária de
Sergipe (DIVISA/SE), dentre eles dois do Centro de Informação e Assistência
Toxicológica (CIATOX) e dois do Laboratório Central de Sergipe (LACEN), com opiniões
distintas e debatidas acerca de conhecimentos prévios. Os especializandos, integrantes
deste grupo, fizeram uso da metodologia da problematização através dos elementos
norteadores (Termos de Referências - TR’s, contidos no Caderno do Projeto Aplicativo
do Curso) a fim de descrever o percurso metodológico do projeto aplicativo (PA).
Toda contextualização abordada a seguir foi devidamente direcionada na
tentativa de se dar uma maior Visibilidade à Vigilância Sanitária através de uma
Comunicação Eficiente, vista a necessidade de aproximação da população, no intuito
de mudar a visão do público de que a Vigilância Sanitária atua de forma punitiva e
policialesca.
Tendo em vista a missão da Vigilância Sanitária de proteger a saúde da
população e promover a melhoria da qualidade de vida no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), propõe-se neste PA um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da
comunicação entre VISA e Sociedade, com base nos três pilares de competência do
Gestor de Vigilância Sanitária os quais sejam: Gestão em Saúde; Atenção à Saúde e
Educação em Saúde
Assim, considerando a ineficiência da comunicação entre os usuários e técnicos
de Vigilância Sanitária, justifica-se a utilização das ações propostas neste Projeto, na
tentativa de transformar a realidade atual em um contexto benéfico à população.
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2

CONTEXTO

O estado de Sergipe se localiza na Região Nordeste, com uma população
estimada de 2.265.779 habitantes (IBGE1, 2016), distribuídos em 75 municípios. De
acordo com o IBGE2 (2016), a capital Aracaju apresenta, atualmente, cerca de 641.523
habitantes.
Para facilitar a administração dos serviços de saúde dos municípios sergipanos,
o território foi dividido em sete regiões de saúde, considerando características
semelhantes: Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória,
Estância, Lagarto e Propriá (Figura 1).
Figura 1 - Regiões de Saúde do Estado de Sergipe

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (adaptado)

Atualmente, dentre os 75 municípios, apenas quatro não estão com o serviço de
Vigilância Sanitária ativo: Riachão do Dantas, Amparo do São Francisco, Santo Amaro
das Brotas e Malhador. Os demais atuam de acordo com a pactuação feita junto ao
Estado, atendendo, principalmente, às demandas de baixa complexidade.
A Diretoria de Vigilância Sanitária de Sergipe (DIVISA/SE) tem sua sede em
Aracaju. É composta por cinco gerências (Serviços de Saúde, Alimentos,
Medicamentos, Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental) e conta com alguns serviços
de apoio (setor de Tecnologia da Informação, Apoio Jurídico e Gerência de
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Planejamento, Apoio Institucional e Descentralização - GEPAI), além da Coordenação
Estadual de Controle de Infecção Relacionada à Saúde (CECIRAS). Estão vinculados
à DIVISA, ainda, o CIATOX, instalado no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), e o
LACEN, localizado na sede da Fundação de Saúde Parreiras Horta.
Figura 2 - Organograma da DIVISA

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 – Dados da SES

De modo geral, a DIVISA encontra-se responsável pelo atendimento de
demandas de média e alta complexidade dentro do Estado de Sergipe (considerando
as ações pactuadas), análise de projetos, monitoramento de produtos e serviços, bem
como atendimento de denúncias e solicitações de outros órgãos, como Conselhos de
Classe e Ministério Público. Embora suas ações estejam relacionadas diretamente ao
bem-estar social e à promoção da saúde pública, percebe-se, constantemente, a falta
de visibilidade das ações de Vigilância Sanitária pela sociedade, desfavorecendo
sua atuação.
Após a realização dos primeiros movimentos para a construção do P.A. e a
busca de conhecimentos através da Metodologia Ativa, foram evidenciadas as falhas de
comunicação dentro do sistema de saúde. Constatou-se, assim, que dentre as
melhorias essenciais para atuação da DIVISA/SE junto à sociedade, faz-se necessário
fortalecer o relacionamento com a população, promovendo maior visibilidade das
atividades desenvolvidas pela vigilância.
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3

OBJETIVO
Planejar ações a fim de proporcionar visibilidade à Vigilância Sanitária (VISA) de

Sergipe.

4

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Fortalecer vínculo entre Vigilância Sanitária e Sociedade.

•

Facilitar o acesso dos usuários às informações do Portal da VISA.

•

Implementar à rotina da DIVISA-SE a divulgação instantânea de
publicações relativas aos serviços prestados.
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5

PERCURSO METODOLÓGICO

Em decorrência da participação do Curso de Gestão em VISA, do Instituto de
Educação e Pesquisa (IEP) do Hospital Sírio Libanês 2015-2016 em Aracaju/Sergipe,
na FUNESA, houve direcionamento para reunir os 40 técnicos selecionados no curso
de Gestão em VISA e subdividi-los por área de afinidade, sob a instrução das
facilitadoras Karine Tako e Maria José Freitas. Reunidos no Grupo Afinidade 2, fomos
informados que uma das finalidades de nossa especialização seria construir um projeto
denominado Projeto Aplicativo (P.A.).
O P.A. evidencia problemas ligados à realidade concreta dos participantes, bem
como apresenta uma proposta de intervenção para o enfrentamento desses problemas,
visando transformação de uma dada realidade a fim de melhorar a prática no SUS.
A metodologia utilizada para elaboração do Projeto Aplicativo (PA) é a
Metodologia da Problematização, onde todo o processo de aprendizagem tem início no
contato e leitura da realidade, realizados pelos atores sociais escolhidos. É com essa
metodologia que temos a oportunidade de, através de ações, modificar/transformar uma
dada realidade, através de uma proposta de intervenção para o enfretamento dos
problemas.
Em relação ao produto, o PA é considerado um trabalho técnicocientífico aplicado, orientado a uma da intervenção numa dada
realidade. Busca associar conhecimentos e ações para dar
respostas técnicas e políticas que visem melhores práticas. Neste
sentido, vincula-se a uma opção ética e política que, na área de
atenção à saúde se ancora nos princípios do SUS. Na área de
gestão, aos valores da gestão democrática e da co-gestão. Na
educação, à abordagem da aprendizagem (RAMOS et al., 2015)

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizadas as ferramentas disponíveis
no Caderno do Projeto Aplicativo (PA), explicitadas nos Termos de Referência (TR),
vídeos explicativos e contribuições através das experiências profissionais individuais e
em pesquisas relacionadas.
Iniciou-se a elaboração do PA por meio dos Termos de Referências (TR). O
primeiro TR utilizado foi o de Identificação dos problemas – TR2, trabalhando os 4
movimentos:


1º movimento: Cada participante elencou desconfortos e registrou-os em
tarjetas que foram expostas para discussão no grupo (Figura 3);
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2º movimento: Após a exposição dos desconfortos, houve o agrupamento de
ideias afins, de forma a facilitar a construção/denominação do macroproblema;



3º movimento: Neste movimento, após o agrupamento dos problemas houve a
declaração/identificação dos macroproblemas encontrados (Figura 4);



4º movimento: Consolidado o movimento anterior, declaramos nosso desejo de
mudanças, ou seja, os desejos de transformar a realidade com apoio dos
parceiros/atores na construção do projeto de intervenção.
Figura 3 - Problemas listados pelo GAf2

Fonte: Arquivo Pessoal GAf2
Figura 4 – Macroproblemas

Fonte: Arquivo Pessoal GAf2
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Conforme observado na Figura 4, os problemas foram relacionados e agrupados
em quatro macroproblemas, denominados: Planejamento ineficiente na gestão;
Ausência do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV), Implementação
deficiente em educação permanente e Comunicação ineficiente em VISA.
Posteriormente, desenvolveu-se o TR3, no qual a equipe aplicou as Matrizes
Decisórias, visando identificar um problema prioritário para ser objeto de um plano de
intervenção, conferindo a importância e o valor a um determinado problema em
detrimento dos outros.
A fim de focalizar o valor atribuído e o interesse em solucionar o problema,
utilizamos a Matriz Decisória I, aplicada a partir das percepções e conhecimentos
prévios dos atores que explicam o problema, tendo como resultado prioritário a
comunicação ineficiente (Quadro 1).

Quadro 1 - Matriz Decisória I
MATRIZ DECISÓRIA I
PROBLEMA
Planejamento
Ineficiente na Gestão
Ausência de PCCV
Implementação
deficiente em
Educação Permanente
Comunicação
ineficiente

VALOR1

INTERESSE2

NOTAS

PRIORIDADE

AAAAMAA

+++++++

9 10 10 8 5 10 8

2º

MMAAAAA

+++++++

7 7 10 9 8 10 8

3º

BMMMBAM

N+++N+N

5787086

4º

AMAAAAA

+++++++

10 7 10 9 10 10

1º

1

- A (Alto); M (Médio); B (Baixo).
- [+]: ator possui interesse em transformar a realidade; [-]: ator não possui interesse em alterar a realidade; [N]:
o problema não afeta o ator.
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 – GVISA
2

Com a finalidade de comprovar a priorização dos macroproblemas listados, a
equipe aplicou, ainda, as Matrizes Decisórias II e IV. A utilização da Matriz Decisória II
(Quadro 2) objetiva avaliar a urgência e o enfrentamento dos problemas, na tentativa de
determinar a necessidade de recursos na construção do plano de intervenção. Por sua
vez, a Matriz IV utiliza os parâmetros, o prazo de urgência, factibilidade e viabilidade
para a avaliação dos macroproblemas (Quadro 3).
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Quadro 2 - Matriz Decisória II
MATRIZ DECISÓRIA II
PROBLEMA
Planejamento Ineficiente na
Gestão
Ausência de PCCV
Implementação deficiente
em Educação Permanente
Comunicação ineficiente

URGÊNCIA1

ENFRENTAMENTO2

PRIORIDADE

3331243

PDDDDPD

2º

2223333

FFFFFFF

4º

2220212

DPPPPPP

3º

3336322

DPDDDPP

1º

– Pontuação válida de 0 a 10.
– [D]: ator controla todos os recursos para enfrentamento do problema; [F]: ator não tem controle sobre os
recursos; [P]: ator controla parte dos recursos.
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 - GVISA
1
2

Quadro 3 - Matriz Decisória IV
MATRIZ DECISÓRIA IV
PROBLEMA

Planejamento
Ineficiente na
Gestão
Ausência de
PCCV
Implementação
deficiente em
Educação
Permanente
Comunicação
ineficiente

RELEVÂNCIA1

PRAZO/
URGÊNCIA1

FACTIBILIDADE1

VIABILIDADE1

PRIORIDADE

3333333

3333323

3201123

22021323

2º

2233333

3233231

0000001

0000001

4º

2302333

1201221

1202112

22021003

3º

3233333

3333333

3331323

3331023

1º

– Pontuação válida de 0 a 10.
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 – GVISA
1

A Matriz Decisória III é baseada nos critérios de Magnitude, Valorização,
Vulnerabilidade e Custos, e é adequada para comparar e priorizar problemas de saúde.
Dessa forma, não foi utilizada como parâmetro de comparação de prioridade do nosso
PA, pois requer indicadores epidemiológicos, os quais, no caso, não são utilizados.
Após aplicação de todas as matrizes, confirmamos que a Comunicação em
Vigilância Sanitária foi o problema de maior priorização.
Uma vez decidido o problema a ser trabalhado em nosso P.A., necessitou-se
definir os atores sociais, agentes capazes de contribuir para a mudança (ou não) da
realidade em que se deseja interferir. Fazendo uso da matriz de mapeamento dos atores
sociais, foram elencados os macroproblemas e os atores sociais relevantes a eles,
avaliando-os segundo valores e interesses. A lista inicial continha 20 (vinte) atores
sociais, sendo dois classificados como “Apoiadores do Projeto” e dois atores de baixa
classificação e interesse negativo, não sendo considerados na contagem final.
Posteriormente, realizou-se revisão dessa lista, avaliando os atores que teriam relação
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direta com o desenvolvimento do Projeto Aplicativo, de modo que a mesma foi reduzida
para 8 (oito) atores e 2 (dois) apoiadores. A efetivação deste PA requer sensibilidade
dos atores sociais e outros técnicos para incentivo e manutenção (recursos financeiros
e humanos) frente à avaliação da sociedade. Uma nova matriz de atores sociais foi
representada (Quadro 4).
Quadro 4 - Matriz de Atores Sociais
ATORES SOCIAIS
VALOR

INTERESSE1

Alto

+

Alto

+

Profissionais de VISA

Alto

+

ASCOM SES

Alto

+

COTIC SES

Alto

N

Gerente CIATOX

Médio

+

FUNESA

Alto

+

Superintendente LACEN

Médio

+

Mídia

Alto

+

População

Alto

+

ATOR SOCIAL
Secretária Estadual de Saúde
Coordenador Estadual de

VISA2

1

- [+]: ator possui interesse em transformar a realidade; [-]: ator não possui interesse em alterar
a realidade; [N]: o problema não afeta o ator. Pressuposto.
2
– Apoiador do projeto.
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 - GVISA

Finalizadas as matrizes decisórias, iniciamos o TR5 – Explicando Problemas,
através do qual construímos um fluxograma relacionando as causas e consequências
do problema a ser trabalhado, denominado árvore explicativa ou árvore de problemas.
Esse fluxograma possibilita a identificação de potenciais obstáculos e oportunidades
para a intervenção, auxiliando no desenvolvimento do projeto.
A construção da árvore explicativa depende da correta definição dos descritores,
manifestações que melhor descrevem ou mensuram o problema. A definição dos
descritores deve cumprir alguns requisitos importantes, sendo eles (RAMOS, et al.,
2015):


Ser preciso e monitorável;



Não haver relação casual entre os descritores;



Precisa ser parte independente dos demais descritores;



Cada descritor deve ser necessário para a explicação e o conjunto de
descritores deve ser suficiente para a caracterização do problema fique
isenta de ambigüidade.
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Durante a construção da árvore decisória, a equipe apresentou discordância
sobre os descritores definidos, que pareciam não possuir os requisitos necessários para
que o bom entendimento do fluxograma. Após muita discussão, concordou-se em reescrever algumas tarjetas de causas e descritores para melhor compreensão da árvore.
De mesmo modo, redefiniu-se termo utilizado para descrever o macroproblema
trabalhado, sob a argumentação de que o problema priorizado pela nossa equipe não
se limitava à comunicação, e sim à visibilidade que a Vigilância Sanitária não possui
junto à sociedade. Dessa forma, alteramos o problema “Comunicação Ineficiente em
VISA” para “Falta de Visibilidade em VISA” considerando também toda a cadeia de
relacionamento e os possíveis desdobramentos que a falha de comunicação pode
causar.
Assim, com o problema redefinido, procedeu-se à revisão e finalização da árvore
explicativa. Nessa etapa, foram determinados dois descritores (Comunicação Ineficiente
e Ausência de Autonomia) e as consequências desse problema: desconhecimento do
papel da VISA por parte da população, distanciamento e isolamento da população e
falta de legitimidade das ações da VISA perante a sociedade. (Figura 5).
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Figura 5 - Árvore Explicativa - Falta de Visibilidade em VISA

Fonte: Grupo Afinidade 2

A literatura demonstra a necessidade de reforçar os canais de comunicação
entre Vigilância Sanitária e usuário do sistema público de saúde, fortalecendo o objeto
de trabalho desta equipe. Para O’DWYER et al. (2010) e ANVISA (2007),
Um desafio que se coloca é o de dar visibilidade ao papel da
vigilância sanitária, de modo a propiciar uma atuação conjunta,
com integração de diferentes saberes e ações, visando favorecer
a integralidade da atenção à saúde, (...) com articulação
permanente entre as ações de VISA e os demais serviços e ações
de saúde, desenvolvidos no âmbito do SUS, garantindo assim a
transversalidade nos diversos níveis de atenção à saúde.

Admitindo que, dentre as causas listadas na árvore explicativa, a subutilização
das ferramentas de comunicação apresenta o maior impacto no sentido positivo na
transformação do problema e firma-se como centro prático, ou seja, de possibilidade de
intervenção direta, a mesma foi determinada como Nó Crítico. A partir desta etapa,
considerou-se, ainda, a viabilidade de se determinar um plano de intervenção visando
apresentar solução ao problema listado.
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Segundo Champagne et al. (2011, p.61),
uma intervenção, seja ela um projeto, programa ou política, pode
ser concebida como um sistema organizado de ações que inclui,
em um determinado contexto: objetivo (o estado futuro que
orienta as ações), agentes (os atores sociais); estrutura (recursos
e regras); processos (relações entre recursos e atividades)

Na tentativa para elaborar a melhor proposta de enfrentamento do nó crítico,
utilizamos duas ferramentas distintas: o Planejamento Estratégico Situacional – PES
Simplificado e a Planilha 5W3H, conforme orientado por Ramos et al. (2015). Através
do PES Simplificado (Quadro 5) descrevem-se os seguintes itens: resultado esperado,
ações e atividades, responsáveis, parceiros, indicadores, recursos necessários e
prazos. Este plano propõe o enfrentamento do nó critico, através de ações que devem
ser identificados parceiros e eventuais opositores
Outra ferramenta utilizada foi a Planilha 5W3H (Quadro 6), que corresponde à
listagem das ações que devem ser desenvolvidas a partir da identificação e priorização
dos nós críticos, facilitando a comunicação em torno das ações planejadas. Para
mapear as atividades do Plano de Ação, utilizamos essa planilha por sua praticidade e
clareza e, por ser um método que facilita a comunicação em torno das ações planejadas,
permitindo o acompanhamento da reação das mesmas conforme prazo previsto.
Assim, ponderando a necessidade de atribuir ações específicas para a resolução
do Nó Crítico, o grupo Afinidade 2 definiu quatro atividades consideradas essenciais
para tornar o projeto aplicativo factível e viável, sendo elas a Construção de um Portal
Web exclusivo para a Vigilância Sanitária Estadual, considerando a dificuldade de
acesso facilitado ao pública; a Implantação de um Sistema de Atenção ao Usuário
(SAU), um tipo de ouvidoria própria; a definição de uma equipe de suporte para
atendimento às demandas externas e a Articulação de um espaço nas mídias para a
criação do “Momento VISA/Saúde”. Essas ações buscam atingir as diversas parcelas
da sociedade, abrangendo variados meios de comunicação.
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Quadro 5 - Planejamento Estratégico Situacional (PES) simplificado
RESULTADO
ESPERADO

AÇÕES E
ATIVIDADES

Criar Portal web
exclusivo para a
VISA

RESPONSÁVEIS

DIVISA/ASCOM/SES

PARCEIROS

-

INDICADORES

 Quantidade de views
(acessos mensais na
página)
 Quantidade de downloads

Promover maior
Visibilidade em
VISA

Implantar o SAU1
específico de VISA

Definir Equipe de
suporte (feedback)

Criar o “Momento
VISA SAÚDE” nas
mídias
1–

Sistema de Atenção ao Usuário
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 – GVISA

DIVISA

-

 Quantitativo de chamados
de ouvidoria
 Quantitativo de
atendimentos aos usuários

DIVISA/SES

 Percentual de solicitações
atendidas

DIVISA

RECURSOS
NECESSÁRIOS

PRAZOS

 Homem
hora
do
desenvolvedor
do
portal
e
demais
profissionais
envolvidos;
 Custo de hospedagem
da página web;
 Recursos
de
informação.

120 dias

 Homem
hora
da
equipe;
 Custo de adesão de
linha telefônica

180 dias

 Homem
equipe;

180 dias

hora

da

 Rádio UFS
 Rádio Aperipê  Quantidade
hora
dos
de  Homem
profissionais escalados
participações
populares
 Tv Aperipê
durante os programas
 Transporte
 TV Alese
 TV Câmara

90 dias
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Quadro 6 - Planilha 5W3H

O QUE
FAZER?

PORQUE FAZER?

QUEM VAI
FAZER?

QUANDO
FAZER?

ONDE
FAZER?

 Porque não existe
um canal da VISA
de fácil acesso ao
público;
Criar Portal
web exclusivo  Fornecer
para a VISA
informações
de
maneira ágil e sem
necessidade
de
deslocamento do
usuário.

Implantar o
SAU1
específico de
VISA

 Estabelecer
comunicação
personalizada
entre VISA e
usuário.

DIVISA
ASCOM
SES

Até 120
dias

DIVISA
LACEN

COMO FAZER?

QUANTO
CUSTA?

INDICADORES

 Apresentar e validar o projeto  Homem hora do
com os gestores da VISA, desenvolvedor
LACEN, CIATOX;
do portal e
 Definir atribuições por área;
demais
 Quantidade de
views (acessos
 Sistematizar as informações profissionais
mensais
da
disponibilizadas no portal envolvidos;
página);
(legislações,
roteiros,
de
relações documentais para  Custo
serviços de VISA, notícias, hospedagem da  Quantidade de
página web;
informativos técnicos, etc);
downloads
 Articular a ASCOM/SES, setor
de
responsável pelo NTI (Núcleo  Recursos
informação.
de Tecnologia de Informática);

DIVISA

Até 180
dias

DIVISA

 Implantar
canal
de
comunicação – número de
telefone e e-mail exclusivos;
 Homem hora da  Quantitativo
 Definir
equipe
para equipe;
chamados
atendimento ao usuário;
ouvidoria
 Custo de linha
 Realizar
capacitações telefônica.
permanentes
visando
melhoria do serviço.

de
de
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Quadro 7 - Planilha 5W3H (cont.)
O QUE
FAZER?

Definir Equipe
de suporte
(feedback)

PORQUE FAZER?

 Realizar
acompanhamento
de solicitações e
devolutivas
de
usuários

 Atender faixa da
população que não
Criar o
possui
acesso
“Momento
facilitado
aos
VISA SAÚDE” demais canais
nas mídias
 Promover
maior
visibilidade
dos
serviços de VISA

1–

QUEM VAI
FAZER?

DIVISA
SES

DIVISA

Sistema de Atenção ao Usuário
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 - GVISA

QUANDO
FAZER?

Até 180
dias

Até 90
dias

ONDE
FAZER?

COMO FAZER?

 Definir
equipe
para
atendimento ao usuário;
DIVISA

 Realizar
capacitações
permanentes
visando
melhoria do serviço.

QUANTO
CUSTA?

INDICADORES
 Quantidade de
atendimentos
aos usuários

 Homem hora da
equipe;
 Percentual
de
solicitações
atendidas
(devolutivas)

 Articular com as emissoras a
concessão de espaço diário
ou semanal na grade da
programação (ex: 15, 20min) Rádio UFS; Rádio Aperipê; Tv  Homem
Emissora
hora  Quantidade de
s de rádio Aperipê; TV Alese; TV dos
participações
e
TV Câmara
profissionais
populares
 Apresentar discussões sobre escalados;
públicas
durante
os
determinados assuntos de  Transporte
programas
interesse de VISA;
 Manter
espaço,
quando
possível, para participação ao
vivo da comunidade.
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Mediante as descrições apresentadas pelas duas planilhas, adotou-se como
Plano real de Intervenção deste Projeto Aplicativo a planilha 5W3H, devido ao
detalhamento das ações.
Ramos et al. (2015), citando Matus (1993), afirmam que
Como nosso plano de ação é resultado de proposições que visam
intervir em problemas numa determinada realidade, na qual
coexistem diferentes interesses e desejos, é importante
compreender o conceito de estratégia. Segundo Matus (1993, p.
11) estratégia é a arte de lidar com a incerteza, com a imprecisão
e a névoa do amanhã. (...) Considerando esse grau de incertezas,
viabilidade significa a construção de possibilidades e alternativas
que nos permitam produzir mudanças na realidade. ”

Com os atores sociais definidos, avaliamos a importância de cada um para a
realização das ações e demandas do Plano de Ação, trabalhando com a matriz de
análises e motivação dos atores sociais envolvidos, segundo as ações do plano, através
da aplicação de valores e interesse (Quadro 8).
Quadro 8 - Ações e Demandas
AÇÕES1
ATORES

Secretária Estadual
de Saúde
ASCOM SES
COTIC SES
Gerente CIATOX
FUNESA
Superintendente
LACEN
Mídia
População

Criar Portal
web exclusivo
para a VISA

Implantar o
SAU específico
de VISA

Definir Equipe
de suporte
(feedback)

Criar o
“Momento VISA
SAÚDE” nas
mídias

+A

+A

+A

+A

+A
+A
+A
+M

+M
0
0
0

+A
0
0
+A

+A
0
+A
0

+M

0

0

+A

+A
+A

+M
+A

0
+A

+A
+A

– [+]: ator possui interesse a favor do projeto [-]: ator não possui interesse no projeto; [0]: o ator é indiferente
ao projeto. [A] ator de alto valor ao desenvolvimento do projeto; [M] ator de médio valor ao desenvolvimento
do projeto; [B] ator de baixo valor ao desenvolvimento do projeto.
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 - GVISA
1

Analisando o quadro 7, percebe-se que não foram verificadas ações conflitivas
(nas quais não há consenso sobre a avaliação dos atores e demandas). Por isso, não
se fez necessário construir a Matriz de Viabilidade, cuja finalidade é direcionar
estratégias tornar as operações viáveis. Na planilha elaborada (Quadro 8), todas as
avaliações possuem valores positivos ou são indiferentes, frente aos atores envolvidos.
Portanto, todas as ações sugeridas são viáveis de serem executadas.
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A fim de atender o TR8 – Gestão do Plano, foram construídas outras duas
matrizes: A matriz de Gestão do Plano (Quadro 9), visando definir a prioridade de
execução das ações, e a Matriz de Monitoramento do Plano (Quadro 10), para realizar
o acompanhamento do plano e definir possíveis medidas alternativas de intervenção.
Pretende-se, então, que os objetivos do projeto sejam alcançados no final de 2017.

Quadro 9 - Matriz de Gestão do Plano
AÇÃO

VIABILIDADE1

IMPACTO2

COMANDO

DURAÇÃO

RECURSO

PRECEDÊNCIA

Criar Portal
web
exclusivo
para a VISA

A

A

ASCOM/
SES/
DIVISA

MÉDIA

 Econômico;
 Técnico;
 Organizacional

1ª

A

DIVISA/
SES/
COTIC

LONGA

 Político;
 Econômico;
 Técnico;
 Organizacional

4ª

A

DIVISA/
SES/
ASCOM/
FUNESA

LONGA

 Político;
 Econômico;
 Técnico;
 Organizacional

2ª

A

DIVISA/
CIATOX/
LACEN/
SES/
FUNESA

CURTA

 Econômico;
 Técnico;
 Organizacional

3ª

Implantar o
SAU1
específico
de VISA
Definir
Equipe de
suporte
(feedback)
Criar o
“Momento
VISA
SAÚDE” nas
mídias

A

A

A

– Viabilidade: [A] Alta; [B] Baixa; [M] Média
– Impacto: [A] Alto; [B] Baixo; [M] Médio
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 - GVISA
1
2

Quadro 10 - Planilha de Monitoramento do Plano

AÇÃO EM ORDEM DE
PRECEDÊNCIA
1ª
2ª

Criar Portal web
exclusivo para a VISA
Definir Equipe de
suporte (feedback)

SITUAÇÃO
Não Iniciada
Não Iniciada

3ª

Criar o “Momento VISA
SAÚDE” nas mídias

Não Iniciada

4ª

Implantar o SAU1
específico de VISA

Não Iniciada

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2 – GVISA

RESULTADOS

DIFICULDADES

NOVAS
AÇÕES E/OU
AJUSTES
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Um dos movimentos, no entanto, não pôde ser realizado. Infelizmente, há
atualmente uma impossibilidade de fazer qualquer previsão orçamentária para as
demandas do projeto que necessitam de recurso financeiro. Por este motivo, a planilha
Orçamentária não pode ser construída, o que vai requerer maior atenção para a
execução das ações.
Por fim, estabeleceu-se um cronograma para atender ao Plano de Ação
determinado para a execução do nosso Projeto Aplicativo, considerando as quatro
atividades definidas para resolução do Nó Crítico identificado e o período de mobilização
dos gestores das áreas relacionadas, uma vez que se faz necessário que as ações
dependentes de recursos financeiros sejam analisadas e contempladas no
Planejamento Orçamentário da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (Figura 6).
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Figura 6 - Cronograma de Execução do Projeto

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 2
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6

REFERENCIAL TEÓRICO

Sabemos que Vigilância Sanitária é a forma mais complexa de existência da
Saúde Pública, pois suas ações, de natureza eminentemente preventiva, perpassam
todas as práticas médico-sanitárias: promoção, proteção, recuperação e reabilitação da
saúde. A Vigilância Sanitária atua sobre fatores de risco associados a produtos, insumos
e serviços relacionados com a saúde, com o ambiente e o ambiente de trabalho, com a
circulação internacional de transportes, cargas e pessoas (COSTA e ROZENFELD, p.
15, 2000).
A vigilância sanitária é uma área da saúde pública de caráter
preventivo – um conjunto de ações voltadas para controlar riscos
sanitários. Sua missão é proteger e promover a saúde da
população, fazendo com que os ambientes, produtos e serviços
tenham segurança sanitária e estejam disponíveis com qualidade
para a população. (LUCCHESE, 2001)

Segundo Correa (2011), o risco sanitário pode ser descrito como a probabilidade
de ameaças existentes e é gerido através de instrumentos capazes de analisá-los e
avaliá-los. Esta análise é realizada a partir de estudos comprovadamente científicos e
avaliada utilizando base de dados que permitam definir possíveis efeitos de uma
exposição. A análise do risco englobaria três componentes: avaliação, gerenciamento e
comunicação
No Brasil, até 1988, o Ministério da Saúde definia a Vigilância Sanitária como
"um conjunto de medidas que visam elaborar, controlar a aplicação e fiscalizar o
cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário relativo a portos, aeroportos e
fronteiras, medicamentos, cosméticos, alimentos, saneantes e bens, respeitada a
legislação pertinente, bem como o exercício profissional relacionado com a saúde
(COSTA e ROZENFELD, 2000).
Para regulamentar a estrutura e o funcionamento do SUS, foi aprovada, a Lei
Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes. No campo da saúde o direito a
informação é tão importante que, a partir dos anos 90, essa Lei afirma, em seu art. 6º,
que estão incluídas, no campo de atuação do SUS, a vigilância epidemiológica, a
vigilância sanitária, a saúde do trabalhador e a assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica, em seu artigo 7º: V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde; VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde
e a sua utilização pelo usuário (LUCCHESE, 2001)
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Para Costa e Rozenfeld (2000),
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, chamada Lei Orgânica da
Saúde, organiza o Sistema Único de Saúde e definiu a Vigilância
Sanitária como "um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir, ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de ser viços de interesse da
saúde." Ao contrário da anterior - de caráter burocrático,
normativo - esta definição introduz o conceito de risco e confere
um caráter mais completo ao conjunto das ações, situando-as na
esfera da produção.

Destaca também a abrangência das ações de VISA, ao incluir entre as
competências do SUS, a vigilância de produtos, de serviços, dos ambientes e dos
processos de trabalho, através de execução direta ou mediante a participação de outros
setores. Ademais, atribuiu-se à Vigilância o papel de coordenar a Rede Nacional de
Laboratórios para a Qualidade em Saúde (LUCCHESE, 2001). Segundo a Constituição
de 1988, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E nesse novo conceito
se incluem as ações de Vigilância Sanitária (COSTA e ROZENFELD, 2000). As ações
desenvolvidas pela VISA cumprem um papel bastante abrangente e complexo, visto que
as práticas devem articular-se e integrar-se estrategicamente com o uso de diversos
instrumentos, com participação e controle social.
A comunicação e a educação em saúde são de fundamental
importância para as ações de Vigilância, tanto pela
democratização do conhecimento, quanto pelo caráter
pedagógico dos atos administrativos. Quando se baseiam no
diálogo, as práticas desse campo contribuem para a construção
da consciência sanitária, dando aos cidadãos meios de defesa
contra inumeráveis riscos, e contra práticas nocivas do sistema
produtivo, na busca incessante de lucros. (COSTA e ROZENFELD,
p. 18, 2000)

A fim de desenvolver projeto na área de tecnologia foi viabilizada a Reforma
Gerencial do SUS em Sergipe em 12 de setembro de 2008. Neste sentido, a Secretaria
de Estado da Saúde (SES) elaborou, através da Coordenação de Tecnologia da
Informação e Comunicação (COTIC), um projeto que visa atender plenamente à
legislação sanitária vigente em Sergipe, especialmente o que diz respeito à Lei nº.
6.345/08, que dispõe sobre a organização e funcionamento do SUS no Estado.
Em Sergipe, a Lei Estadual nº 6.345 de 02/01/2008 trata, no Capítulo I, Art. 107,
sobre

Vigilância

Sanitária.

Pela

interdependência

do

seu

conteúdo

e

do

desenvolvimento de suas ações, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica são
consideradas, conceitualmente, como integrantes da Vigilância em Saúde, implicando
compromisso solidário do Poder Público e da sociedade na promoção e proteção e
defesa da qualidade de vida.
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§ 1º Operativamente, a atuação da vigilância sanitária deve requerer
fundamentação epidemiológica eficiente voltada para a detecção e proteção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e
coletiva.
§ 2º Em face do disposto neste artigo, todos os serviços do SUS participam da
Vigilância Sanitária, mediante colaboração nas ações de saúde coletiva, e comunicação
aos órgãos competentes, de fatos ou situações que possam exigir medidas corretivas.
Diante de uma problematização, baseada nos conceitos da Lei do SUS,
devemos planejar ações para que aquela determinada realidade seja transformada,
através de intervenções positivas que possam eliminar as cargas negativas, em
benefício da população.
Para planejar precisamos ter governabilidade, é preciso ter poder e legitimidade
para que leis e códigos sanitários se cumpram, para que conhecimentos e tecnologias
sejam aplicados e recursos materiais estejam disponíveis e sejam adequadamente
utilizados. Embora o planejamento não seja uma fórmula mágica para a solução de
problemas. O planejamento pode contribuir para ampliar a capacidade de governo e
aumentar a governabilidade da Vigilância Sanitária. (SÁ e PEPE, 2000)
Para Matus (1982), planejar também é arte, onde os problemas admitem
distintas soluções, conforme os atores que os considerem. Um ator social é uma
organização e, em alguns casos, até mesmo uma pessoa/uma personalidade. Um ator
social cumpre os seguintes requisitos: tem um projeto político; controla algum recurso
relevante, ou variáveis importantes para a situação; tem força e, por conseguinte, tem
capacidade de produzir fatos no "jogo social"; tem organização estabelecida, no caso
de uma personalidade, tem uma presença forte, capaz de influenciar/conduzir um
coletivo social. (SÁ e PEPE, 2000)
Tendo em vista a metodologia da problematização, temos que considerar uma
realidade. Nesta apreciação da realidade, um ator identificará problemas e
oportunidades, que serão explicados segundo sua visão de mundo, seus valores, seus
conhecimentos e experiências e também segundo o que ele julga ser o ponto de vista
de outros atores relevantes. Por isso a explicação situacional será, ao mesmo tempo,
auto-referencial e policêntrica. Um problema é caracterizado por uma realidade
insatisfatória para um ator; uma discrepância entre o que a realidade é hoje (ou o que
pode vir a ser) e o que deve ser (ou deveria ser); relativo à posição de um ator (o
problema para uns pode não ser problema para outros; um problema muito importante
para um ator, pode não ser tão importante para outro); uma realidade inaceitável, e
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evitável, do ponto de vista de um ator (os atores só se mobilizam contra o que julgam
evitável, contra o inevitável não se luta); uma declaração, claramente definida/descrita
por um ator, distinta de um mero mal-estar (impreciso, ambíguo, indefinido). (SÁ e
PEPE, 2000)
Após a priorização e identificação dos problemas, devemos explicá-los, para que
se possa ficar claro os fatos, fenômenos ou sinais que caracterizem o problema e que
permita um ator de reconhecê-lo. Em seguida deveremos explicitar as causas e
consequências para o problema, observando as possíveis eliminações das cargas
negativas, na tentativa da identificação dos nós críticos que, segundo Matus (1982) nós
críticos são as causas mais importantes do problema e são, por isso, objeto do Plano.
Justificando a necessidade de estimular o relacionamento Vigilância Sanitária e
usuário, temos:
A comunicação em VISA ainda é incipiente para dar visibilidade
às ações e a sua função social, de modo a despertar o interesse
da população para exercício da participação e controle social.
(COSTA e RAMOS, 2015).

Para isso, propomos algumas ações como a Criação de um Portal, implantação
um Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e definição de uma equipe de Feedback
(suporte) exclusiva de Vigilância Sanitária, para viabilizar o nosso Projeto Aplicativo,
além de criar também um Momento “VISA SAÚDE” nas mídias, com o objetivo de cada
vez mais aproximar a VISA da População.
Ediná Costa (2000) completa “a comunicação e a educação em saúde são de
fundamental importância para as ações de Vigilância Sanitária, tanto pela
democratização do conhecimento, quanto pelo caráter pedagógico dos atos
administrativos”.
No universo da interação entre Estado e sociedade, as ouvidorias
públicas são espaços privilegiados, onde o cidadão se vê
acolhido individual ou coletivamente. “Assim como as folhas, a
ouvidoria tem o poder de transformar o negativo em positivo, pois
as denúncias e reclamações recebidas são convertidas em
instrumentos fundamentais para a melhoria da gestão pública”
(ANVISA, 2016, citando Eliana Pinto, Ouvidoria da ANVISA).

A finalidade de uma ouvidoria pública é conhecer o grau de satisfação do usuário
do serviço público; buscar soluções para problemas de atendimento à população;
oferecer informações gerenciais; e apresentar sugestões de aprimoramento para a
instituição a que está ligada. O ouvidor deve ser um defensor do cidadão, com
capacidade de mobilizar sua equipe a sensibilizar a instituição como um todo para o
atendimento e a valorização do público em geral. (Portal ANVISA)
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A informação aliada a um processo eficaz e eficiente de
comunicação se transforma em um instrumento capaz de
modificar a consciência do homem e da sociedade. (FRANCO,
2005)

Referência para o nosso Projeto Aplicativo, o Programa Telessaúde Brasil Redes
é uma ação nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção
básica no Sistema Único da Saúde (SUS), integrando ensino e serviço por meio de
ferramentas de tecnologias da informação, que oferecem condições para promover a
Teleassistência e a Teleducação. O programa beneficia 10 milhões de usuários do SUS
em todo o Brasil. A implementação do Programa iniciou em 2007 com o Projeto Piloto
em apoio à Atenção Básica envolvendo nove Núcleos de Telessaúde localizados em
universidades de 09 estados dentre eles Sergipe, onde existe um canal de Teleeducação na FUNESA. Usado para Ações de Educação em Saúde que acontecem à
distância, em formato de webpalestra. O acesso é feito por site próprio (SES), redes
sociais (Facebook e Twitter) e telefones. O site informa os estabelecimentos de saúde
conveniados e outras informações, noticias, etc.
Para Franco (2005), quando o assunto é Vigilância Sanitária o problema da
distorção da imagem real da Vigilância Sanitária ainda é visível. Perdura o seu poder de
polícia de fiscalizar, multar, punir, advertir, apreender e inutilizar. Essas são atribuições
importantes, que visam a garantia da excussão das leis e que garantem e asseguram a
saúde da população, mas poucos reconhecem as características normativas,
educativas e instrutivas do setor. Essas, que na verdade são, ou ao menos deveriam
ser, as atividades necessárias para a formação de uma consciência sanitária baseada
na educação e para a garantia das condições saudáveis de vida da população.
(FRANCO, 2005).
Não se pode mais conceber a visão da VISA como punitiva e policialesca.
Devemos dar uma melhor visibilidade de suas ações, integrando a sociedade como ator
social essencial na renovação das políticas públicas de saúde. Rangel, Marques e Costa
(2007), face à complexidade da área, destacam a necessidade da formulação de
políticas de comunicação que levem em conta as especificidades de sua função e
organização no país e que sejam implementadas mediante o planejamento estratégico
e situacional (RANGEL, COSTA e MARQUES, 2007).
Os autores Almeida, Vieira et al. (2001) realizaram uma análise do planejamento
de ações e sua importância para reforçar o vínculo entre setor regulador e sociedade, a
seguir:
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O Planejamento é um processo contínuo, que visa propiciar uma
postura ativa da organização na sua relação com os cidadãos e
com o meio em que ela atua. Como a realidade é dinâmica, não
existem planos definitivos, fechados, que possam valer, sem
alterações, por muito tempo. É preciso considerar as incertezas e
deixar espaço para o imprevisto. Um Plano não pode ser visto
como um produto final. Ele constitui, isto sim, um instrumento
aberto, que permite a uma organização explicitar os resultados
que se deseja alcançar, como, em que tempo e quem é o
responsável (ALMEIDA, VIEIRA et al., 2001).

Assim, entende-se o projeto aplicativo proposto como um produto efetivo para a
intervenção da realidade atual através do planejamento de ações voltadas ao
fortalecimento da relação Vigilância Sanitária e comunidade. Busca-se, nesse contexto,
maior participação da sociedade, legitimando o papel da VISA como agente de
promoção e proteção da saúde.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que o empoderamento da sociedade sobre o papel da Vigilância

Sanitária, em sua missão de promoção e proteção à saúde através do controle sanitário
de produtos e serviços de interesse da saúde, pode favorecer a minimização dos riscos
decorrentes das existentes mais variadas atividades relacionadas à Saúde Pública. O
contato entre a população e os órgãos é essencial para a execução de ações de controle
e prevenção de doenças. O fortalecimento dos canais de comunicação entre Vigilância
Sanitária e Sociedade tem se firmado como tendência nos dias atuais.
Dessa forma, a proposta do Grupo Afinidade 2 é a adoção de medidas efetivas
que promovam o fortalecimento dos canais de comunicação junto à sociedade, com a
inserção da Vigilância Sanitária nas diversas mídias existentes atualmente.
Espera-se, com isso, que a relação VISA-Sociedade seja vivenciada de forma
rotineira e positiva para ambos os lados.
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APRESENTAÇÃO

O Projeto Aplicativo (PA) é componente obrigatório das atividades do
processo de ensino-aprendizagem por meio da identificação de diversos problemas
que ocorrem no setor da Vigilância Sanitária, utilizando-se das matrizes decisórias
para a priorização de problemas, através da participação dos especializandos e no
desejo que cada um possui de intervir e de transformar a realidade no seu território.
Vale destacar que o PA é fundamental para a construção do perfil de
competências como gestor de Vigilância Sanitária do Curso de Especialização em
Gestão da Vigilância Sanitária, iniciado em novembro de 2015 com encerramento
previsto para novembro de 2016. Sendo que o mesmo trata-se de uma parceria com
o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, Ministério da Saúde,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com apoio das Diretorias
Estaduais de Vigilância Sanitária e do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.
Esse projeto foi desenvolvido mediante a oportunidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos ao longo desses meses de curso, buscando a
participação ativa de todos os especializandos, levando em consideração a
necessidade da qualificação profissional de forma permanente para que a educação
em saúde possa vir a ser considerada eficiente e efetiva. É necessário destacar os
princípios propostos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes estabelecidas
no Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA), e principalmente, o resgate da
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), no âmbito da
esfera municipal, esses são de suma relevância para este Projeto Aplicativo.
Desta forma, este projeto de intervenção vem contribuir para a sensibilização
dos gestores, dando a eles subsídios acerca da importante função do Núcleo de
Educação Permanente em Saúde (NEPS) na esfera municipal, institucionalizado,
através da contínua qualificação profissional como demanda essencial e prioritária
para a saúde dos usuários.
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1 CONTEXTO

A partir da premissa de que a Educação Permanente em Saúde é uma
ferramenta crucial e de fundamental relevância para a garantia da qualidade dos
serviços prestados à saúde dos cidadãos, e de que os profissionais de saúde,
sobretudo, para este interim no PA e sua viabilidade em curso no processo decisório
de intervenção, principalmente, no âmbito da Vigilância Sanitária.
Considerando-se a realidade atual da maioria dos municípios brasileiros,
inclusive aqueles inseridos na vivência da equipe integrante do Grupo Afinidade 04,
sendo dois integrantes da Esfera Estadual e os demais de municípios pertencentes
às seguintes Regionais de Saúde do Estado de Sergipe: Nossa Senhora da Glória;
Itabaiana; Estância; Nossa Senhora do Socorro; Lagarto. Retratando uma gama de
cidades diversificadas geograficamente, porém, com semelhanças em seus
aspectos de ineficiência em Educação em Saúde.
Na maioria deles torna-se notório que os profissionais de VISA, estão cada
vez mais desatualizados em suas práticas e com dificuldades de efetuar tarefas
comuns aos seus processos de trabalho, o que demonstrou ao grupo a intensa
fragilidade desses trabalhadores de saúde, e que os mesmos necessitam ser
contemplados com uma programação continuada de EPS, de forma efetiva e
eficiente para que, como consequência, toda a população possa obter os benefícios
na prestação do cuidado em saúde mais qualificados.
A constante atualização e o desenvolvimento profissional devem ser
elementos norteadores para a melhoria contínua e o aperfeiçoamento das ações da
saúde no território, o que vem fortalecer a qualidade desses serviços e os processos
de trabalho da saúde pública, seja na rotina da VISA, sejam nos demais âmbitos.
O papel da Vigilância Sanitária na vida das pessoas é imensurável, por meio
da promoção e proteção à saúde. É importante fazer uma reflexão em relação à
educação em saúde sob o viés da qualificação profissional de seus trabalhadores.
Nas reflexões de construção desse projeto, alguns questionamentos servem como
ponto de partida, tais como: será que a qualificação permanente pode contribuir para
um aperfeiçoamento das ações de VISA? Essa qualificação tende a reduzir a
ingerência política e sobressair à parte técnica e legal? Profissionais qualificados e
em contínua atualização conseguem superar os obstáculos que se deparam
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diariamente? Melhor qualificação profissional significa uma melhor prestação de
serviços à população e ao setor regulado? Diante disso, torna-se imprescindível que
as discussões sobre a efetiva implementação da Educação Permanente voltem à
tona e seja reinserida na agenda governamental.
Para isso, dispomos dos conceitos e saberes em torna da EPS e o contexto
da saúde pública no Brasil, no qual o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária –
SNVS é composto pela ANVISA, pelas Diretorias Estaduais de Visa e pelos
Departamentos

Municipais

de

Visa,

ou

seja,

as

três

esferas

possuem

representatividade. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 6º, da Lei 8.080, a
definição que temos de vigilância sanitária é: “um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde” (BRASIL, 1990).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Autarquia Federal que
tem como missão “Proteger e promover a saúde da população, mediante a
intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços
sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito do
Sistema Único de Saúde”. Diante disso, percebe-se o grau de importância que as
ações de Visa possuem para a promoção e proteção à saúde da população de uma
forma geral.
O setor da Vigilância Sanitária apresenta diversas nuances própria e essas
foram levadas em consideração durante a construção do Projeto Aplicativo, bem
como, no momento da intervenção em si que venha o correr. Conforme ensina Costa
e Ramos (2015, p. 18):
A Vigilância Sanitária é um componente estruturante do Sistema Único de
Saúde – SUS, de natureza essencialmente preventiva. Tem por atribuição
principal mediar às relações sociais produção-consumo e desenvolver um
conjunto de ações articuladas para prevenir, minimizar e eliminar os riscos
difusos à saúde relacionado a um amplo conjunto de produtos, tecnologias
em saúde, serviços, processos e ambientes que são socialmente definidos
sob ação da Vigilância Sanitária. Sua atuação, sob os princípios da
universalidade, integralidade, descentralização, e controle social e as
diretrizes políticas do setor, tem por finalidade a proteção e promoção da
saúde da população.

Percebe-se que as autoras fizeram questão de enfatizar toda a missão
institucional da Visa, bem como, a sua contribuição com o SUS, atendendo aos
princípios norteadores, e envolvendo a promoção e proteção à saúde de todos.
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Dessa forma, a partir das vivências dos atores/profissionais envolvidos no
processo de construção deste projeto aplicativo, e entre os principais problemas da
rotina dos serviços de vigilância sanitária comuns em todos os municípios, foi
possível identificar a ineficiência da Educação em Saúde (ES) no âmbito da VISA.
Diante disso, a proposta do presente Projeto Aplicativo consiste em resgatar a
efetividade da Política de Educação Permanente em Saúde (EPS), por meio da
implantação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS, na esfera
municipal,

para

qualificar

os

profissionais,

através

da

EPS

e

assim,

consequentemente obter melhores resultados nas ações de educação em saúde no
serviço prestado à população.
Vale destacar que nessa política de EPS em nosso Estado são poucos
municípios que a pactuam como meta obrigatória nos seus serviços. Já na dinâmica
estadual, o NEPS se encontra ativo, e numa posição de suporte aos 75 municípios,
porém com algumas restrições e dificuldades em proporcionar com eficiência
programas de educação continuada, com vagas a todos e abrangendo a diversidade
de temas adequados às práticas de cada realidade, a todos os profissionais
inseridos no Sistema de Assistência à Saúde deste estado. Consequentemente,
ocorre de maneira impactante no dia a dia do SUS, à precariedade da educação em
saúde, bem como da prestação dos serviços por parte desses trabalhadores,
inclusive, aos pertencentes à Vigilância Sanitária.
Dessa forma a equipe partiu do pressuposto que a Educação em Saúde é
fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população pelos
profissionais, especificamente, tratando-se de Vigilância Sanitária, essa qualificação
permanente, tende a mudar algumas práticas profissionais errôneas.
Conforme ressalta Franco (2012):

A Vigilância Sanitária apresenta junto à sociedade uma imagem
distorcida. Perdura o seu poder de polícia de fiscalizar, multar, punir,
advertir, apreender e inutilizar, ainda que essas sejam atribuições
importantes que visam garantir o cumprimento das leis e que
assegurem a saúde da população. O fiscal sanitário deve ser
capacitado e sensibilizado para mudança de postura, para incorporar
as atividades necessárias para a formação de uma consciência
sanitária baseada na educação e na análise do risco sanitário,
garantindo condições saudáveis de vida da população (FRANCO,
2012).
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As ações da Vigilância Sanitária devem ser pautadas na prevenção e
promoção à saúde da população, ou seja, a medicina curativa tem que ser
substituída para a medicina preventiva, e para que isso possa vir a acontecer
gradativamente, o papel da VISA é essencial. Pois, é um setor de trabalho que atua
“basicamente” com tudo que rodeia o ser humano, desde o nascimento até a sua
morte. O âmbito de sua atuação é imenso, e sempre com a missão de proteger a
saúde da população dos potenciais riscos e agravos, estejam eles contidos nos
alimentos, cosméticos, medicamentos, dentre outros.
Salienta Freire (2013) “a educação não deve ser uma mera transmissão do
conhecimento, mas criar uma possibilidade do educando construir o seu próprio
conhecimento, baseada no conhecimento que ele traz do seu próprio dia”.
Percebe-se a partir desta reflexão de Paulo Freire, que também deve ser
considerada a vivência dos próprios profissionais de Vigilância Sanitária mediante o
processo de construção dos saberes acerca de determinado conteúdo, o que levará
ao fortalecimento do ensejo de transformação da realidade na qual atuam.
Segundo (Fonseca 2011):
A educação sanitária é uma prática educativa que induz um
determinado publico a adquirir conhecimentos que promovam a
saúde e evite a doença e tem de ser um processo contínuo,
permanente e construído na maneira que o individuo aprofunda o seu
conhecimento. O foco da educação sanitária deve estar voltado para
profissionais e população em relações de interação, comunicação,
cooperação e responsabilidade conjunta em solucionar problemas.

A visão do autor supracitado possibilita reforçar a seleção dos objetivos
propostos para o presente projeto aplicativo. Pois, esses estão focados na
importância da educação sanitária a partir da qualificação dos profissionais.
As ações da Vigilância Sanitária têm o propósito de consolidar novas
concepções e atitudes éticas a respeito da qualidade das relações, dos processos
produtivos, e no ambiente dos serviços. Por esse motivo é que se entende que essa
área é um instrumento importante, tanto para a reversão do nosso antigo modelo
assistencial à saúde, quanto para alimentar ou enriquecer os processos
indispensáveis para a construção da cidadania.
Tendo em vista tais considerações os componentes do grupo afinidade 04
(GAF04), convergiram que é fundamental a importância de qualificar os profissionais
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da saúde, inclusive os que atuam na VISA, para a melhoria dos processos de
trabalho e por consequência, uma prestação de serviço de melhor qualidade, para
todos.

11

2 OBJETO

Para a identificação adequada do problema a ser objeto da nossa
intervenção no contexto da VISA, foi necessário utilizar o Termo de Referência –
TR2 Identificando Problemas. Segundo preconiza Caleman et. al. (2016, p. 21) a
intencionalidade educacional desse TR é contribuir para a ampliação da capacidade
de leitura de realidade dos participantes da atividade curricular “Projeto Aplicativo”,
por meio do uso de técnicas e ferramentas específicas de análise situacional,
buscando ainda favorecer a aceitação do “outro” com uma pessoa legítima, de modo
que a leitura de realidade desse outro também possa ser considerada, mesmo
sendo distinta daquela do ator que declara o problema. Outro destaque que esses
autores fazem é no sentido de que a identificação do problema estimula o desejo de
mudanças dos profissionais.
Diante disso, pode-se considerar que a identificação de problemas tem como
finalidade proporcionar a participação efetiva de todos os membros de forma
igualitária, expondo os problemas que enfrenta em seu território. E mais adiante,
utilizar de outra ferramenta para definir as prioridades, ou seja, qual(is) problema(s)
será(ao) enfrentado(s).
Cabe destacar ainda que Matus (1993) apud Caleman et. al (2016) explica
que “um problema é um obstáculo que dificulta a mudança da situação existente
para a situação desejada [...]. Sendo assim, é o problema que impacta
negativamente na transformação de uma determinada realidade existente em nosso
contexto de trabalho. O objetivo deixa de ser alcançado, frustrando os atores sociais
envolvidos diretamente no processo.
O problema pode ser encarado de forma diferente por cada uma dos atores
envolvidos no processo, pois cada pessoa possui uma posição ou um ponto de vista
distinto. O problema discutido, objeto da nossa atuação neste presente PA é a
educação em saúde ineficiente na rotina da Vigilância Sanitária.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Implementar a Política de Educação Permanente em Saúde (EPS) na esfera
municipal, através da implantação do NEPS no município.

3.2 Objetivos Específicos



Sensibilizar o gestor municipal acerca da importância de se implementar a
Política de Educação Permanente (PEPS) em Saúde através da implantação
do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS).



Viabilizar recursos necessários para a implementação da política de EPS no
município.



Elaborar um plano de ação para o desenvolvimento das atividades inerentes
ao NEPS municipal.



Construir um plano de monitoramento e avaliação do processo de
implementação da PNEPS no âmbito municipal.
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4 FUNDAMENTAÇÃO

A presente seção tem como finalidade elucidar acerca do que reforça a
necessidade do resgate da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
(PNEPS), inclusive, tal embasamento ressalta a coerência com os objetivos
propostos neste Projeto Aplicativo (PA).
Na atualidade, a preocupação com a qualidade da assistência à saúde tem
ocupado espaço na agenda da gestão nas três esferas de governo, como meta
prioritária para a consolidação do Sistema Único de Saúde, uma vez que é de
responsabilidade do gestor promover o desenvolvimento de seus recursos humanos,
através de processos de qualificação e de formação profissional.
No contexto da Vigilância Sanitária Municipal, entende-se que seus
profissionais devem centrar suas ações na prevenção dos danos e na promoção da
saúde, atuando sobre seus fatores determinantes com o objetivo de elevar os níveis
de saúde da população e consolidar os princípios e diretrizes do SUS. Diante dessa
realidade, torna-se crescente a necessidade de qualificação do trabalho dos
profissionais que atuam nessa esfera, uma vez que o trabalho em vigilância sanitária
é uma atividade que exige amplo conhecimento, a aquisição de competências e de
novas tecnologias que demandam não somente maior conhecimento, mais
habilidade, capacidade individual e experiência (LUCCHESE, 2006).
A VISA desenvolve um conjunto de ações estratégicas no sistema de saúde,
com a função de regular, no âmbito sanitário, as atividades relacionadas à
produção/consumo de bens e serviços de interesse da saúde, seus processos e
ambientes, sejam da rede privada ou pública. Constitui um componente específico
do sistema de serviços de saúde e integra a atenção à saúde representando um
segmento estratégico para vários ramos do setor produtivo no âmbito da intervenção
nas relações sociais produção-consumo (COSTA, 2009).
No entanto, para que haja o fortalecimento dos serviços desenvolvidos por
esta Vigilância é importante investir na qualificação dos profissionais a ser
desenvolvida em um contexto de educação permanente, com o propósito de
melhorar a qualidade do serviço que se oferece à população, constituindo-se em um
instrumento pedagógico de transformação do trabalho e do desenvolvimento
constante dos técnicos, individual e coletivamente.
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As ações de vigilância sanitária se destacam dentre as demais ações de
saúde, por demandar uma força de trabalho qualificada, no gerenciamento dos
riscos sanitários à saúde humana. Seu objeto de atuação tem um caráter complexo,
tornando necessária a aquisição de conhecimentos advindos de diversas áreas,
justificando também o envolvimento de equipes multidisciplinares (NASCIMENTO,
2001).
Para que ocorra o fortalecimento dos serviços desenvolvidos pela VISA é
importante investir na capacitação dos profissionais e, consequentemente, dos
serviços, estando em sintonia com os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde no qual estão inseridos, e desta forma a Educação Permanente em Saúde
pode ser orientadora das iniciativas de desenvolvimento dos profissionais e das
estratégias de transformação das práticas de saúde (CECCIM, 2005).
O Ministério da Saúde aprovou em 2003 a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde a qual propõe que os processos de educação dos
trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de
trabalho ressalvando que as necessidades por mudanças e melhorias devem ser
fundamentadas na análise dos processos de trabalho, seus problemas e desafios,
onde os trabalhadores são sujeitos do processo de construção social de saberes e
práticas e dos seus próprios processos de formação.
De acordo com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde,
“todo processo de educação permanente requer elaboração, desenho e execução a
partir de uma análise estratégica e da cultura institucional dos serviços de saúde em
que se insere”. Ela possibilita a identificação das necessidades de formação dos
trabalhadores da área da saúde e a construção de estratégias que qualifiquem a
gestão, fortalecendo o controle social com o objetivo de produzir um impacto positivo
sobre a saúde individual e coletiva da população (BRASIL, 2009).
Além disso, a Educação Permanente em Saúde possibilita a aprendizagem
no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das
organizações e ao trabalho. A mesma se baseia na aprendizagem significativa e na
possibilidade de transformar as práticas profissionais. Ainda pode ser entendida
como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das
organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em
consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. (BRASIL,
2009).
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Preconiza Rovère (1994) apud Santos et. al. (2011) define a Educação
Permanente em Saúde – EPS, como “a educação no trabalho, pelo trabalho e para o
trabalho”. Acrescenta ainda Santos et. al. (2011, p. 18):

A educação permanente em saúde é um processo de aprendizagem
que possibilita a construção de conhecimentos a partir de situações
do trabalho, onde há a possibilidade de negociar as soluções para os
problemas existentes, através do compartilhamento dos significados
e sentidos dos objetos.

Diante dos conceitos expostos pelos estudiosos supracitados pode-se
afirmar que a educação permanente busca transformar determinada realidade,
enfrentando os problemas existentes e qualificando os profissionais para atuarem de
forma mais efetiva e crítico-construtiva junto aos serviços de saúde.
Batista e Gonçalves (2011) trazem a ponderação de que a transformação das
práticas tradicionais de "capacitação encomendada" para uma construção
ascendente, participativa, dialógica e centrada nos processos de trabalho remete a
cada integrante de instituições de ensino e de representantes de conselhos
municipais de secretários (COSEMS), a capacidade de ampliar os esforços no
sentido de aumentar e sustentação da dinâmica locorregional, como condição
fundamental par a efetivação da política de EPS. Isso requer superação de antigos e
novos desafios, comprometimento na implantação, a revisão da estratégia de
trabalho das CIES, a efetiva instalação de referencia técnica de EPS para os
colegiados, a configuração de novos papéis e processos de trabalho para os
gestores.
Segundo Cecílio (2010) fazer gestão colegiada, materializada em colegiados
de gestão, em todos os níveis de decisão, formulação e avaliação de políticas de
saúde e em todos os espaços de trabalho, transformou-se em garantia de inovação
da gestão, que deveria resultar em efetivas mudanças no paradigma clássico da
administração pública, com suas bem conhecidas e denunciadas mazelas de rigidez,
baixa comunicação, autoritarismo, alienação dos trabalhadores, e, mais importante,
na insensibilidade para com as necessidades dos usuários.

A PNEPS é aplicada nessa perspectiva da transformação, considerando as
singularidades, necessidades de formação e desenvolvimento das necessidades
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para o trabalho em saúde, à luz de contextos específicos, o que fortalece a atenção
integral a saúde. Neste sentido, torna-se relevante destacar que Educação
Permanente se caracteriza pela continuidade das ações educativas, ainda que se
fundamentem em princípios metodológicos diferentes, e quando implementadas em
conjunto possibilitam a transformação profissional através do desenvolvimento de
habilidades e competências e assim fortalecem o processo de trabalho garantindo
maior eficácia às ações (COTRIM, 2009).
Nessa linha de pensamento, o processo de aprendizagem preconizado pela
PNPS caracteriza-se como reconstrutivo no qual vai além da atualização técnica e
recorre para um profundo enfrentamento de velhos padrões. Conduz-se para a
construção de novas metas, políticas, normas e formas de organização e
comunicação no trabalho do que para a simples modificação do velho
(FERNANDES, 2008).
Nesta premissa, a efetividade deste projeto vem para fortalecer e
implementar a Política de Educação Permanente no Território, no âmbito municipal,
visando transformar os processos de trabalho por meio da qualificação continua dos
profissionais de forma permanente, pois fora percebido pelos membros do grupo que
um dos principais problemas que existem na Visa é a “Educação em Saúde
Ineficiente”. Durante a elaboração desse PA passamos por todas as etapas de
análise estratégia e necessidade dos serviços de saúde.
Para O’DWYER et. al. (2007) a qualificação da prática dos profissionais de
Vigilância Sanitária é uma ferramenta fundamental que possibilitará uma abordagem
diferenciada da população e do setor regulado, sobretudo por causa da execução
das ações de educação em saúde, importantes para o alcance dos objetivos da
atenção à saúde.
Esse mesmo autor refere ainda que a qualificação dos profissionais deve ser
dialógica, crítica e reflexiva. Assim, a formação/qualificação dos profissionais que
atuam na VISA deve ser entendida como ação inerente a todas as atividades, que
não deve ser tomada como um programa pontual, mas como estratégia operacional
a ser frequentemente aprimorada, aumentando a sua capacidade de intervir nos
risco à saúde, considerando-se os conhecimentos e experiências pessoais para a
resolução dos problemas identificados no processo de trabalho.
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Aproximando-se deste mesmo sentido de ideias, Castro e Amorim (2015)
afirmam que o uso indistinto de termos como educação, formação, capacitação, tem
relação direta com uma disputa de concepções acerca não só do preparo dos
cidadãos para o exercício de profissões, como também do próprio exercício
profissional de cada atividade.
No que diz respeito à efetivação da gestão da educação em VISA é preciso
lançar mão de estratégias ancoradas nas necessidades de saúde, metas e objetivos
institucionais, que atendam as demandas de qualificação profissional do SUS. O
desafio é o de qualificar massivamente os trabalhadores com uma metodologia que
rompa com a concepção tradicional de capacitação profissional e incorpore a
formação escolar para possibilitar a continuação do processo educativo do
trabalhador. (BRASIL, 2016).
Por outro lado, a falta de uma educação de forma contínua no serviço pode
acarretar em dificuldades para todos os atores envolvidos no que se refere à saúde
pública, pois quando objetivamos a EPS, sabe-se que é necessário superar um
enorme obstáculo: o de qualificar, em tempo coerente com as necessidades, os
trabalhadores para assegurar-lhes empregos de qualidade e garantir o sucesso do
processo de modernização produtiva.
Na visão de Alves e Vieira (1995, p. 5) essa tarefa esbarra na superação dos
seguintes pontos de estrangulamento:


A desatualização e ineficiência do sistema de formação profissional para
atender com rapidez às mudanças tecnológicas e gerenciais;



A inexistência de metodologias de ensino (já testadas) adequadas às novas
necessidades do setor produtivo e ao perfil educacional desejado do
trabalhador; e



A inexistência do componente de qualificação profissional na política pública
de combate ao desemprego.

Diante do exposto percebe-se o quão é desafiador implementar a política de
educação permanente, mas também que é um processo necessário para a
consolidação das políticas públicas de saúde em todos os âmbitos, pois é essencial
que os profissionais possam ser qualificados constantemente para lidar com as
inovações do cotidiano.
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O processo de inserção da Política de Educação Permanente em Saúde do
Estado de Sergipe se deu, primeiramente através da elaboração em 2011, por
Cláudia Menezes Santos; Flavia Priscila Souza Tenório; e Francis Deon Kich, da
Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, com o intuito de desmistificar o processo
ensino-aprendizagem, por meio de práticas metodológicas ativas, centradas no
aprimoramento, qualificação e atualização do processo de trabalho daqueles
profissionais atuantes no SUS SERGIPE.
A Política de Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe tem
como papel central apoiar a implantação da Reforma Sanitária e promover a
qualificação dos quadros profissionais do SUS e do controle social. Na EPS os
processos de qualificação profissional deverão vir articulados às propostas de
mudanças organizacionais e à implementação do modelo de atenção e cuidado.
Fundamentada através das diretrizes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto
de 2007. Bem como, os princípios relacionados à Regionalização da Saúde
abordados pelo Decreto 7.508/2011que nos dá base legal para a integralidade dos
processos em saúde. Além da Portaria 4.279/2010, a qual norteia os gestores da
saúde na organização das Redes no processo do Cuidado, atrelados à PNAB na
Portaria GM/MS 2.488/2011. Enfatizando assim a integralidade de todos os
envolvidos nesse aparato legal, e nos traz a convicção de que por meio da EPS a
nível municipal a PNEPS pode ser resgatada nas locorregionais.
Em linhas gerais a educação permanente em saúde deverá tomar como
base as políticas específicas de cada área de atenção à saúde, traçadas a partir do
diagnóstico da situação de saúde e da organização e funcionamento das redes
assistenciais. As políticas definem para as áreas de atenção à saúde o conjunto de
padrões que deverão estruturar as redes assistenciais: os padrões de ambiência,
padrão de equipe, padrão de ofertas e padrão de processo de trabalho.
A integralidade se tornou um tema que está além das diretrizes e leis do
sistema de saúde brasileiro e expressa as características desejáveis do SUS. Tratase da forma de se construir uma assistência à saúde de qualidade, ampla e humana
(GONZE e SILVA, 2011).
Para Davini (2009) apud Santos et. al. (2011, p. 27) “as ações de educação
permanente se potencializam ao virem acompanhadas por um processo de mudança
institucional. O processo de reflexão e revisão das práticas profissionais deverá vir
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acompanhado de outro processo de revisão de rituais, regras e projetos
institucionais”.
No NEPS Estadual – secção Sergipe, a EPS é compreendida como um
espaço de gestão, local que contribui para as reflexões acerca das práticas e vêm
acompanhadas de proposta de intervenção, inovação, de mudanças nos processos
de trabalho, instituídas a partir de projetos de implantação do modelo assistencial.
Segundo Rovère (1994) é importante para a gestão da EPS que as ações
sejam definidas e acompanhadas de forma compartilhada por trabalhadores,
gestores e usuários. Rovère cita ainda, a importância de que as ações de educação
permanente sejam desenvolvidas em ambientes que estejam dispostos a
desenvolver gestão compartilhada e participativa.
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5. RECURSOS METODOLÓGICOS

A literatura é vasta em relação à importância da efetiva implementação da
PNEPS, reforçando assim, o desejo dos membros dessa equipe com vistas a
resgatar tal política, que hoje em dia se encontra adormecida e sem destaque no
quesito investimentos por parte dos gestores. Muitos profissionais não sabem sequer
que ela existe e para que venha a servir. No entanto, nós enquanto gestores em
Vigilância Sanitária, percebemos ao longo do curso essa fragilidade, a qual os
profissionais de saúde de uma forma geral possuem, bem como, a falta de
efetividade dessas políticas que existem apenas nas entrelinhas de decretos, leis e
portarias em papéis timbrados, isso quando existem.
Além de observar que é necessário todo um processo de sensibilização por
parte da equipe desenvolvedora/ instigadora do projeto aos gestores, ou seja, é
neste momento que os profissionais terão o desafio de convencer àqueles que
detêm o poder de decisão, quanto à necessidade e viabilidade de fazer
investimentos contínuos no processo de qualificação profissional por meio da
educação permanente.
Outro ponto de destaque consiste na viabilização dos recursos (financeiros,
humanos, tecnológicos, físicos) para a implementação do Núcleo de Educação
Permanente em Saúde Municipal. Sabe-se que a Política de Educação Permanente
já existe, no entanto, é preciso resgatá-la urgentemente.
Sendo assim, foi elaborado um plano de ação no qual engloba todas as
ações que consideramos essenciais para o desenvolvimento das atividades
referentes ao NEPS. Além desse plano de ação que busca viabilizar o resgate da
Política

Nacional

de

Educação

Permanente,

construímos

um

plano

de

monitoramento e avaliação desse processo de implementação.

5.1 Proposta de Intervenção

Para Contandriopoulos et. al. (1997, p. 31) apud Caleman et. al. (2016)
entende-se por intervenção o “conjunto de meios (físicos, humanos, financeiros,
simbólicos) organizados num contexto específico, em um dado momento para
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produzir bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação problemática”.
Contribuindo Champagne et. al. (2011, p. 61), afirma que uma intervenção,
seja ela um projeto, programa ou uma política, pode ser concebida como um sistema
organizado de ações que inclui, em um determinado contexto: objetivos (o estado
futuro que orienta as ações); agentes (os atores sociais); estrutura (recursos e
regras) processos (relações entre recursos e atividades).
Portanto, para que fosse necessário elaborar a proposta de intervenção foi
necessário primeiramente que algumas etapas fossem superadas, tais como: a
construção da matriz decisória; a definição dos descritores; a construção da árvore
explicativa; e a identificação dos nós críticos. É em relação a essas etapas que
trataremos nos próximos tópicos.

5.2 Matriz Decisória

A partir da dinâmica de identificação de problemas, a equipe pôde definir por
meio da matriz decisória qual seria o principal problema que representava o nosso
interesse que precisava de uma resolutividade (intervenção), ou seja, esse problema
interfere para que consigamos chegar à situação esperada (objetivo), que é termos
uma educação em saúde eficiente e efetiva de modo contínuo no serviço de saúde
pública.
Como foi dito anteriormente, para identificação e seleção dos problemas foi
utilizada a Matriz Decisória. A equipe avaliou o valor e o interesse em solucionar os
problemas pontuando de acordo com a urgência das ações necessárias para
enfrentá-los. Após o preenchimento da Matriz foi dada uma pontuação de 0 a 10
para os problemas que tiveram valor alto e interesse positivo. Dessa forma, foi
escolhido o problema que obteve a maior nota. Conforme pode ser observado nas
tabelas abaixo:
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Tabela 1: Matrizes decisórias

Matriz I
Problemas

Notas

1. Educação em saúde Ineficiente
2. Ausência de integração da VISA com demais setores

75,5
65

Matriz II
Problemas

Notas

1. Educação em saúde Ineficiente

300

2. Ausência de integração da VISA com demais setores

150

Matriz III
Problemas

Notas

1. Educação em saúde Ineficiente

88

2. Ausência de integração da VISA com demais setores

80

Matriz IV
Problemas

Notas

1. Educação em saúde Ineficiente

46

2. Ausência de integração da VISA com demais setores

40

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 4, 2016.

Destaca-se que dois problemas principais foram definidos inicialmente, a
educação em saúde ineficiente e a ausência de integração da VISA com demais
setores, porém, a partir da atribuição de nota de cada membro do Grupo Afinidade
04, durante essa dinâmica de priorização de problemas, tivemos como
representação do nosso maior desconforto: a educação em saúde ineficiente. Sendo
que a mesma obteve maior nota em todas as quatro matrizes .

5.3 Descritores
Os descritores representam uma carga negativa, ou seja, expressam os
sintomas. Diante disso, o plano de intervenção tende a ser elaborado em uma
maior conformidade com o problema, pois quando conseguimos intervir e eliminar
as cargas negativas dos descritores damos um passo fundamental para resolver o
problema. Segundo o enfatizado por Caleman et. al. (2016, p. 31), os descritores:
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São como um placar de uma jogo esportivo, sendo continuamente
alterados em função das jogadas que ocorrem. No jogo social,
evidenciam e sintetizam as manifestações e fenômenos que ocorrem
na sociedade, especialmente em relação a um determinado
problema. O conjunto de descritores identificados deve ser
necessário e suficiente para precisar o conteúdo do problema. Não
deve se referir nem às causas, nem às consequências do mesmo.

Os nossos descritores que constam mais adiante na árvore explicativa são:


Fragilidade na gestão em VISA para a promoção da saúde;



Recursos humanos em VISA ineficiente e de precária qualidade;



Ausência de educação permanente para os profissionais.

No primeiro descritor reforçamos que os gestores em VISA não possuem
autonomia suficiente para colocar em prática ações que promovam a saúde e evitem
os riscos sanitários, buscando proporcionar uma educação em saúde mais eficiente.
Mas, para que isso possa vir a ocorrer se faz necessário que os mesmos sejam
qualificados previamente e continuamente, abrangendo maior atribuição de
responsabilidade e autonomia, bem como, enfatizando as transformações nas
práticas do trabalho. Consideramos que a efetiva implementação da EPS no âmbito
municipal pode contribuir para eliminar essa fragilidade.
O segundo descritor é algo muito comum, observado na maioria das
Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais. A rotatividade de pessoal muito alta;
os profissionais não possuem uma qualificação profissional satisfatória e contínua,
ou seja, além dos vínculos empregatícios fragilizados e precários, falta a qualificação
permanente dos mesmos. Sabendo-se que se conseguirmos resgatar a PNEPS,
com a implantação de um Núcleo de Educação Permanente em Saúde no município,
este serviço estará englobando os profissionais de VISA, pois também fazemos
parte do SUS, embora muitos gestores desconheçam ou relutem em assumir a
nossa importância para a saúde municipal.
Por fim, o terceiro descritor é voltado mais especificamente para o objeto do
presente Projeto Aplicativo, pois consideramos que a ausência de educação
permanente para os profissionais de saúde, sobretudo da Vigilância Sanitária,
acarretam diversos outros problemas maiores no âmbito da execução da saúde no
SUS.
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5.4 Árvore Explicativa

Figura 1: Árvore Explicativa
PROBLEMA

CAUSA

EDUCAÇÃO EM
SAUDE
INEFICIENTE DESAFIOS DA
VISA

INESISTÊNCIA DE
EFETIVIDADE NA
IMPLEMENTAÇÃO
POLITICA DE
EDUCAÇÃO
PERMANENTE NA
ESFERA
MUNICIPAL

DESCRITOR

AUSÊNCIA DE
QUADRO
EFETIVO EM
RECURSOS
HUMANOS DA
VISA

FRAGILIDADE NA
GESTÃO EM VISA
PARA A
PROMOÇÃO DA
SAÚDE

RECUSOS
HUMANOS EM VISA
INEFICIENTE E
VÍNCULOS
PRECÁRIOS

AUSÊNCIA DE
EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA
OS PROFISSIONAIS

Fonte: Elaborado pelos membros do Grupo Afinidade 4, 2016.

CONSEQUÊNCIA

PROFISSIONAIS
DESABILITADOS
NA ROTINA/
PROCESSO DE
TRABALHO DE VISA

DESVALORIZAÇÃO
DOS
PROFISSIONAIS DE
SAÚDE/ VISA

AÇÕES
MERAMENT
EPUNITIVAS
EM
DETRIMENT
O DO
CARATER
INSTRUTIVO

ROTATIVIDADE
DE
PROFISSIONAIS

ATUAÇÃO
DOS
PROFISSIO
NAIS EM
DESCONF
ORIDADE
COM OS
PRINCIPIO
S DA
EDUCAÇÃ
O EM
SAÚDE NO
SUS

POPULAÇÃO
DESINFORMADA

AUMENTO
DO RISCO
SANITÁRIO
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O Projeto Aplicativo precisa apresentar uma prerrogativa que se constitui no
principal fundamento que embasa a escolha do seu tema, centrada na análise do
ambiente e na formulação do problema. A justificativa inclui a explicação sobre o
problema que o produto do projeto deverá resolver as necessidades a serem
atendidas, as oportunidades a serem aproveitadas e os aspectos legais e/ou
normativos que devem ser levados em conta.
Uma boa análise deve integrar os diversos aspectos da realidade e não
desenhar apenas um cenário setorial. Existem vários instrumentos para a realização
da análise de situação. Nesse projeto foi utilizada a Árvore de Explicativa, acima
descrita, sendo que a mesma representa uma ferramenta que proporciona uma
correta e adequada análise dos problemas existentes, com a compreensão de suas
interrelações causais. Nele são estabelecidas as ligações mais importantes,
transformando a realidade, que é complexa, numa concepção simplificada a fim de
tornar possível uma ação.
Conforme apresentado acima na Figura 1, a árvore explicativa é composta
pelas causas, consequências e descritores. Vale destacar que todos esses
elementos englobam o problema da educação em saúde ineficiente.

5.5 Identificação dos Nós Críticos

Uma vez construída a Árvore de Problemas, é necessário então identificar e
selecionar os nós críticos, que se constituem nas causas chaves para a atuação, ou
seja, o alvo de intervenção no plano de ação (CALEMAN et. al, 2016).
De acordo com Matus (1996) os nós críticos devem cumprir simultaneamente
três condições e responderem às seguintes perguntas:
1- a intervenção sobre essas causas tem impacto decisivo sobre os descritores do
problema e no placar do jogo, no sentido de modificá-los positivamente?
2- a causa é um centro prático de ação, onde há possibilidade de intervenção?
3- é politicamente oportuno atuar sobre a causa identificada?
Analisando-se todas as causas definidas na etapa de elaboração da Árvore,
foram identificados alguns nós críticos, conforme demonstrado abaixo. Considerouse que todos eles estavam sob a governabilidade dos atores envolvidos, estando o
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enfrentamento destes nós críticos dentro da capacidade de intervenção dos
executores do plano.
Quadro 1: Nós Críticos

Nó Crítico 1

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) não
implementada no processo de trabalho do serviço municipal.

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 4, 2016.
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO

Segundo Pereira et. al. (2012) o plano é realizado por meio do desenho das
operações, da análise do seu impacto sobre os nós críticos, da definição de
responsabilidade por cada operação, dos recursos, produtos e resultados de cada
operação, da elaboração dos cenários e na reelaboração dos produtos e resultados
das operações, levando-se em conta os cenários alternativos.
Conforme Caleman et. al. (2016, p. 36):

O método 5W2H corresponde à uma lista de ações/atividades
definidas previamente e que devem ser desenvolvidas a partir da
identificação e priorização dos Nós Críticos. Essa ferramenta surgiu
no Japão, na indústria automobilística, com foco na qualidade total. A
denominação 5W2H deriva das iniciais em inglês de What, Why,
Who, When, Where, How, How Much, How measure. Sua aplicação
permite mapear as atividades, estabelecendo o que deve ser feito
(what) e porque (why), quem o fará (who), em que período de tempo
(When) e em que área da instituição (where). Também deve figurar,
nesta planilha, como a atividade será desenvolvida (how) e, quando
possível, seu custo (how much). Para acompanhar os resultados
sugere-se estabelecer pelo menos um indicar por ação planejada
(how mensure). Em função de sua praticidade e clareza, esse
método facilita a comunicação em torno das ações planejadas, além
de permitir o acompanhamento das mesmas.
Figura 2: Componentes do 5W2H

Fonte: Disponível em : http://www.venki.com.br/blog/5w2h-conceito/, 2016.

O 5W2H se destaca das demais metodologias de gestão por ser uma
ferramenta ao mesmo tempo simples, completa e eficiente, além de ser dinâmica,
pois permite ajustes e modificações pontuais mesmo depois que o plano de ação é
colocado em prática.
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No sentido de se alcançar os objetivos a que o plano de ação se propõe, deve
haver o planejamento a partir do enfrentamento das incertezas e das dificuldades impostas
pela realidade (DAGNINO, 2012).
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PES Simplificado

Espaço do Problema: Setor de Vigilância Sanitária
Problema: Educação em Saúde Ineficiente
Nó Crítico 1: Política de Educação Permanente em Saúde (PEPS) não implementada no processo de trabalho da VISA.

Quadro 2: PES Simplificado

Resultado
Esperado

Ações e Atividades

Responsáveis

Ações: Elaborar
projeto para resgate da
implementação da
SMS/VISAM
PNEPS em nível
municipal
Atividades: Definir
uma equipe
multidisciplinar em
saúde, responsável
por elaborar o projeto.
Ações: Sensibilizar o
gestor municipal para
a implementação do
NEP Municipal.
Atividades: realizar
reuniões para a
explanação da política
nacional de educação
permanente e da sua
importância para

Parceiros/eventuais
opositores
Parceiros: CIR, CIE,
DIVISA do Estado,
Conselhos Municipais
de Saúde, IES

Indicadores
Projeto
elaborado

Recursos
Necessários
Humanos
Tecnológicos
Políticos

Prazos
Curto Prazo

Opositores: Gestor
Municipal / Secretário
Municipal de Saúde

VISAM

Parceiros: DIVISA do
Estado; NEPS
Estadual; CIES,
ANVISA, Conselhos
Municipais de Saúde,
IES
Opositores: Gestor
Municipal / Secretário
Municipal de Saúde

Apresentado à
gestão na
primeira
quinzena de
janeiro de 2017

Políticos
Humanos
Financeiros
Tecnológicos
Físicos

Curto Prazo
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aprimorar os serviços
prestados pelos
profissionais de VISA
junto a população, com
os representantes dos
Colegiados
Intergestores Regional
e Estadual; e
Conselhos Municipais
de Saúde.
Ações: Instituir a
SMS/VISAM/SES Parceiros: CIR, CIE,
implantação do NEP
DIVISA do Estado,
Municipal
Conselhos Municipais
de Saúde, IES,
Atividades: Compor o
Câmara Municipal de
corpo docente
Vereadores;
responsável por
Ministério Público.
qualificar os
Opositores: Gestor
profissionais
Municipal / Secretário
Municipal de Saúde
Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 4, 2016.

Aprovação de
Decreto ou Lei;
Dotação
Orçamentária
para
implantação;
NEP implantado
no município.

Humanos
Financeiros
Tecnológicos
Físicos
Políticos

Médio / Longo
prazos

28
31

Plano de Ação – 5W3H

Espaço do Problema: Setor de VISA
Problema: Educação em Saúde Ineficiente
Nó Crítico 1: Política de Educação Permanente em Saúde (PEPS) não implementada no processo de trabalho da VISA.

O que fazer?
Ações:
Elaborar
projeto para
implantação
do NEP;
Fazer reuniões
semanais com
a equipe
técnica;
Buscar o apoio
do Estado;
Buscar o apoio
dos gestores.
Viabilizar
insumos de
expediente.

Porque fazer?

Para fundamentar
a explanação do
projeto junto aos
gestores.
É necessária para
manter a equipe
qualificada para o
desenvolvimento
das ações
qualificadas nos
serviços de saúde,
particularmente em
VISA;
(A, B, C) Devido ao
suporte técnico
adequado.

Quem vai
fazer?
Gestor da
VISAM e
profissionais da
DIVISA / SE

Após a
aprovação do
gestor, a equipe
co-gestora
solicitará apoio
ao Estado para
a elaboração do
projeto.

Quando fazer?

A partir de
janeiro de 2017

Reuniões
presenciais
semanalmente,
com previsão
para término no
mês de
fevereiro.

Onde fazer?

Como fazer?

No setor de
VISAM; e/ou
Sala de outros
setores cedida
por participação
intersetorial
cooperativa.

Através de
rodas de
conversas e
debates,
discussões e
interações
entre os
membros
envolvidos
Elaboração
de Atas das
reuniões.

Quanto

Qual

custa?

indicador?

No
momento
não é
possível
mensura
r

Projeto
elaborado,
apresentad
o, discutido
e
aprovado,
dentro do
prazo
previament
e
estabelecid
o no
cronogram
a do plano
de ação.
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Ações:
Sensibilizar o
gestor
municipal para
a implantação
do NEPS
municipal.
Realizar uma
oficina de
sensibilização
com o gestor,
enfatizando a
importância e
a necessidade
de
implantação
de um NEPS
no município.
Ações:
Implantar o
NEPS
Municipal.
Determinação
da equipe;
Do espaço
físico;
Disponibilizar
os recursos
financeiros

Para conseguir
convencer o gestor
para a implantação
do NEPS.

VISAM com o
apoio da
VISA/SES

Para qualificar as
Gestor Municipal
ações prestadas na
área da saúde e
principalmente na
VISAM de forma
continuada.

Em fevereiro de
2017, após o
desfecho das
oficinas de
elaboração do
projeto.

Por meio de
As reuniões
uma reunião
serão realizadas para
na sede da SMS exposição do
projeto de
implantação
do NEP
municipal

Gestor
No
sensibilizad
momento o e
não é
apoiando o
possível projeto
mensura
r

Em maio de
2017,
considerando a
aprovação do
gestor referente
a implantação
do NEP.

A depender do
posicionamento
do gestor.

No
momento
não é
possível
mensura
r

A partir da
homologação
de Decreto
ou Lei.

O NEPS
implantado
e em
funcioname
nto.
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6.1 Análise de viabilidade do projeto aplicativo

A análise de viabilidade dá-se pela análise dos atores relevantes, partindo da sua
motivação ante as operações do plano e sua força ou capacidade de facilitar ou
dificultar/impedir a realização das mesmas. A motivação de um ator é uma combinação do
se interesse (ou posição) por uma operação com o valor (ou importância) que ele atribui à
mesma. (SÁ, 2000).
Uma concepção mais moderna de planejamento concebe a inevitabilidade das
incertezas como categoria teórica central na elaboração do plano e na arte de planejar
(Matus, 1993). Não há como desconhecer ou esconder incertezas de modo permanente, a
menos que estejamos trabalhando de forma convencional e determinística.
Aumenta-se a viabilidade do plano quando se acumula mais poder, perde-se poder
quando projetos e ações tornam-se inviáveis, e este campo de forças sempre será
indeterminado pela ação (des) coordenada de múltiplos atores, ora em conflito, ora em
cooperação. A viabilidade do projeto aplicativo depende dos interesses dos atores
envolvidos a partir das ações que serão executadas, dos impactos decorrentes da sua
operacionalização e dos recursos disponíveis. Considerando-se que o grau de incerteza,
viabilidade significa a construção de possiblidades e alternativas que nos permitam produzir
mudanças na realidade. Tendo uma relação de dependência significativa com o ator que a
planeja (CALEMAN, et. al. 2016).
Conforme é representado nos quadros abaixo, o grupo afinidade 04, reavaliou
todas as possiblidades do PA, analisando a sua viabilidade, a partir da motivação dos atores
envolvidos na execução do plano, num movimento estratégico para torna-lo viável, bem
como considerando quais as ações conflitivas.
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Quadro 3: TR7 – Viabilidade do Projeto Aplicativo

Atores

Ação 1

Ação 2

Ação 3

B+

A+

A+

0

0

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

0

A+

A+

Coordenação da VISAM

A+

A+

A+

Câmara de Vereadores

0

0

A+

Ministério Público

0

0

A+

0

0

A+

Fiscais de VISAM

M+

A+

A+

CIES

M+

M+

M+

Secretário Municipal de
Saúde
Prefeito Municipal
Diretor da VISA
Estadual
Coordenação do NEPS
Estadual
Conselho Municipal de
Saúde

Instituição de Ensino
Superior

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 4, 2016.
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Quadro 4: Identificação das Ações Conflitivas
Atores

Ação 1

Ação 2

Ação 3

Aliado

Aliado

Aliado

Indiferente

Indiferente

Opositor

Aliado

Aliado

Aliado

Aliado

Aliado

Aliado

Indiferente

Aliado

Aliado

Aliado

Aliado

Aliado

Indiferente

Indiferente

Opositor

Indiferente

Indiferente

Aliado

Aliado

Aliado

Aliado

Fiscais de VISAM

Aliado

Aliado

Aliado

CIES

Aliado

Aliado

Aliado

Secretário Municipal
de Saúde
Prefeito Municipal
Diretor da VISA
Estadual
Coordenação do
NEPS Estadual
Conselho Municipal de
Saúde
Coordenação da
VISAM
Câmara de
Vereadores
Ministério Público
Instituição de Ensino
Superior

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 4, 2016.
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Quadro 5: Matriz de Análise de Estratégias de Viabilidade

Ações Conflitivas

Recursos

Recursos que
temos e não

Necessários

Estratégia para
Viabilidade

temos

aumentar a
viabilidade

Temos: Humanos

Implantação do
NEPS Municipal

Humanos
Financeiros
Tecnológicos
Físicos
Políticos

Financeiros
Não Temos:
Tecnológicas
Físicos
Políticas

Média

Persuasão
Negociação
Cooperativa

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 4, 2016.

Nesse último quadro foi possível estabelecer as matrizes de análise das estratégias
de viabilidade, tomando como base a implantação do NEPS municipal e quais seriam os
recursos necessários para se fazer viável e palpável tal ideia. Ressaltamos que a
negociação cooperativa, trabalhada no sentido de conseguir alguns recursos se faz
necessária e de suma importância para que haja a efetivação do Núcleo em questão,
fazendo o mesmo ocorrer de fato, se utilizando dos serviços intersetoriais, demais
secretarias, convênios com o Estado, Instituições de Ensino Superior, e outras parcerias.
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Quadro 6: Detalhamento da Análise de Viabilidade

Ações

Implantação do
NEPS municipal

Recursos

Recursos

Responsáveis

Financeiros

Humanos

envolvidos

Piso de
Vigilância
em Saúde;
Contribuição
colaborativa
intersetorial

Técnicos do
NEP
Estadual
Técnicos da
DIVISA
Estadual
Coordenação
da VISAM;
CIES.
Docentes de
IES

VISAM;
SMS;
Gestor
Municipal;
Câmara de
Vereadores.

Fonte: Elaborado pelo Grupo Afinidade 4, 2016.

Tecnologia

Material de
Tecnologia
da
Informação;

Resultados

Volume
de
serviços
Sim

Modalidade
de serviços
Sim

Áreas
Cuidado
de
ao
Suporte Paciente
Sim
Não

Infra
estrutura

Governança

Sim

Sim
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6.2 Matriz da Gestão do Plano
Na gestão do Plano é possível perceber diante das ações elencadas todo o processo de viabilidade e o impacto a ser mensurado com
a implantação do Projeto Aplicativo. Nos quadros a seguir podemos visualizar tal construção e a enfatização de cada etapa como prioritária
numa ordem cronológica.

Quadro 7: Matriz de Gestão do Plano

Ação
Elaborar projeto
para resgate da
implementação da
PNEPS em nível
municipal
Sensibilizar
o
gestor municipal
para
a
implantação
do
NEPS municipal.
Implantar o NEPS
Municipal.

Viabilidade

Impacto

Comando

Duração

Recurso

Precedência

Alta

Alto

I – gerentes e
atores internos

Curta

Técnico
Humanos
Organizacional

1ª

Alto

I – gerentes e
atores internos

Curta

Técnico
Humanos
Organizacional
Político

2ª

Alto

III – atores
internos
articulados com
atores externos

Média

Técnico
Humanos
Organizacional
Político
Financeiro

3ª

Alta

Alta

Fonte: Caleman et. al (2016), Adaptado.
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Quadro 8: Matriz de Monitoramento do Plano

Ação em ordem de
precedência

Situação

Elaborar
projeto
para
resgate da implementação
da PNEPS em nível
municipal

Sensibilizar
municipal
implantação
municipal.

Implantar
Municipal.

o
gestor
para
a
do
NEPS

o

NC

NC

Resultados

Dificuldades

-

Não conseguir apoio da
esfera estadual e municipal
para a elaboração do projeto
de resgate;

-

NEPS
NC

-

Estabelecer estratégias de
gestão
participativa
gerando políticas de coparticipação da comunidade
como
forma
de
Dispersão dos membros do fortalecimento do plano,
GA, após o curso;
através do CMS.
Conseguir agenda com o
gestor municipal;
Apresentar uma
clara e objetiva;

proposta
Estabelecer estratégias de
gestão participativa

Falta de interesse ou rigidez
do gestor para acatar o
projeto e colocá-lo em
prática.
Os investimentos financeiros
necessários
para
a
implantação e continuidade
do NEPS Municipal;
Falta de
estadual

Fonte: Caleman et. al (2016), Adaptado.

Novas ações e/ou ajustes

apoio

do

NEP

Estabelecer estratégias de
gestão participativa e
também reforçar o apoio
cooperativo intersetorial
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6.3 Cronograma
Quadro 9: Cronograma
2017
Ações
JAN
Elaborar
Projeto
Sensibilizar o
gestor

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

X

X

Implantação
do NEPS

X

Fonte: Caleman et. al (2016), Adaptado.

Levando-se em consideração as ações previstas no plano de intervenção deste PA e tendo em vista a participação cooperativa e
colaborativa intersetorial, estabelecemos prazos curtos para execução das atividades e médio prazo para as ações da implantação do NEPS
Municipal.
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No tocante a planilha orçamentária do nosso Projeto de intervenção, podemos
destacar que a contribuição de cada setor na própria secretaria municipal de saúde, bem
como outras secretarias afins, como a própria Educação, Finanças, Obras, entre outras,
essas podem se correlacionar e manter uma relação de cooperação e utilizar insumos,
materiais e recursos, sejam eles, humanos; tecnológicos; financeiros; político, instrutivo, no
caso dos setores hierárquicos superiores em nível Estadual (NEPS estadual; DIVISA
Estadual).
Nesta perspectiva, o custo torna-se mínimo, a ponto de não mensurarmos em
totalidade, devido ao uso dos materiais já existentes nos serviços aos quais estamos
inseridos. Já como investimento, a depender da aceitabilidade e disponibilidade do gestor
maior perante ao PA, pode-se ser trabalhada a ideia de se investir no NEPS Municipal a
partir das cobranças e taxas inerentes à Vigilância Sanitária, para o suporte e melhoramento
de uma estrutura física, específica, de materiais mais atuais e rentáveis, da possível
contratação de palestrantes renomados de outros estados, para o processo de efetivação na
qualificação profissional na esfera local. Mas deixamos claro que não é algo que venha a
inviabilizar a sua implantação e consequente implementação, não sendo permanente tal
contribuição.

Quadro 10: Planilha Orçamentária

Nós
Críticos

NC 1

Ações

Data
Inicial

Data Final

Despesas
de Custeio

Despesas de
Investimento

Total

Ação 1

JAN 2017

31 de JAN

--------

------

====

Ação 2

FEV 2017

--------

-------

====

Ação 3

MAIO
2017

---------

---------

====

Total:
Fonte: Caleman et. al (2016), Adaptado.

30 de
ABRIL
31 de
JULHO

====
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se

compreender

que

a

educação

permanente

tende

a

ser

potencializadora de mudanças internas, mas que essas contribuem para um
aperfeiçoamento das práticas externas. Nesse sentido, o nosso Projeto Aplicativo,
vem edificar a ideia de que é possível transformar a realidade, defasada e modificar
a ineficiência da educação em saúde, tornando o processo mais eficiente, efetivo e
humano, e assim poder garantir os anseios tantos dos profissionais da saúde, como
também das pessoas que são assistidas por eles.
Através do resgate da PNEPS, na dinâmica da esfera municipal vem trazer a
sensibilização e a consciência no processo de qualificação e de empoderamento de
saberes tanto aos gestores, como aos profissionais da saúde e consequentemente
aos cidadãos que receberão o resultado dessa transformação no território.
O nosso projeto de intervenção vem edificar novas possibilidades simples e
essenciais a todo processo de construção do saber em saúde nos serviços
prestados à comunidade, através da PNEPS. Na conjuntura da regionalização, por
meio da descentralização das políticas públicas e da legislação referente à gestão
colegiada, a gestão participativa, no controle social, no âmbito da saúde. E assim,
tornar o trabalho dos profissionais de saúde dignificado, organizado e acima de tudo
publicitados nas rodas de conversa com movimentos populares, atores que são
fundamentais para fortalecer este processo da implementação da Educação
Permanente em Saúde nos municípios.

39
43

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/institucional>. Acesso em 28 de out. de 2016, às 09h00min.

ALVES, Edgard Luiz Gutierrez; VIEIRA, Carlos Alberto dos Santos. Qualificação
Profissional: Uma Proposta de Política Pública: IPEA, 1995.
BATISTA, Karina Barros Calife; GONÇALVES, Otília Simões Janeiro. Formação dos
Profissionais de Saúde para o SUS: significado e cuidado. Saúde Soc. São Paulo,
v.20, n.4, p.884-899, 2011.
BRASIL, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>, acesso no dia
15 de out. de 2016, às 08h00min.
BRASIL. Política Nacional de Educação Permanente Ministério da Saúde.
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 2009, 64p.
BRASIL. Capacita VISA 2016. Programação Integrada para Formação e
Aperfeiçoamento Profissional do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 2016.
CALEMAN, Gilson. et. al. Projeto aplicativo: termos de referência. São Paulo:
Ministério as Saúde: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, 2013, 54p.
(Projetos de Apoio ao SUS)
CASTRO, Marcelo Macedo Corrêa e; AMORIM, Rejane Maria de Almeida. A
formação inicial e a continuada: diferenças conceituais que legitimam um espaço de
formação permanente de vida. Cad. Cedes, Campinas, v. 35, n. 95, p. 37-55, jan.abr., 2015.
CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em saúde: desafio ambicioso e
necessário. Interface – Comunicação, Saúde, Educação. Vol. 09, nº 16, Botucatu;
2005.
CHAMPAGNE F. et. al. A avaliação no campo da saúde: conceitos e métodos. In:
Brousselle. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011.
COSTA, E. A., org. Vigilância Sanitária: temas para debate [online]. Salvador:
EDUFBA, 2009. 237 p.ISBN 978-85-232-0652-9. Available from SciELO Books
COTRIM, Guimarães. Programa de educação permanente e continuada da
equipe de enfermagem da clínica médica do Hospital Universitário Clemente de
Faria: análise e proposições. Rio de Janeiro; 2009. Dissertação [Mestrado em
Saúde Pública] – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca.

39
44

DAGNINO, Renato Peixoto. Planejamento estratégico governamental. 2. ed.
reimp. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012.
FERNANDES, R. M. C. F. Educação Permanente: uma dimensão formativa no
Serviço Social. 2008. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Programa de PósGraduação em Serviço Social. Faculdade de Serviço Social da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
FONSECA, E.P. CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA SANITÁRIA. Publicado em 22
de abril de 2011. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/costrucao-daconsciencia-sanitaria/64466/#ixzz3QiWdW03O>. Acesso em 08 de agosto 2016, às
20:30.
FRANCO, F. C. A comunicação como instrumento de promoção à saúde e
Vigilância Sanitária de Vitória na mídia impressa. Disponível em:
<http://encipecom.metodista.br/.../A_comunicação_como_instrumento_de_>. Acesso
em: 02 de Nov de 2016, as 10:00.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 45.
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
GONZE, Gabriela Guerra; SILVA, Girlene Alves da. A integralidade na formação dos
profissionais de saúde: tecendo valores. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro, 21 [ 1 ]: 129-146, 2011.

LUCCHESE, G. A vigilância sanitária no Sistema Único de Saúde. In: DE SETA,
M. H.; PEPE, V. L. E.; OLIVEIRA, G. O. (Org.). Gestão e vigilância sanitária: modos
atuais do pensar e fazer. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. p. 33-47.
MATUS, C. Chimpanzé, Maquiavel e Ghandi: Estratégias Políticas. São Paulo:
Edições da Fundação de Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, 1996.
NASCIMENTO, A. Caderno de Debates da 1ª Conferência Nacional de Vigilância
Sanitária. Rio de Janeiro: FIOCRUZ. Out/Nov, 2001.
O'DWYER, Gisele; TAVARES, Maria de Fátima Lobato; DE SETA, Marismary Horst.
O desafio de operacionalizar as ações de vigilância sanitária no âmbito da
promoção da saúde e no locus saúde da família. Interface (Botucatu), Botucatu,
v. 11, n. 23, dez. 2007.
PEREIRA, Ana Flávia. et. al. A inserção da Vigilância Sanitária na Atenção
Primária à Saúde: Um desafio. Belo Horizonte, 2012.
RAMOS, Leila. et. al. Gestão da Vigilância Sanitária: caderno do curso. São Paulo:
Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, 2015, 51p. (Projetos de Apoio ao SUS)
ROVERE, M. R. Gestão Estratégica de Educação Permanente em Saúde. In:
HADDAD, J.; ROSCHKE, M. A. C.; DAVINI, M. C. Educação Permanente
Profissional de Saúde. 1994.

3945

SANTOS, Claudia Menezes; TENÓRIO, Flávia Priscila Souza; KICH, Francis Deon.
Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe - Saberes e
Tecnologias para Implantação de uma Política. Livro do Aprendiz 2 /Fundação
Estadual de Saúde – Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. – Aracaju:
FUNESA, 2011.

Agna Silva Araújo Souza
Ana Paula D. De Almeida Cecco
Andreza da Silveira
Francícero Rocha Lopes
Lady Anne Santos
Luciana de Sá Guimarães
Naianne Nogueira
Michel Martins
Kédma Carneiro

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL
INFANTIL PÚBLICO DE PALMAS PARA A QUALIDADE E SEGURANÇA NO
PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Palmas - TO
2016

Agna Silva Araújo Souza
Ana Paula D. De Almeida Cecco
Andreza da Silveira
Francícero Rocha Lopes
Lady Anne Santos
Luciana de Sá Guimarães
Naianne Nogueira
Michel Martins
Kédma Carneiro

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL
INFANTIL PÚBLICO DE PALMAS PARA A QUALIDADE E SEGURANÇA NO
PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Projeto Aplicativo apresentado ao Sírio
Libanês de Ensino e Pesquisa para
certificação como especialista em Qualidade
e Segurança no Cuidado ao Paciente
Orientadora:
Evangelista

Palmas - TO
2016

Profª.

Dra.

Danielle

Rosa

SUMÁRIO

1 CONTEXTO
1.1 Justificativa e Relevância

2 OBJETO

3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
3.2 Objetivos Específicos

4 FUNDAMENTAÇÃO

EXTO4 35 5 PERCURSO METODOLÓGICO

Interve

6 PLANO DE INTERVENÇÃO
6.1 Propostas de ações
6.2 Gestão do Plano
7 REFERENCIAS

8 ANEXOS
8.1
8.2
8.3

1 CONTEXTO

O Hospital Infantil está localizado quadra 202 SUL RUA NSB LT 19, S/N,
Centro, CEP: 77015010 em Palmas Capital do Tocantins, está inscrito no
CNPJ: 25053117006367. Inaugurado no dia 22 de fevereiro de 2010 foi criado
com o intuito de prestar atendimento de urgência e emergência na área
pediátrica. Foi instituído para atender a demanda de crianças dos cento e trinta
e sete municípios do Tocantins servindo assim de referência para as Unidades
Básicas de Saúde, bem como, para atender demandas do tipo ambulatorial,
internação, urgência e as demandas espontâneas e que forem referenciadas
pelos municípios. A princípio o HIPP foi um anexo do Hospital e Maternidade
Dona Regina, mas depois houve o desmembramento e a definitiva criação do
Hospital Infantil Público de Palmas.
O Hospital Infantil tem como meta e missão de dar cobertura integral a
saúde da criança, através da reabilitação, promoção, prevenção e orientação
do publico alvo.
É o único Hospital pediátrico do Estado do Tocantins, contando
atualmente com 58 leitos de média e alta complexidade, destinados
exclusivamente ao Sistema Único de Saúde – SUS. Atendendo crianças de
zero

a

doze

anos

incompletas,

nas

especialidades

Dermatologia,

Endocrinologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Imunologia,
Infectologia, Radiologia, Reumatologia, Neurologia, Urologia, Nefrologia,
Pneumologia,

Ortopedia,

Ultrassom,

Pediatras,

acompanhamento

e

cirurgias odontológicas a paciente especiais, nutricionista, fisioterapia, terapia
ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, farmácia e serviço social. Além disso,
também conta com serviços de Radiologia, Ultrassonografia, ambulatório de
especialidades pediátricas em parceria com a Faculdade de Palmas - FAPAL,
coleta laboratorial, internação com leitos de isolamento, cirurgia pediátrica,
cirurgia Odontológica, emergência e pronto socorro.
É um hospital de Referência para os 139 municípios do estado além de
receber pacientes dos estados vizinhos como Bahia, Piauí, Maranhão, Mato
grosso e Goiás.

Atualmente conta com: 1 Analista em desenvolvimento social, 6
analistas técnico em serviços de saúde, 2 assistentes administrativos, 44
assistentes de serviços de saúde,28 assistentes sociais, 60 auxiliares de
enfermagem, 4 auxiliares de serviços de saúde, 20 cirurgiões dentistas, 2
diretores,

63enfermeiros,

12

farmacêuticos,

24

fisioterapeutas,

8

fonoaudiólogos, 69 médicos, 5 motoristas, 6 nutricionistas, 19 psicólogos, 1
técnico em laboratório, 11 técnicos em radiologia, 3 terapeutas ocupacionais e
78 técnicos em enfermagem.
Acredita-se que a deficiência na formação acadêmica, inexperiência,
negligencia e desatenção, desatualização profissional, comunicação ineficaz,
sobrecarga de trabalho, a não conferencia da medicação com a prescrição
médica, o não questionamento de presença de alergias, administração do
medicamento sem a devida conferencia com a identificação do paciente,
prescrição médica ilegível, a não aplicação dos nove certos da administração
de medicamentos, entre outros fatores leva a aumento nos eventos adversos
relacionados ao preparo e administração de medicamentos.
É necessária a formulação de novas estratégias voltadas para a
transformação dos trabalhadores em saúde, em profissionais comprometidos
com a saúde, capacitando-os aos princípios de uma gestão humanizada e
qualificada que compõem a nova ordem do SUS.
A necessidade de adequação profissional exige modificações nas
capacitações, pois muitas vezes os cursos, treinamentos e outras modalidades
de educação ocorrem desarticulados do contexto dos serviços e nem sempre
respondem às necessidades dos gestores e trabalhadores.
Os processos de capacitação dos trabalhadores devem tomar como
referência as necessidades de saúde da população, bem como construir
estratégias de intervenção para superação de problemas, desenvolvimento
capacidades e transformação da realidade para um cuidado melhor e mais
seguro aos atores envolvidos.
Para Vincent (2009), o comprometimento institucional é de fundamental
importância para que sejam identificados as falhas e os caminhos para eliminálas apropriadamente.

A educação deve ser capaz de desencadear uma visão do todo - de
interdependência e de transdisciplinaridade, além de possibilitar a construção
de redes de mudanças sociais, com a conseqüente expansão da consciência
individual e coletiva, buscando métodos inovadores, que admitam uma prática
ética, crítica, reflexiva e transformadora.

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
Atualmente o erro e o preparo na administração de medicamentos é um
problema de grande impacto para a saúde pública, estando presente nas
diversas etapas do processo de farmacoterapia do paciente ocasionando
prejuízo

para

os

próprios,

assim

como

para

seus

familiares

e/ou

acompanhantes, além de afetar diretamente os profissionais da área da saúde.
A dificuldade é ainda, maior quando se trata do perfil de pacientes do HIPP,
que são pacientes pediátricos, que podem ser mais vulneráveis aos erros
relacionados aos medicamentos, pois devido a características fisiológicas
próprias, como: massa corpórea, volume sanguíneo, taxa de metabolismos e
excreção de fármacos, assim como a baixa disponibilidade de formas
farmacêuticas direcionadas para esse público alvo. Nesse contexto a fim de
contribuir para a qualidade e segurança do paciente, a OMS e o MS instituíram
recomendações

direcionadas

a

minimização

e/ou

exclusão

de

erros

relacionados ao preparo e administração de medicamentos. Como os erros
relacionados aos medicamentos são muito freqüentes no HIPP, esse trabalho
se faz relevante, pois evita erros relacionados ao preparo e administração de
medicamentos, além de evitar erros nas diversas etapas do processo de
farmacoterapia, como na prescrição e dispensação dos medicamentos, levando
a uma maior qualidade na eficácia, efetividade e segurança, no cuidado do
tratamento farmacoterapêutico do paciente. Diante desta perspectiva, o Grupo
Afinidade 01 na tentativa de diminuir maiores danos aos pacientes, considerou
necessária capacitação dos profissionais de enfermagem, por estarem
diretamente envolvidos nesse processo.

2 OBJETO
Erro no preparo e administração de medicamentos compromete a
segurança e o cuidado ao paciente

3 OBJETIVO

3.1 GERAL
Reduzir os erros relacionados ao preparo e administração de
medicamentos

3.2 ESPECÍFICOS
 Capacitar profissionais da área de enfermagem, direcionando-os
para uma melhor qualidade e segurança do cuidado no preparo e
administração de medicamentos ao paciente.
 Promover a integração e trabalho em equipe, entre as equipes
multiprofissionais, direcionando-os a qualidade e segurança do
cuidado ao paciente;
 Estabelecer critérios para o preparo e administração de
medicamentos;
 Estabelecer indicadores de qualidade e segurança no preparo e
administração de medicamentos ao paciente;

4 FUNDAMENTAÇÃO
A segurança do paciente e a qualidade do cuidado em serviços de saúde tem
sido prioridade nas agendas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do
Ministério da Saúde (MS) brasileiro, pois milhares de pessoas sofrem danos
incapacitantes ou morrem em decorrência de assistência insegura à saúde
(ANVISA, 2011; OMS, 2008).
No ambiente hospitalar, a segurança do paciente tem gerado debates em
âmbito mundial e tem recebido várias interpretações, entre elas a de que
segurança consiste na redução do risco e danos desnecessários, associados à
assistência em saúde, até um mínimo aceitável (VALENTE, 2011).
Essa realidade levou o Ministério da Saúde a instituir a Portaria n o 529/2013,

que estabeleceu o Programa Nacional de Segurança ao Paciente (PNSP).
Essa portaria define segurança do paciente como a redução, ao mínimo
aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde
(MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, 2013a).
O PNSP busca promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à
segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão
de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de núcleos
de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde; envolver os
pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente; ampliar o acesso
da sociedade às informações relativas à segurança do paciente; produzir,
sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente e fomentar
a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e
pós-graduação na área da saúde (BRASIL, 2013a).
Após a publicação da portaria referida foi lançada a Resolução da Diretoria
Colegiada n° 36, de 25 de julho de 2013, para facilitar a implantação, a
implementação e a sustentação das ações de segurança do paciente nos
serviços de saúde, esta resolução estabelece os núcleos de segurança do
paciente, o qual desempenha papel fundamental em todo o processo de
implantação do Plano de Segurança do Paciente – PSP.
A gestão voltada para a qualidade e segurança do paciente engloba princípios
e diretrizes, tais como a criação de cultura de segurança; a execução
sistemática e estruturada dos processos de gerenciamento de risco; a
integração com todos os processos de cuidado e articulação com os processos
organizacionais dos serviços de saúde; as melhores evidências disponíveis; a
transparência, a inclusão, a responsabilização e a sensibilização e capacidade
de reagir às mudanças.
O referencial normativo é recente e ainda não é possível avaliar seus impactos,
contudo disponibiliza aos serviços de saúde o instrumental necessário para a
sua execução. Abrange, portanto, as fases formulação do programa,
identificação dos atores chave, definição de diretrizes, necessidade de criação
de espaços compulsórios dentro dos serviços de saúde para fomentar a
discussão e implementação do tema e disponibilização aos profissionais dos
protocolos e rotinas de monitoramento dos eventos adversos (ALVES, 2013).

De acordo com a Classificação Internacional para a Segurança do Paciente,
risco é a probabilidade da ocorrência de incidentes durante a prestação do
cuidado à saúde e os fatores contribuintes são as circunstâncias, ações ou
influências que participaram na origem ou no desenvolvimento, ou elevaram
seu risco. Os fatores podem ser: Humanos – relacionados ao profissional;
Sistêmico – relacionados ao ambiente de trabalho; Externos – relacionados a
fatores fora da governabilidade do gestor e Relacionados ao paciente.
Exemplo: não adesão ao tratamento (MS, 2014; WHO, 2009).
A complexidade do trabalho na área da saúde eleva os riscos, e torna-se
fundamental que seus profissionais, os gestores e a sociedade fiquem atentos
aos potenciais riscos inerentes ao processo de cuidado e programem ações
para impedir sua ocorrência (CARRARA E SALLES, 2009). Carrara (2009)
pondera ainda que todos os passos no tratamento de um doente apresentam
algum risco à sua segurança.
Quanto à segurança o Ministério da Saúde (2013b), traz que a cultura de
segurança é definida como o conjunto de valores, atitudes, competências e
comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão de saúde
e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de
aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
A equipe de enfermagem tem um papel importante na promoção da segurança
do paciente, por representar a maior categoria de profissionais na área da
saúde no país e no mundo, por desempenharem a maioria das ações de
cuidado e possuir a capacidade de reconhecer as ameaças à segurança e
impedir a possibilidade de erros atingirem o paciente (PEDREIRA, 2009).
Nos últimos anos, o aumento considerável de estudos relacionados à
segurança do paciente e erros de medicação levou a um maior conhecimento
sobre o assunto, confirmando sua importância como um problema mundial de
saúde publica (ANACLETO, 2010).
No tocante a erros de medicamentos, Oliveira (2010) ao dizer que a prática da
administração de medicamento é uma tarefa que compete aos profissionais da
área da saúde, e que para ser executada, deve estar embasada em princípios
e conceitos científicos, imputa parte destes erros aos profissionais.

O autor completa, além das conseqüências sofridas pelos pacientes, a imagem
do profissional é denegrida, bem como a instituição a que este pertence.
Confirmando o argumento de Oliveira (2010), Santos (2010) diz que na área de
saúde, os profissionais de Enfermagem mantêm um contato estreito com a
administração de medicamentos, tornando-os responsáveis, pela identificação,
prevenção, e por conseqüência a diminuição de ocorrência dos erros.
Os erros de medicação fazem parte de um aspecto da realidade do cotidiano
do processo de trabalho da equipe de enfermagem. Dentre os erros destaca-se
o fator "muitos pacientes/excesso de trabalho" com(30%) dos relatos, seguidos
do fator "poucos profissionais", (22%), e "Falta de atenção", (21%)
(PRAXEDES; FILHO, 2011).
Estes dados apresentados trazem à tona a discussão da necessidade de
competência profissional para a realização do preparo e administração de
medicamentos, bem como das condições de trabalho da equipe que executa tal
processo na instituição de saúde em foco, bem como sua influência na
qualidade do cuidado prestado ao individuo hospitalizado. (PRAXEDES;
FILHO, 2011).
Um agravante no desencadear de sentimentos como: medo de represálias e
exposição a julgamentos está no fato de que, mediante a ocorrência de erros
de medicação, freqüentemente, não é dada ênfase na educação, mas, sim, na
punição, lembrando que isso faz aumentar a subnotificação, prejudicando o
conhecimento de seus fatores de risco e possibilitando, assim, a recorrência
destes erros.

5 PERCURSO METODOLÓGICO

Este projeto aplicativo constitui-se de um processo para realização de
capacitações na unidade hospitalar da rede estadual de saúde, de razão social
denominada Hospital Infantil Público de Palmas. Durante a elaboração do
projeto foram desenvolvidas as seguintes etapas: identificação de problemas,
priorização dos problemas elencados, identificação dos atores sociais
envolvidos no processo, viabilização do plano de ação e avaliação da

motivação e o interesse dos atores sociais frente às ações propostas. Para a
identificação dos problemas utilizamos critérios como, aspectos estruturais
inadequados, rotatividade de pessoal, ineficácia profissional e insuficiência na
aquisição de insumos, os quais foram representados em tarjetas e organizados
por categorias de afinidades conforme Figura 1.
Figura 1: Priorizando problemas

Após a seleção dos macroproblemas, esses passaram para a etapa de priorização,
utilizando diversas ferramentas de ‘matriz decisória’. A Matriz decisória I foi focalizada
no valor atribuído a cada macroproblema e ao interesse em solucioná-los. Foi
formada a partir das percepções e nos conhecimentos prévios sobre o local escolhido,
como pode ser observado no Quadro 1.

Quadro 1: Matriz decisória para priorização de problemas, segundo valor e
interesse
Problema

Valor

Interesse

Nota
(0a 10)

Aspectos estruturais inadequados

ALTO

II

8

Rotatividade de recursos humanos

BAIXO

III

3

Ineficácia profissional

MÉDIO

II

10

ALTA

II

9

Insuficiência na aquisição de insumos

Em seguida foi utilizada a Matriz II para realizar uma investigação de
possibilidades, relacionadas aos macroproblemas a serem enfrentados, para
uma maior capacidade de atuação e construção do plano de intervenção. A
mesma contribui para conhecimento e entendimento da governabilidade dos
envolvidos no plano de intervenção, ou seja, conhecer a capacidade de
enfrentamento de quem planeja e os problemas, conforme observado no
Quadro 2.
Quadro 2: Matriz decisória para priorização de problemas, segundo
urgência e capacidade de enfrentamento
Problema

Urgência

Capacidade de
enfrentamento

Ordem de
prioridade

Aspectos estruturais inadequados

50

Fora

3

Rotatividade de recursos humanos

20

Fora

4

Ineficácia profissional

50

Parcial

1

50

Parcial

2

Insuficiência
insumos

na

aquisição

de

Na sequência, utilizando a Matriz III para comparar e priorizar problemas
identificados utilizando os critérios, magnitude valorização, vulnerabilidade e
custos de acordo com o Quadro 3.

Quadro 3: Matriz decisória para priorização de problemas, segundo
magnitude, valorização, vulnerabilidade e custos
Problema

Magnitude

Valorização Vulnerabilidade Custos

Ordem de
priorização

Aspectos
estruturais
inadequados

3

3

2

0

2

Rotatividade
de recursos
humanos

0

1

2

3

4

Ineficácia
profissional

3

3

3

3

1

Insuficiência
na aquisição
de insumos

3

3

2

0

2

A Matriz IV auxilia na consolidação e priorização dos problemas, de acordo
coma a relevância, prazo/urgência, factibilidade e viabilidade. Cada critério
requereu um o levantamento de evidência para serem corretamente aplicadas às
pontuações de acordo com o Quadro 4.
Quadro 4: Matriz decisória para priorização de problemas, segundo
relevância, prazo/urgência, factibilidade e viabilidade
Problema

Relevância

Prazo/
Urgência

Aspectos
estruturais
inadequados

Factibilida Viabilidad
de
e

Total de
pontos

3

2

1

1

7

1

1

0

0

2

3

3

3

3

12

Continua...

Rotatividade
recursos
humanos
Ineficácia

de

profissional
Insuficiência
aquisição
insumos

na
de

3

3

1

2

9

Após a categorização dos problemas selecionados e aplicação das
matrizes decisórias para a definição de prioridades, foi identificado o erro no
preparo e administração de medicamentos como o principal problema.
Em continuidade do processo, os atores sociais foram selecionados
conforme interesse e valor que possuem em relação à aplicabilidade do
projeto, conforme Quadro 5.
Quadro 5: Matriz de mapeamento de atores sociais
Ator Social

Listar Ator Social

Valor

Interesse

01

Diretor geral

Alto

+

02

Diretor administrativo

Alto

+

03

Coordenador de enfermagem

Alto

+

04

Coordenador da Farmácia

Alto

+

05

Coordenador do NEP

Alto

Neutro

06

Coordenador do Núcleo de Segurança do

Alto

+

Paciente
07

Superintendente da ETSUS

Alto

+

08

Secretário de Saúde

Alto

Neutro

Para nortear a construção do plano de intervenções foi necessário
compreender o problema relacionando as causas e conseqüências e
descritores do mesmo. O grupo identificou como descritores:
D1 – excesso de medicamentos na fita do paciente;

D2 – verbalização do erro pelo profissional na administração de
medicação;
D3 – falta de medicação na fita do paciente;
D4 – reclamação do acompanhante pelo erro na administração de
medicação.
No decorrer dessa etapa foi selecionado como nó critico a falta de
qualificação profissional com o objetivo de direcionar as ações que envolvem o
presente projeto de acordo com a Figura 1.

A partir do nó crítico, falta de qualificação profissional, o grupo optou pela
utilização da planilha 5W3H, como instrumento para a elaboração do plano de
intervenção, pois sua aplicação permite mapear atividades, estabelecendo o
que deve ser feito, porque, quem o fará, em que período de tempo, em que
área da instituição, como a atividade será desenvolvida e o seu custo. Sua
praticidade e clareza facilitam a comunicação em torno das ações planejadas,
permitindo assim o acompanhamento de sua realização, conforme pode ser
observado no Quadro 6.

Quadro 6: Plano de Intervenção/Ação
5W3H
Espaço do
Problema
Macroproblema
Nó Crítico
What - O que
fazer?
Capacitar
profissionais de
enfermagem para
o
preparo
e
administração de
medicamentos.

Erro no Preparo e Administração de Medicamentos
Qualidade Inconstante no Cuidado à Saúde
Falta de Qualificação Profissional
Why - Por que Who - Quem
When - Quando
fazer?
vai
fazer?
fazer?
Para
evitar Enfermagem:
Abril a maio de
erros
Ana
Paula 2017
relacionados à Cecco,
segurança,
Francícero
cuidado
e Lopes,
Lady
farmacoterapia Anne
Santos,
do paciente
Luciana
Sá,
Farmaceutico:
Michel Martins e
Kédma.
Sesau: Andreza
da
Silveira
(odontóloga)
Coordenador da
equipe
de
terapia
nutricional: Agna
Souza

Where Onde?

How - Como
fazer?

How much?
Quanto custa?

Em
reuniões Adaptar
o 10.000,00
nas salas do treinamento a
HIPP
padronização
de
medicamentos
e materiais do
HIPP.
Levantamento
bibliográfico e
ênfase
aos
medicamentos
com
maior
risco de perda
de
estabilidade,
interações
físico-quimicas
e
reações
adversas.
Convocar
os
profissionais de
enfermagem
para
a
participação na
qualificação de

How measure?
Qual indicador?
Avaliar
a
Compreensão
dos profissionais
em relação a
capacitação
aplicada por meio
de pré-teste e
pós-teste.

preparo
e
administração
de
medicamentos.
Aplicar
a
capacitação
aos
profissionais de
enfermagem
Promover
a
integração
e
trabalho
em
equipe, entre as
equipes
multiprofissionais,
direcionando-os a
qualidade
e
segurança
do
cuidado
ao
paciente;

Para
um
melhor
alinhamento de
condutas dos
profissionais
direcionadas
ao
cuidado,
segurança
e
eficiência
na
farmacoterapia.

Estabelecer
Para
efetivar
critérios para o práticas
preparo
e seguras
no
administração de preparo
e
medicamentos
administração
de
medicamentos
e evitar erros e
desperdícios.

Núcleo
de Março de 2017
Educação
Permanente
(NEP),
Farmacêuticos,
Coordenador de
enfermagem e
equipe
de
Enfermagem,
Diretores: Geral,
administrativo,
técnico e clínico.
Equipe
de
Farmácia,
núcleo
de
vigilância
epidemiológica,
direções
de
enfermagem,
técnica e clínica.

Salas do HIPP

Final
de Salas do HIPP
Novembro/2016
até Fevereiro de
2017.

Divisão
das
equipes
de
enfermagem e
multidisciplinar
em nos três
turnos a fim de
integrar todos
os
colaboradores
por meio de
atividades
interativas
dinâmicas.
Desenvolvendo
o manual de
procedimentos
para o preparo
e
administração
de
medicamentos.

Avaliação
subjetiva
nas
formas
de
trabalho
em
equipe,
acompanhamento
do
clima
organizacional.

Avaliação
e
acompanhamento
das práticas de
enfermagem
nestes
procedimentos,
Avaliação
e
acompanhamento
de pacientes e
notificações.

Estabelecer
indicadores
qualidade
segurança
preparo
administração
medicamentos
paciente;

de
e
no
e
de
ao

Para avaliar se
os
critérios
propostos
foram
atingidos.

Núcleo
de Abril a Maio
vigilância
de 2017
epidemiológica,
comissão
de
infecção
hospitalar,
Coordenações
de Enfermagem
e Farmácia.

Número
de
pacientes em
alta
médica,
Número
de
pacientes
reinternados
em
determinado
período
pós
alta
médica
hospitalar,
Redução
no
uso
de
antimicrobianos
de
maiores
relevância
(geração
do
fármaco)

Investigação ativa
em prontuários e
nas
altas
e
admissões
de
pacientes.

Para contribuir na elaboração do mesmo utilizamos a matriz de análise de
motivação dos atores sociais, segundo ação do plano, de forma a relacionar os
atores às ações propostas de acordo com o Quadro 7.
Quadro 7: Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do
plano
ATORES

AÇÃO 1

AÇÃO 2

AÇÃO 3

Capacitar
profissionais de
enfermagem
para o preparo e
administração
de
medicamentos.

Promover
a
integração
e
trabalho
em
equipe, entre as
equipes
multiprofissionais,
direcionando-os a
qualidade
e
segurança
do
cuidado
ao
paciente
ALTO +

Estabelecer
critérios para
o preparo e
administraçã
o
de
medicamento
s

AÇÃO 4
Estabelecer
indicadores
qualidade
segurança
preparo
administração
medicamentos
paciente;

NEP

ALTO +

Direção De
Enfermagem

ALTO +

ALTO+

ALTO
+

ALTO+

Direção Da
Farmácia

ALTO +

ALTO+

ALTO
+

ALTO+

Etsus

MÉDIA +

Direção Geral

ALTO+

Direção
Administrativa

ALTO+

ALTO+

Direção Técnica

ALTO
+

ALTO+

Núcleo de
Vigilância
Epidemiológica

ALTO
+

ALTO+

de
e
no
e
de
ao

Para avaliar a motivação dos atores sociais segundo a ação do plano
utilizou-se a Matriz decisória para apontar as ações que são de concenso,
duvidosas ou conflitivas. Durante a análise não foi constatada nenhuma ação
conflitante.
Na sequência as ações que serão realizadas foram inseridas na matriz
de gestão do plano que permite melhorar a capacidade de acompanhamento
das ações elaboradas na construção do projeto. Foi utilizado critérios para
classificar as atividades de acordo com a viabiliade, impacto, comando,
duração, recurso e precedência conforme Quadro 8.
Quadro 8: Matriz de gestão do plano
Ação

Viabilidad

Impact

Comand

Duraçã

e

o

o

o

Alta

Alto

Gerentes Média

Técnico

profissionais de

e atores

organizacion

enfermagem

internos

al

Gerentes Média

Técnico

e atores

organizacion

internos

al

Gerentes Longa

Técnico

e atores

organizacion

Capacitar

Recurso

Precedêni
ca
e 3ª
atividade

para o preparo e
administração de
medicamentos
Promover
a Alta
integração
e
trabalho
em
equipe, entre as
equipes
multiprofissionai
s, direcionandoos a qualidade e
segurança
do
cuidado
ao
paciente;

Alto

Estabelecer

Alto

critérios para o

Alta

e 2ª
atividade

e 1ª

preparo

e

internos

al

atividade

Gerentes Média

Técnico

de

e atores

organizacion

qualidade

e

internos

al

segurança

no

administração de
medicamentos
Estabelecer

Alta

indicadores

preparo

Alto

e 4ª
atividade

e

administração de
medicamentos
ao paciente;

Para planejar o orçamento do projeto foi elaborada a planilha de custo
com objetivo de detalhar as despesas com cada ação que será desenvolvida,
conforme pode ser observado no Quadro 9.
Quadro 9: Planilha Orçamentária
Nós

Ações

Data

Crítico

inicial

Data final

Despesas Despesa
e custeio

s

Total

de

investim
etno
Falta

de Capacitar

qualificaçao profissionais
profissional

01/04/2017 31/05/2017 10.000

00

10.000

00

00

de

enfermagem para
o

preparo

e

administração de
medicamentos
Promover
a 01/05/2017 31/05/2017 00
integração
e
trabalho
em
equipe, entre as

equipes
multiprofissionais,
direcionando-os a
qualidade
e
segurança
do
cuidado
ao
paciente;

Estabelecer

03/11/2016 24/02/2017 00

00

00

critérios para o
preparo

e

administração de
medicamentos
Estabelecer
indicadores

01/04/2017 31/05/2017
de

qualidade

e

segurança

no

preparo

e

administração de
medicamentos ao
paciente;
10.000

As capacitações serão desenvolvidas na Faculdade de Palmas (FAPAL)
em parceria com o Hospital, em virtude da falta de espaço físico para a ação. O
público alvo do projeto são auxiliares e técnicos de enfermagem, visto que
estes permanecem maior tempo e atuam diretamente no cuidado ao paciente.
A capacitação será realizada em três etapas para que todos os profissionais de
plantões distintos sejam alcançados. Serão utilizadas as metodologias ativas
para a aplicação das instruções, trabalho em pequenos grupos, dinâmicas com

simulações de práticas da realidade cotidiana, com o intuito de motivar os
profissionais e direcionar o aprendizado.
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1.

CONTEXTO
A administração de medicamentos é uma atividade frequente para a Enfermagem dentro do

ambiente hospitalar, porém estudos vêm demonstrando que erros nessa prática vem ocorrendo e
que estratégias precisam ser implementadas no intuito de preveni-los ou minimizá-los.
Inchauspe (2013), afirma que instituições no mundo todo, tem buscado garantir uma
assistência de qualidade aos seus usuários, buscando, cada vez mais, reduzir os erros e ampliar o
número de práticas seguras na atenção à saúde. Diante disso, têm-se intensificado os estudos
sobre segurança do paciente, fato que tem despertado a atenção dos profissionais envolvidos
diretamente ou indiretamente com o cuidado. A qualidade do cuidado e segurança do paciente está
relacionada à educação permanente, modelos de gestão eficientes, desenvolvimento de sistemas
de tecnologia e de gestão de processos.
Para minimizar a incidência de erros é necessário uma visão sistêmica que possibilite a
identificação dos pontos frágeis dos processos e o desenvolvimento de medidas que garantam
maior segurança para o paciente e para os profissionais. A administração de medicamentos é uma
prática realizada nas instituições hospitalares sob responsabilidade da equipe de Enfermagem, no
entanto deve ser vista pela equipe multiprofissional envolvida com a terapia medicamentosa como
apenas uma das partes do processo de medicação.
De acordo com Azevêdo (2014), o processo de preparo e administração de medicamentos
em uma organização hospitalar pode ser definido como um sistema complexo, em virtude de
possuir muitas etapas interligadas, interdependentes e constituídas por diferentes profissionais da
área de saúde que compartilham de um objetivo comum: a prestação da assistência à saúde dos
pacientes com qualidade, eficácia e segurança. Dentro dessa equipe multiprofissional, destacam-se
os profissionais de Enfermagem, especificamente os técnicos e auxiliares de Enfermagem, que
constitui a maior força de trabalho na área de saúde em nível mundial.
No que diz respeito à Enfermagem esta deve estar atenta não somente aos procedimentos
técnicos e básicos inerentes à profissão, mas identificar os caminhos percorridos pelo medicamento
desde o momento que o médico o prescreve até a sua administração ao paciente e analisar
criticamente o sistema de medicação, identificando neste processo suas possíveis falhas e causas.
A Enfermagem deve colaborar com a segurança do sistema buscando soluções para os problemas
existentes.
Ao longo da nossa jornada profissional, temos observado que a administração de
medicamentos é uma das intervenções mais utilizadas no ambiente hospitalar. Tem-se produzido
muitos estudos nos últimos anos, que mostram a presença de erros no tratamento medicamentoso
causando ou não prejuízos aos pacientes que vão desde o não-recebimento do medicamento até
lesões e mortes. Em nossa realidade não temos como mensurar estes prejuízos, pois não temos
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dados registrados relacionados a estes procedimentos. O momento da administração de
medicamentos é a última oportunidade de prevenir um erro na medicação que pode ter surgido na
prescrição, condicionamento, dispensação ou preparo destes.
Considerando a superlotação dos hospitais da nossa realidade, o dimensionamento
inadequado dos profissionais executores, destacando os da Enfermagem, nos deparamos muitas
vezes com a realização deste procedimento de forma seriada, ainda assim como profissionais de
saúde devemos estar cientes e alertas para este fato e buscar, permanentemente, medidas de
prevenção de erros através de novos conhecimentos, condutas ou de estratégias que visem
proteger todos os envolvidos, principalmente o paciente.
Sobre isto, Azevêdo (2014) destaca que o despreparo dos profissionais de Enfermagem
concernente aos aspectos que envolvem medicações. Dentre estes se destaca a carência de
informações sobre o preparo e administração de medicamentos, sobrecarga e más condições de
trabalho, repercutindo em erros de cálculos, de preparo e de administração. Referente ao
despreparo, estudos afirmam que um extenso número de escolas técnicas funcionando com
estrutura física inadequada e com corpo docente não satisfatório, reflete na formação de técnicos
nem sempre qualificados, sendo fundamental a educação permanente desses profissionais nas
instituições nas quais atuam, com vistas a sanar essa problemática.
Infelizmente em nossa realidade, poder-se-ia dizer na maioria das vezes que o médico
responsável pela prescrição não está no momento da conferência do medicamento, o que acaba
causando muitas dúvidas e a não administração destes pela ausência do profissional, e em alguns
casos são até feitas administrações de medicações que foram prescritas de forma equivocada,
levando prejuízos ao paciente.
Identificamos que a maioria dos processos de trabalho estão voltados para os sistemas e
não realizam escuta das equipes, sabemos que o melhor é prevenir erros através de abordagens
voltadas para os indivíduos que estão envolvidos no processo de prescrição, dispensação, preparo
e administração propriamente dita, e não direcionadas a apontar quem errou, é necessário
estimular a reflexão da equipe, o uso de técnicas adequadas e aprimoramento e nivelamento do
conhecimento para todos.
Através dos resultados obtidos nas oficinas de trabalho onde utilizamos matrizes
decisórias que, elencou como macro problema- Processos Inseguros do Cuidado, evidenciando
a ocorrência de eventos adversos evitáveis podendo elevar custo, mortalidade, incapacidade e
sofrimento dos pacientes. Observamos no dia a dia que os eventos adversos evitáveis tem sido
uma das intercorrências mais corriqueiras e evidenciadas constantemente na administração de
medicamentos. Estes eventos estão diretamente ligados a falhas comuns no cotidiano da
Enfermagem principalmente. Dentre as falhas mais comuns podemos citar: falha na leitura da
prescrição ou decifrar a letra do prescritor, falha na leitura da embalagem, falha na identificação do
paciente, nos parâmetros vitais antes da administração da medicação, velocidade na infusão,
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diluição, omissão na administração errada do medicamento, desconhecimento, dosagem
inadequada, erros induzidos, dentre outros.
Santos (2014), demonstra que os processos relacionados aos eventos adversos, erro de
medicamentos no contexto hospitalar, dizem respeito à seleção do medicamento, a prescrição
médica, à distribuição e dispensação desse medicamento, ao preparo e administração e ao
monitoramento da ação ou reação do medicamento. O preparo e administração dos medicamentos
é uma prática da equipe de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, a última etapa que pode
antecipar qualquer falha, uma vez que considere a cultura dos “9 certos”, que refere-se a paciente e
horário certo, droga, via, dose, documentação, ação da droga, forma e resposta certas.
A escolha desse tema traduz em uma preocupação mobilizada por parte dos profissionais
de saúde do grupo em geral, já que a questão da segurança, das práticas seguras e da
biossegurança é uma demanda presente no nosso dia a dia.
Como vimos ao longo do curso, se faz necessário implementar as ações voltadas para a
administração de medicações em nossas instituições hospitalares, identificar a compreensão dos
profissionais sobre suas atribuições na administração de medicamentos, identificando se existem
padronizações para tais e protocolos que favoreçam o processo de trabalho, afim de que possamos
analisar as fragilidades e falhas ocorridas ao longo do processo, para intervir em tempo hábil,
minimizando os erros e melhorando a qualidade de nossa assistência e segurança do paciente.

1.1 Justificativa e Relevância

Estudos comprovam que os processos inseguros do cuidado induzem a ocorrência de
eventos adversos, que consequentemente podem elevar o custo, mortalidade, incapacidade e o
sofrimento dos cidadãos.
A equipe de Enfermagem é responsável pela administração dos medicamentos aos
pacientes em todas as instituições de saúde. Fato é que tal atividade reveste-se de grande
importância para profissionais e pacientes envolvidos, à medida que é experiência cotidiana e de
responsabilidade legal da equipe de Enfermagem, ocupando papel de destaque na função
terapêutica a que o paciente está submetido. A ocorrência de erros na administração de
medicações compromete negativamente a qualidade e a segurança no cuidado ao paciente. Na
busca pela amenização dessa problemática, pesquisadores da área têm indicado a necessidade de
capacitação do profissional para quem administra medicamentos como intervenção fundamental
para a minimização de tais ocorrências.
Problemas relatados com a terapia de drogas podem ser evitados com a intervenção
preventiva, dentre elas destaca-se a educação da equipe de Enfermagem envolvida na
administração de medicamentos como fator importante para a prevenção dos erros de medicação.
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Esta capacitação para Auxiliares e Técnicos de Enfermagem justifica-se à medida que,
identificando e compreendendo as necessidades educacionais dos profissionais da Enfermagem e
propondo um ciclo de capacitações que objetive minimizá-las ou saná-las, possamos contribuir
para uma administração de medicamentos segura, eficaz e com nível de excelência, o que
proporcionará aos indivíduos que administram medicamentos e, principalmente, àqueles que os
recebem, benefícios de incontestável valor.

2

OBJETO
No Hospital Dona Regina, apesar de não ter dados que comprovem, tem-se observado na

prática a ocorrência de erros na administração de medicamentos relacionados ao dimensionamento
de RH inadequado, falta de identificação correta do paciente, erros induzidos, transcrição de forma
inadequada de identificação da medicação a ser

administrada, comunicação ineficaz,

autoconfiança, problemas quanto ao fracionamento das medicações e armazenamento inadequado
nos postos de Enfermagem.

3

OBJETIVOS

3.1

Objetivo Geral
Capacitar técnicos e auxiliares de Enfermagem do Hospital Maternidade Dona Regina

Siqueira Campos
3.2 Objetivos Específicos


Identificar na literatura os fatores que mais contribuem para o cometimento dos erros na
administração dos medicamentos;



Promover a reflexão sobre os processos de trabalho tendo como foco a segurança do
paciente;



Sensibilizar os técnicos e auxiliares de enfermagem quanto a checagem dos nove
certos na preparação e administração de medicamentos;

4

FUNDAMENTAÇÃO
Quando se cuida do paciente, no dia-a-dia da prática da Enfermagem, uma das

habilidades mais importantes que você leva ao leito dos pacientes é a sua capacidade de
administrar medicamentos. Do ponto de vista legal, ético e prático, a administração de
medicamentos é mais que uma prestação de “serviço”. É uma habilidade altamente técnica que
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requer que você exercite um conhecimento amplo, sua habilidade analítica, seu julgamento
profissional e experiência clinica (Administração de Medicamentos, 2002).
Segundo a ANVISA (2013), o erro de medicação é definido como qualquer evento evitável
que pode causar ou levar a um uso inapropriado de medicamentos ou causar dano a um paciente,
enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de saúde, pacientes ou consumidores.
De acordo com Ribeiro, et all (2012) a Enfermagem, responsável pelas últimas etapas do
processo de administração de medicamentos, pode detectar falhas e evitá-las. A segurança na
administração de medicamentos é imprescindível, e para isto é preciso identificar os tipos de erros
e os fatores de risco na ocorrência de falha. A administração medicamentosa é uma das atividades
mais importantes da Enfermagem, então a conscientização de toda a equipe de Enfermagem de
que não haverá punição na ocorrência do erro deve ser feita.
A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP/Polo RS)
enfatiza que os erros associados ao uso terapêutico de medicamentos podem ser classificados em
erros de prescrição, dispensação e administração. Em instituições hospitalares, a ocorrência de
erros é frequente, especialmente aqueles relacionados à prescrição e administração de
medicamentos. São considerados fatores potenciais de risco de ocorrência de eventos adversos
relacionados a medicamentos nomes de medicamentos com sons ou grafia semelhantes aos de
outras drogas; prescrições com letra ilegível e/ou uso de siglas e abreviaturas; embalagens ou
rotulagem semelhantes; deficiência na padronização de medicamentos nas instituições;
aprazamentos incorretos e/ou não respeitados; conhecimento parcial dos profissionais sobre
drogas (nomes, efeitos, interações, vias de administração, velocidade de infusão, diluição e
reconstituição, entre outras).
Os erros no processo medicamentoso são multifatoriais, envolvendo o ambiente, o
profissional de saúde, a comunicação, dentre outros. É necessário medidas preventivas para
minimizar os riscos ao erro, otimizando uma assistência de qualidade e segura, livre de danos
decorrentes de imperícia, imprudência e negligência, tanto para o paciente, a família e os
profissionais de saúde. Neste contexto é fundamental uma formação adequada da equipe de
Enfermagem, adequação dos recursos físicos e materiais e estratégias voltadas para a organização
do serviço e sistematização da assistência de Enfermagem (SANTANA et all, 2012).

5

PERCURSO METODOLÓGICO
Durante nossa trajetória para construção do projeto aplicativo, nos foi apresentado e

discutido as metodologias ativas, nos instigando a propor soluções baseadas em problemas,
proporcionando uma dimensão de como poderíamos fazer um projeto aplicativo que envolvesse a
equipe tanto em seu planejamento, como na execução e aprimoramento da qualidade e segurança
no cuidado ao paciente. O Projeto Aplicativo foi então elaborado a partir do movimento de
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construção, orientado pela proposta de Carlos Matus, que se utiliza de ferramentas de gestão do
Planejamento Estratégico, por meio da relação entre planejamento e ação.
O Projeto Aplicativo foi elaborado a partir das seguintes etapas: Identificação dos
problemas: onde foram utilizadas tarjetas com ideias de cada um dos componentes do grupo
discutindo e elegendo o macroproblema, os problemas elencados foram: dimensionamento
inadequado, estrutura inadequada, equipamentos sucateados, sobrecarga de trabalho, falta de
colaboração, ausência e protocolos de acesso as UTI’s, falta de instrumentos e equipamentos
cirúrgicos, ausência de repouso para profissionais em regime de plantão, falta de comunicação
entre os profissionais, morosidade nos processos de compras, aquisições mal planejadas, falta de
insumos gerencias, condições de trabalho deficientes, deficiência na divisão de trabalho,
desvalorização profissional, falta de matérias, não gerenciamento de leitos, gerenciamento de leito,
individualização dos setores. Em seguida, foi realizado o agrupamento dos problemas ficando da
seguinte forma:
1-

Desvalorização profissional;

2-

Ausência de comunicação intersetorial multidisciplinar

3-



Falta de comunicação



Ausência de trabalho entre os setores



Falta de colaboração

Falhas no gerenciamento dos recursos humanos:


Dimensionamento inadequado



Sobrecarga de trabalho



Deficiência na divisão do trabalho

4-

Ausência de protocolos de acesso às UTI’s

5-

Falta de materiais:

6-



Falta de instrumentos e equipamentos cirúrgicos



Falta constante de insumos gerencias



Aquisições mal planejadas



Morosidade nos processos de compra

Condições de trabalho deficientes:
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Falta de gerenciamento de leitos

7- Não gerenciamento de leitos
8 - Estrutura inadequada
 Ausência de repouso para profissionais em regime de plantão
Priorização dos problemas: a ferramenta utilizada na priorização dos problemas foram as
matrizes decisórias:
I – Matriz decisória para priorização de problemas, segundo valor e interesse;
Após a divisão dos grupos de problemas, cada integrante elencou 4 macroproblemas
atribuindo uma nota de 0-10, uma nota para cada um de acordo com valor e interesse.
II – Matriz decisória para priorização de problemas, segundo urgência e capacidade de
enfrentamento;
Nesta etapa foi destacada a urgência e capacidade de enfrentamento do problema,
combinando as maiores pontuações correspondentes aos problemas cuja capacidade de
enfrentamento esteja dentro da governabilidade do ator.
III - Matriz decisória para priorização de problemas, segundo magnitude, valorização,
vulnerabilidade e custos;
A partir dos problemas elencados na matriz decisória I atribuímos pontuações de 0-3
estabelecendo assim a ordem de prioridades de problemas.
IV - Matriz decisória para priorização de problemas, segundo relevância prazo/urgência,
factibilidade e viabilidade;
Nesta etapa o grupo estabeleceu uma pontuação de 0-3 para cada item culminando em 2
macroproblemas prioritários por integrante, após isto, foi feita a pactuação para definir os dois
macroproblemas do grupo.
MATRIZ DECISÓRIA IV
PROBLEMAS

RELEVÂNCIA

PRAZO/URGÊNCIA

FACTIBILIDADE

VIABILIDADE

TOTAL

do

2

2

2

3

09

Qualidade inconstante

2

3

2

3

10

Fragmentação
cuidado

10

no cuidado à saúde
Processos inseguros

3

3

2

3

11

de cuidados

Macroproblema: Processos inseguros de cuidados.

Dando continuidade fizemos a identificação dos atores sociais, a partir do mapeamento de
atores sociais, dando a eles valor que variam de baixo, médio e alto. A partir da definição dos
atores envolvidos e a sua relevância, ou seja, a sua capacidade de mobilizar recursos e motivar
pessoas para levar à frente a proposta de mudança, tendo como variáveis os valores baixo, médio
e alto, interesse positivo ou negativo.
Atores Sociais:
ATORES

VALOR

INTERESSE

Coordenador de Enfermagem

Alto

+

Direção de Enfermagem

Médio

+

Direção técnica

Médio

+

Direção Geral

Baixo

+

Nep – Núcleo de Ensino e Pesquisa

Alto

0

Explicando o problema: Por meio da construção de uma arvore explicativa em forma de
fluxograma relacionando descritores, causas e consequências que possibilitou a identificação de
potenciais obstáculos e oportunidades para intervenções (nós críticos).

Árvore Explicativa
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NÃO CHECAGEM
DOS 9 CERTOS

AUSÊNCIA DE
PROTOCOLOS
4

2
NÓ CRÍTICO

CAUSAS
EXCESSO DE
CONFIANÇA
DURANTE PREPARO
E ADMINISTRAÇÃO
DE MEDICAÇÃO

FALTA DE
INFORMAÇÃO
SOBRE MDICAÇÃO E
PACIENTE
8

EMBALAGENS
SEMELHANTES
6

FALTA DE
IDENTIFICAÇÃO
CORRETA DO
PACIENTE
7

FALTA DE
ATENÇÃO
DA EQUIPE
5

AUSÊNCIA DE
CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

3

1
5

7

AUTOMATISMO
NA PRESTAÇÃO DE
CUIDADOS D1

NÃO CONFERENCIA DE
MEDICAÇÃO ANTES DE
ADMINISTRAR NO
PACIENTE

PRESCRIÇÃO
INADEQUADA DE

DESCRITORES

MEDICAMENTOS D2

ERRO NO PREPARO,
MANIPULAÇÃO,
ACOMETIMENTO E/OU

D4

ADM

D3

AUMENTO DO
TEMPO DE
PERMANENCIA
NO HOSPITAL

SUPERLOTAÇÃO

1

3

SOFRIMENTO
DO PACIENTE
E FAMILIAR

PROBLEMAS/
PROCESSOS
JUDICIAIS

5

7

AUMENTO DE
EVENTOS
ADVERSOS

9

CONSEQUENCIAS

AUMENTO DOS
CUSTOS
HOSPITALARES

INCAPACIDADE
DO PACIENTE

AUMENTO DA
MORTALIDADE
POR CAUSAS
EVITÁVEIS

2

4

6

DESCREDIBILIDAD
E DA EQUIPE E
INSTITUIÇÃO

8

Intervindo no problema: A intervenção foi baseada em nós críticos identificados na arvore
explicativa, que representam as causas do problema que nos deu condições para o enfrentamento
dos mesmos.
Neste movimento fomos construindo o Projeto Aplicativo (PA), que representa um estudo
de um determinado problema vivenciado pelos atores, resultando em uma proposta de intervenção
na realidade. De acordo com a relevância do problema escolhido, foram definidos os objetivos do
PA e elaborada a fundamentação teórica do tema. Na sequência foi construída a Proposta de
Intervenção, ressaltando a atenção quanto a governabilidade dos atores envolvidos e os recursos
disponíveis, bem como pensado nos mecanismos de monitoramento das Ações propostas.
.
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6

PLANO DE INTERVENÇÃO
Segundo Brasil (2013) é considerado erro de administração o erro decorrente de qualquer

desvio no preparo e administração de medicamentos de acordo com a prescrição médica, da não
observância das recomendações ou guias do hospital ou das instruções técnicas do fabricante do
produto. Considera-se ainda, que não há erro se o medicamento for administrado de forma correta,
mesmo que a técnica utilizada contrarie a prescrição médica ou os procedimentos do hospital.
Segundo Costa (2005), no Brasil cerca de 33% dos erros de medicação são relacionados a
administração. Partindo dessa premissa o projeto aplicativo foi pensado levando em consideração a
grande lacuna existente entre o que é preconizado no Programa Nacional de Segurança do
Paciente(PNSP) do Ministério da Saúde (MS) e o que é ofertado à população. Sendo assim, na
elaboração do Projeto Aplicativo, o grupo de especializandos (GAF-2) buscou elementos para
subsidiar um pensamento crítico em relação à ocorrência de erros na administração de
medicamentos que comprometem a qualidade e segurança no cuidado prestado. Para efetivação
desse projeto se fez necessário a inclusão da programação de Capacitação dos Servidores do
Hospital e Maternidade Dona Regina Cirqueira Campos envolvidos diretamente na administração
de medicamentos.
O Plano de intervenção é uma proposta organizada que inclui os atores sociais e as ações
previstas para se alcançar a situação desejada. Sendo que, para sua aplicabilidade foi considerada
a governabilidade dos atores envolvidos, a descrição dos nós críticos, ações e estratégias que
serão utilizados para a implantação e operacionalização do Projeto Aplicativo, estão discriminadas
nos quadros a seguir:
QUADRO 1: PLANO DE INTERVENÇÃO
NÓ CRÍTICO: NÃO CHECAGEM DOS 9 CERTOS
RESULTADO
ESPERADO

AÇÕES E
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS

INDICADORES

RECURSOS
NECESSARIO
S

PARTICIPAÇÃO
DE TECNICOS
E AXILIARES
DE
ENFERMAGEM
NA
CAPACITAÇÃO
SOBRE
MÉTODOS
SEGUROS NA
ADMINISTRAÇ
ÃO DE
MEDICAMENT

AÇÃO 1:

IDEALIZADORES
DO
PROJETO
APLICATIVO:
GAF - 2

DIREÇÃO DE
ENFERMAGEM

AVALIAÇÃO DE
INTERESSE
PROFISSIONAL

REDE SOCIAIS

MOBILIZAR
GESTORES E
EQUIPE DE
ENFERMAGEM

COORDENAD
ORES
DE
ENFERMAGEM

ATIVIDADES:
1APRESENTAÇ
ÃO O

ENFERMEIRO
S

PRAZO
S

MEMORANDO
S
RELEVÂNCIA
DO PROJETO
PARA
O
DESENVOLVIM
ENTO
DO
TRABALHO

MATERIAIS
GRAFICOS

60
DIAS

ESPAÇO
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OS

FISICO

PROJETO
APLICATIVO À
DIREÇÃO DE
ENFERMAGEM
,
COORDENAD
ORES DE
ENFERMAGEM
,
ENFERMEIRO
S DOS
SETORES E
NUCLEO DE
EDUCAÇÃO
PERMANENTE
(NEP);

TÉCNICOS E
AUXILIARES

NEP

2SENSIBILIZAÇ
ÃO DA EQUIPE
DE
ENFERMAGEM
ATRAVÉS DE
RODAS DE
CONVERSA
EM SERVIÇO;

3-UTILIZAÇÃO
DE FOLDERS
RETRATANDO
EVENTOS
ADVERSOS
RELACIONAD
OS A ERROS
NA
ADMINISTRAÇ
ÃO DE
MEDICAÇÕES

REDUÇÃO DA
OCORRENCIA
DE EVENTOS
ADVERSOS
REALCIONADO
S A ERROS NA
ADMINISTRAÇ

AÇÃO 2

CAPACITAR
TÉCNICOS E
AUXILIARES
DE

IDEALIZADORES
DO
PROJETO
APLICATIVO:
GAF - 2

ENFERMEIRO
S

-REDUÇÃO
DOS EVENTOS
ADVERSOS

-AVALIAÇÃO
DO

ESPAÇO
FÍSICO

60 I
A
S

EQUIPAMENT
OAUDIO
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ÃO DE
MEDICAÇÕES

ENFERMAGEM

APRENDIZADO

VISUAL

ATIVIDADES:

-CHECAGEM
DOS 9 CERTOS

MATERIAL
IMPRESSO

1 -SOLICITAR
APOIO
LOGISTICO AO
NEP
(INSCRIÇÕES,
CERTIFICAÇÃ
O,
DATA,
HORA
E
LOCAL);

PAPEL
CANETA
FITA CREPE

2-DEFINIR OS
FACILITADOR
ES
E
APRESENTAÇ
ÃO
DA
METODOLOGI
A
E
MATEIRAIS

6.1 GESTÃO DO PLANO
O plano de ação foi elaborado e de acordo com a necessidade de estruturar de maneira
concisa e consolidada a pactuação com gestores, considerando que sua execução aconteça
mesmo que haja mudança dos atores sociais, identificando a possível realização das ações e
atividades a partir da nossa realidade, dos recursos disponíveis e do conhecimento técnico
científico para sua execução.
Inicialmente o grupo ponderou a viabilidade do plano analisando as implicações políticas,
econômicas, técnicas e organizacionais para que as ações e atividades pudessem ser
desenvolvidas, produzindo mudança no comportamento dos profissionais de Enfermagem e
principalmente de toda equipe multidisciplinar.
Segue abaixo tabela com cronograma do projeto definido pelo grupo, considerando o nó critico,
incluindo ações, responsabilidades e prazos.
Tabela 01 – Matriz de Gestão do Plano
Ação

Viabilidade

Impacto

A1

Médio

Médio

Comado
Comissão

Duração
Longa

Recurso
Médio

Precedência
1a
15

A2

Médio

Alto

temporária
Gestores e
Longa
atores internos

Médio

2a

An

A1 – Mobilizar Gestores e equipe de Enfermagem
A2 – Capacitar Técnicos e Auxiliares de Enfermagem

Nó Crítico

Não
checagem
dos 9
certos

Ações
Mobilizar

Data
Inicial
Março de

Data
Final
Maio de

gestores e

2017

2017

Capacitar

Agosto

Outubro

Técnicos e

de 2017

de 2017

Despesas
de Custeio
R$ 500,00

Despesas de
Investimento
-

Total
R$ 500,00

equipe de
Enfermagem
R$ 4.000,00

R$ 2.000,00

R$6.000,00

Auxiliares de
Enfermagem
Total

R$ 4.50,00

R$ 2.000,00
R$ 6.500,00
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1 CONTEXTO
Neste estudo construiu-se um Projeto Aplicativo a partir do método Planejamento
Estratégico Situacional proposto por Carlos Matus, com vistas a nortear as ações da Vigilância
Sanitária a nível local.
O Sistema Único de Saúde (SUS) possui como um de seus objetivos a garantia da
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a integração de ações assistenciais e atividades preventivas (BRASIL, 1990). As práticas
sanitárias foram impulsionadas e reorganizadas com a implantação do SUS, com a implementação
de ações descentralizadas e participativas, tendo como mecanismo a gestão compartilhada e
pactuada nos três níveis de governo (SENNA, 2010).
O Pacto em Defesa do SUS, implantado pelo Ministério da Saúde em 2006, apresenta como
diretriz a integralidade da atenção à saúde da população por meio de ações prestadas de forma
interdisciplinar, com abordagem integral do indivíduo, englobando atividades de promoção da
saúde, prevenção de riscos, danos e agravos, e ações de assistência e reabilitação. Desta forma é
possível verificar que a integralidade resume uma das principais e mais marcantes características
da política de saúde por possuir uma gama de fatores determinantes e condicionantes. A saúde
necessita de uma abordagem pautada em políticas sociais e econômicas e na interrelação de
serviços e ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde (MAIA et al., 2010).
Na organização hierárquica proposta pelo SUS, a Vigilância em Saúde constitui-se de ações
de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e
agravos à saúde, abrangendo entre outras áreas, a vigilância sanitária (VISA). De acordo com a
Lei 8080/90, no art. 6º § 1º, ao organizar o SUS entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde publica.
Por conseguinte, é nessa perspectiva que o presente Projeto Aplicativo foi construído com
o intuito de contribuir com o desenvolvimento de práticas de saúde que possam promover o
envolvimento dos indivíduos e coletivos em ações preventivas de sua saúde e da sociedade onde
vivem. Este projeto, de acordo com Matus (1996), conceitua a situação como o lugar onde está
localizado o ator e a ação. Desse modo, fundamenta-se na premissa da existência de uma
pluralidade de contextos de acordo com o número de atores envolvidos na realidade que se
pretende intervir com o intuito de enfrentar problemas ou aproveitar oportunidades existentes numa
dada realidade. Para esse autor, deve-se pensar a população de forma social, elaborar o
planejamento estratégico mais voltado para o setor público com adoção de métodos mais factíveis
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e mais viáveis, trazendo uma dimensão mais politica para o plano, diferenciando-o do planejamento
tradicional.
Dessa forma, o projeto aplicativo tem como tema, comunicação como instrumento de
aproximação entre a vigilância Sanitária e a população. O mesmo contém em sua estrutura
metodológica: macroproblema, problema e os nós críticos que são: ações de educação sanitária
que não contemplam as necessidades da população; falta de capacitação dos profissionais de
VISA em educação sanitária para a população; Pouca participação do controle social nas ações de
VISA.
Portanto, o projeto aplicativo objetiva promover ações de educação sanitária de forma a
aumentar o conhecimento da população sobre o controle higiênico sanitário de alimentos. Haja
vista a necessidade da comunicação como forma de empoderamento popular em prol da
integração do gerenciamento do risco sanitário visando a melhoria da qualidade de vida da
população.
1.1 Justificativa e Relevância
O Projeto Aplicativo deve ser implementado pela Vigilância Sanitária Municipal com a
participação de vários parceiros.
Estudos demonstram que a população desconhece a importância da VISA como
colaboradora, pois é vista como uma instituição punitiva. A comunicação utilizada é muito técnica.
Isso tem afastado a aproximação entre instituição e comunidade (FRANCO, 2006; MARINS e
ARAÚJO, 2016).
No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o local de maior ocorrência de
surtos de DTA (Doenças Transmitidas por Alimentos) é nas residências. Evidencia, dessa maneira,
o pouco no conhecimento da população sobre a importância da manipulação adequada dos
alimentos. Problema priorizado neste trabalho.
A Vigilância Sanitária tem como missão a promoção e proteção da saúde da população.
Portanto, preocupa com a qualidade dos alimentos, a circulação de bens e prestação de serviços,
norteados por dispositivos legais.
A finalidade desse Projeto Aplicativo é aproximar-se da comunidade, fortalecer o vínculo e
promover educação sanitária. Por meio de mecanismos que utilizem uma linguagem efetiva,
atrativa e menos técnica.
A importância deste Projeto Aplicativo para Vigilância Sanitária Municipal é a aproximar-se
da população, conhecer suas necessidades e propor intervenções: ações preventivas, efetivas e
educativas, voltadas para uma alimentação segura. Dessa maneira, contribuir para diminuição de
DTA’s e demais riscos sanitários. Consequentemente, possibilita redução do número de adoecidos,
menos atendimentos nas UPA’s – Unidades de Prontos Atendimentos, o que pode ocasionar em
economia ao SUS (Sistema Único de Saúde).
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2 OBJETO
Pouco conhecimento da população sobre riscos relacionados ao consumo de alimentos

3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Promover educação sanitária com a população de forma a contribuir com a promoção da
saúde e prevenção de riscos relacionados ao consumo de alimentos
3.2 Objetivos Específicos
1- Identificar as necessidades da população referente a riscos relacionados ao consumo de
alimentos.
2- Propor ações de educação sanitária sobre as boas práticas em manipulação de
alimentos de modo a minimizar os riscos sanitários.
3- Promover ações de educação permanente para gestores e servidores de vigilância
sanitária com foco na educação sanitária com a população.
4- Estabelecer estratégias de aproximação entre vigilância sanitária e controle social com
foco na promoção da saúde e prevenção de riscos relacionados ao consumo de
alimentos.
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4 FUNDAMENTAÇÃO
4.1 Comunicação em vigilância sanitária
Atualmente é crescente a consciência da importância que a informação e a comunicação
desempenham na proteção e promoção da saúde dos cidadãos (MARINS e ARAUJO, 2016;
RANGEL-S, 2009).
Dada a sua importância no campo da saúde, o direito a informação foi estabelecida na Lei
orgânica de saúde n° 8080 de 1990 como um dever dos órgãos de saúde e um direito da
população. Embora previsto em lei, ainda não está plenamente consolidado. Franco (2005) sugere
que um dos fatores está relacionado à imagem que os órgãos de saúde possuem perante a
população, como é o caso da Vigilância Sanitária. Para a autora é necessário que haja um
reconhecimento do papel conscientizador da Vigilância Sanitária e que essa utilize corretamente a
comunicação a seu favor para despir-se dos aspectos burocráticos, cartoriais e assumir
definitivamente sua tarefa de promover e proteger a saúde da população.
De fato a comunicação é atualmente um tema importante para a Vigilância Sanitária no
Brasil. No relatório do Fórum Nacional do Ciclo de Debates em Vigilância Sanitária: desafios e
tendências, realizado em 2015, a “ausência de uma comunicação eficiente e eficaz da vigilância
sanitária com a sociedade e os demais órgãos do poder público” é elencado como um dos desafios
priorizados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no documento também é definido uma
série de estratégias que visam favorecer uma política de comunicação para superar esse desafio
(BRASIL, 2016).
Os modos de atuação da vigilância sanitária compreendem atividades autorizativas,
normativas, de educação em saúde e de comunicação com a sociedade. O´Dwyer et al. (2007)
destacam que sem as atividades educativas e de comunicação, a vigilância sanitária não alcança
efetividade.

Os autores ainda reforçam que ao lidar com produtos e serviços presentes no

cotidiano dos indivíduos e relacionados com suas necessidades básicas, a vigilância sanitária
constitui um privilegiado espaço de comunicação e promoção da saúde.
Todas as ações de VISA demandam ações de comunicação, seja para conhecer os
problemas que demandam intervenções da Visa, para torná-los públicos e/ou para buscar soluções
coletivas (RANGEL-S, 2009). A autora Rangel-S (2009) produziu um esquema que ilustra
didaticamente o processo de comunicação em VISA, conforme pode ser visto abaixo:
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Figura 1: Comunicação em Vigilância Sanitária (RANGEL-S, 2009).
Uma das relações comunicativas é com a esfera do consumo, ou seja, com a população
que consome os produtos ou utiliza ou serviços sujeitos a vigilância sanitária. Neste caso, a
vigilância sanitária realiza a comunicação educativa da população e a divulgação de informações à
sociedade para a proteção e promoção da saúde (RANGEL-S, 2009).
Ações de comunicação educativa com a população ainda que existente ainda é pouco
efetiva com a população. O estudo realizado por Marins e Araújo (2016) sobre materiais educativos
de vigilância sanitária, apontou que na maioria dos materiais a abordagem das informações
privilegia uma linguagem técnico-científica, distante da possibilidade de apropriação da população a
que se destinam.
Há um grande espaço, precariamente explorado, para a ação educativa no âmbito da
vigilância sanitária, tanto no que se refere ao entendimento do risco à saúde, envolvido nos atos e
nas situações cotidianas, quanto no que se relaciona com os direitos da cidadania (LUCHESSE,
2006).
No campo da vigilância sanitária, a participação e o controle social representam mais um
desafio. De acordo Oliveira e Dallari (2011) a vigilância sanitária precisa se apropriar dos conselhos
de saúde como espaços públicos capazes de legitimar e dar transparência às suas ações,
discutindo as necessidades da coletividade democraticamente com a sociedade, sendo possível,
dessa forma, construir a cidadania ao mesmo tempo em que se assegura o direito à proteção da
saúde
Assim, as estratégias de comunicação devem contar com a participação da população que
apontará suas demandas e necessidades. Deste modo, os profissionais podem construir parcerias
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com as comunidades e delinear estratégias de intervenção para a transformação da realidade
sanitária, com base em um conhecimento ampliado sobre os principais problemas e os melhores
recursos de comunicação utilizados pela comunidade (RANGEL-S, 2009).
Desenvolver ações de comunicação em vigilância sanitária requer uma reflexão crítica
acerca dos problemas de saúde da população, a identificação de necessidades de informações e
de conhecimentos para o exercício da cidadania, bem como a avaliação crítica quanto às
implicações éticas e políticas da ação de informar e comunicar (RANGEL-S, 2009).

4.2 Educação em Saúde e Educação Popular
Protagonizado por múltiplos atores da sociedade civil: movimentos sociais, profissionais que
atuam nos serviços de saúde, professores e pesquisadores de universidades, educadores
populares e agentes populares de saúde, o processo de construção tem como base a reflexão
sobre o estado da arte das práticas de educação em saúde nos serviços e a formulação de
proposições com possibilidades de transformar tais práticas. Critica-se a concepção positivista, na
qual a educação em saúde é vista de forma reducionista, cujas práticas são consideradas
impositivas, prescritivas de comportamentos “ideais” desvinculados da realidade e distantes dos
sujeitos

sociais,

tornados

objetos

passivos

das

intervenções,

na

maioria

das

vezes,

preconceituosas, coercitivas e punitivas. E afirma-se a educação em saúde como pratica na qual
existe a participação ativa da comunidade, que proporciona informação, educação sanitária e
aperfeiçoa as atitudes indispensáveis para a vida. Esta construção toma como base a concepção
de Educação Popular, que segundo Paludo (2001), sempre esteve histórica e organicamente
vinculada ao movimento de forças políticas e culturais.
Educação Popular como processo e relações pedagógicas emergentes de cenários e
vivências de aprendizagens que articulam as subjetividades coletivas e as relações de interação
que acontecem nos movimentos sociais, implicando na aproximação entre agentes formais de
saúde e população, diminuindo a distância entre a assistência que representa intervenção pontual
sobre a doença em um tempo e espaço determinados, e o cuidado, que significa o estabelecimento
de relações intersubjetivas em tempo contínuo e espaço de negociação e inclusão dos saberes,
dos desejos e das necessidades do outro. A reflexão crítica, o diálogo e a construção
compartilhada do conhecimento representam ferramentas que propiciam o encontro entre a cultura
popular e a científica. Aqui é importante a disponibilidade de escuta e fala dos atores que se põem
em relação, cada qual, portanto uma visão de saberes e práticas diferentes, convivendo em
situações de reciprocidade e cooperação. De maneira sucinta a institucionalização da Educação
Popular em Saúde no Ministério da Saúde tem como referencial a Educação Popular em Saúde em
suas dimensões epistemológica, ético-politica e metodológica (VASCONCELOS, 2001).
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4.3 Comunicação e educação sanitária no campo da segurança alimentar
Dados do Ministério da Saúde apontam que 38,9% dos surtos de Doença Transmitida por
Alimentos (DTA) notificados no Brasil no período de 2000 a 2015 ocorreram em residências, sendo
o local de maior ocorrência.
Silva et al. (2012) a respeito da evidência de que domicílios representam o local de
ocorrência de maior incidência dos surtos de doenças transmitidas por alimentos elucidam que é
provável que a ocorrência das falhas nos procedimentos de higiene e segurança alimentar tenha
sido influenciada por uma baixa percepção do risco de contrair DTA’s no ambiente doméstico.
Van Ansom e outros autores (2006) em um estudo intitulado “Levantamento de dados
epidemiológicos relativos à ocorrências/surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA`s) no
estado do Paraná – Brasil, no período de 1978 a 2000” concluiu que grande parte dos
consumidores desconhece os requisitos necessários para uma correta manipulação de alimentos,
incluindo o armazenamento (locais, temperatura, tempo de armazenamento) e, principalmente os
perigos que podem estar associados aos alimentos contaminados, assim esses autores evidenciam
a necessidade das secretarias de saúde elaborar e implantarem planos de comunicação e
educação em segurança alimentar destinados aos consumidores.
Em outro estudo Oliveira et al. (2008) sobre investigação de surto de hepatite A no
Município de Ibiracatu – MG os autores enfatizam que trabalhos de educação em saúde devem ser
constantes, em qualquer comunidade, para que se forme uma população com conhecimento dos
princípios de higiene, do mecanismo de infecção e das formas de prevenção das doenças mais
comuns em sua região de residência.
Um dos modelos de educação em saúde, conceituado como conceito radical de educação
em saúde, tem a intenção de promover o envolvimento dos indivíduos nas decisões relacionadas à
sua própria saúde e naquelas concernentes aos grupos sociais aos quais eles pertencem. Supõese que indivíduos conscientes sejam capazes de se responsabilizar pela sua própria saúde, não
apenas no sentido da sua capacidade para tomar decisões responsáveis quanto à saúde pessoal,
mas também em relação à sua competência para articular intervenções no ambiente que resultem
manutenção da sua saúde (OLIVEIRA, 2005).
Assim, comunicação com a sociedade é aquela que pretende o empoderamento da
população e melhoria da sua qualidade de vida e do seu padrão de consumo, reforçando a
“consciência sanitária” e a cidadania, ao mesmo tempo em que se espera a redução da exposição
a riscos desnecessários. Portanto, ela incorpora e transcende a chamada comunicação do risco,
que integra o gerenciamento do risco sanitário (O´DWYER et al., 2007).
Pelos relatos pode-se destacar a importância da comunicação e da educação sanitária
para prevenção de doenças, pois permite a construção de uma consciência dos riscos sanitários e
os meios para evitar e minimizar desses.

10

5. PERCURSO METODOLÓGICO
Para o desenvolvimento deste projeto, utilizamos como base o planejamento Estratégico
Situacional (PES): método de planejamento que leva em conta a complexidade da realidade social,
com suas variações e situações imprevisíveis, idealizado pelo economista chileno Carlos Matus.
Segundo Matus (1996), o PES é um instrumento teórico com metodologia prática, que
busca tratar dos problemas de transformação social e deve ser aplicada de forma sistemática e
com rigor no acompanhamento das ações pré-definidas, além de considerar os agentes que atuam
por vezes em cooperação ou em conflito.
Para fundamentar o projeto aplicativo foram utilizados como estratégias educacionais a
matriz decisória, árvore de problemas, Plano de Intervenção, construção de viabilidade e gestão do
plano. As matrizes foram desenvolvidas durante os encontros presenciais através das oficinas de
trabalho.
O processo de escolha do problema e de construção do Projeto Aplicativo do grupo
afinidade alimentos se deu com a identificação da situação inicial, por meio de levantamento de
dados dos desconfortos individuais em relação à realidade local, onde houve um esclarecimento
das ideias de cada um elencados pelo grupo, declarando os macroproblemas existentes na região
e os desejos de mudanças no contexto de situação objetivo (Quadro 1).
O Grupo priorizou os macroproblemas utilizando quatro matrizes decisórias, priorizando
segundo: valor, interesses, urgência, capacidade de enfrentamento, magnitude, valorização,
vulnerabilidade, custos, relevância, prazo e factibilidade (Quadro 2 a 5). Posteriormente mapeou os
atores sociais utilizando os critérios de escolha e interesses de cada ator social frente aos
problemas (Quadro 6).
Alguns dos macroproblemas elencados foram melhores redigidos no tocante a ênfase de
abrangência dos desconfortos encontrados, como a falta de planejamento para a inclusão das
ações que foi substituído pelo Planejamento desvinculado da avaliação de risco em alimentos e a
baixa intersetorialidade que foi acrescida a intra/intersetorialidade no âmbito municipal e estadual.
Eliminando da lista de prioridades os macroproblemas baixo comprometimento pessoal e Gestão
Ineficiente, por entender que estes são mais voltados para o campo de gestão, uma vez que o PA
do grupo visa trabalhar a área de alimentos.
Analisando “Educação em Saúde ineficiente” que se refere à educação permanente para
os profissionais da VISA, o grupo entendeu que outro macroproblema deveria ser construído,
embasado em temas estratégicos e prioritários da agenda regulatória da ANVISA que prioriza
situações de riscos que mais impactam a vida do cidadão e no desenvolvimento do setor produtivo.
Assim foi acrescentado o macroproblema “Comunicação em Vigilância Sanitária pouco efetiva”,
evidenciando a importância da comunicação dos riscos sanitários, de modo a estimular uma ação
mais proativa e participativa da população na defesa dos seus direitos e na promoção da saúde.
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Quadro 1: Identificação de problemas: registro dos desconfortos/problemas e declaração dos
Macroproblemas
Nº

Desconfortos/problemas

1

1. Baixa ação/cobertura de fiscalização/orientação
nos produtos da agricultura familiar
2. Poucas ações de monitoramento de alimentos
3. Descaso dos estabelecimentos perante ações da
VISA perante orientações.
4. Estabelecimento sem fiscalização

2

1. Falta de integração entre as vigilâncias

3

1. Melhorar a relação interpessoal
2. Falta de integração entre os profissionais para
atendimento de surtos/monitoramento
3. Falta de motivação
1. Necessidade de contratação de pessoal nas
áreas específicas de inspeção
2. Falta de Estruturas
3. Falta de manutenção de equipamentos
4. Falta de recursos
5. Desvio de Recursos
1. Falta de capacitação
2. Insuficiência de ações educativas para
manipuladores de alimentos
3. Melhorar a educação sanitária da população para
prevenção de DTA e denuncias
4. Baixa notificação de DTA no SUS.

4

5

Macroproblemas
identificados
Planejamento desvinculado
da avaliação de risco sanitário
em alimentos

Baixa intra/intersetorialidade
no âmbito municipal e
estadual
Baixo comprometimento
pessoal
Gestão Ineficiente

Educação em Saúde
Ineficiente

Quadro 2: Matriz decisória I para priorização de problemas, segundo valor e interesse.
Problemas
1

Baixa intra/intersetorialidade no âmbito
municipal e estadual

2

Planejamento desvinculado da avaliação
de risco sanitário em alimentos

3

Comunicação

em

vigilância

pouco efetiva
4

Educação em saúde ineficiente

sanitária

Valor

Interesse

Nota (0 a 10)

Alto

+

7,62

Alto

+

8,38

Alto

+

8,12

Alto

+

7,5
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Quadro 3: Matriz decisória II para priorização de problemas, segundo urgência e capacidade de
enfrentamento
Problemas
1

Planejamento
avaliação

de

Urgência

desvinculado
risco

sanitário

Capacidade de

Ordem de

enfrentamento

prioridade

4,75

Parcial

2

4,75

Dentro

1

3,44

Parcial

4

4,12

Parcial

3

da
em

alimentos
2

Comunicação em vigilância sanitária
pouco efetiva

3

Baixa

intra/intersetorialidade

no

âmbito municipal e estadual
4

Educação em saúde ineficiente

Quadro 4: Matriz decisória III para priorização de problemas, segundo magnitude, valorização,
vulnerabilidade e custo
Problemas

Magnitude

Valorização

Vulnerabilidade

Custos

Ordem de
prioridade

Planejamento
desvinculado
da avaliação
de risco
sanitário em
alimentos

3

3

2

2

10

Comunicação
em vigilância
sanitária
pouco efetiva

3

3

2

2

10

2

2

1

3

8

2

2

1

0

5

Baixa
intra/intersetor
ialidade no
âmbito
municipal e
estadual
Educação em
saúde
ineficiente
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Quadro 5: Matriz decisória IV para priorização de problemas, segundo relevância, prazo/urgência e
factibilidade
Problemas

Relevância

Prazo/Urgência

Factibilidade

Viabilidade

Total
de
Pontos

Planejamento
desvinculado da
avaliação de risco
sanitário em
alimentos
Comunicação em
vigilância sanitária
pouco efetiva

3

3

2

2

10

3

2

3

3

11

Baixa
intra/intersetorialidade
no âmbito municipal e
estadual

2

2

2

1

7

Educação em saúde
ineficiente

3

2

2

2
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Quadro 6: Matriz de mapeamento de atores sociais, segundo valor e interesse frente aos
problemas priorizados.
Problema Priorizado: Comunicação em vigilância sanitária pouco efetiva
Listar os atores sociais

Valor

Interesse

Gestores de saúde

Alto

Positivo

Responsável pela VISA

Alto

Positivo

Alto

Positivo

Universidades

Médio

Positivo

Conselhos de classes

Médio

Positivo

Meios de comunicação

Alto

Positivo

Médio

Negativo

ASCOM

Alto

Positivo

Atenção básica

Alto

Positivo

Secretarias de Educação

Alto

Positivo

Conselhos de saúde e segurança
alimentar e nutricional

Associações do setor regulado
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Com a utilização das quatro matrizes decisórias foi priorizado o macroproblema
“Comunicação em Vigilância Sanitária pouco efetiva”. Posteriormente, afim de refinar este tema
amplo, o grupo reescreveu o problema para “Pouco conhecimento da população sobre riscos
relacionados ao consumo de alimentos”. Focando a comunicação com a população e sobre o tema
vigilância sanitária de alimentos.
A próxima etapa da construção do Projeto Aplicativo foi o momento explicativo,
representado pela árvore de problemas.
Selecionado o problema passamos para a sua descrição através de descritores que definam
com clareza e de forma precisa os fatos que demonstram a existência do problema, para que os
mesmos sejam suficientes e expressem o problema sem confundi-lo com outros ou com suas
próprias causas e consequências (ARTMAN, 2000; REIG e FILHO, 2002). Os descritores
elencados foram os seguintes:
•

Comunicação em vigilância sanitária de alimentos pouco efetiva com a população;

•

A maioria dos surtos de DTA ocorrem em residências;

•

Vínculo frágil da VISA junto à população.

A partir da descrição dos problemas passamos a trabalhar na determinação das suas
possíveis causas e consequência, com a finalidade de se identificar os “nós críticos”, ou seja, as
causas sobre as quais a intervenção produz impacto decisivo sobre os descritores do problema no
sentido de modificá-lo de forma positiva, no momento da possibilidade de intervenção. Para esta
atividade utilizamos a “Árvore de Problemas”, que pode ser visualizada na Figura 1.
Uma vez construída a Árvore de Problemas, identificamos os nós críticos (NC), que se
constituem nas causas chaves para a atuação, ou seja, o alvo de intervenção no plano de ação. De
acordo com Matus (1996) os nós críticos devem cumprir simultaneamente três condições e
responderem às seguintes perguntas: 1- a intervenção sobre essas causas tem impacto decisivo
sobre os descritores do problema e no placar do jogo, no sentido de modificá-los positivamente? 2a causa é um centro prático de ação, onde há possibilidade de intervenção? 3- é politicamente
oportuno atuar sobre a causa identificada?
Desta forma, analisando-se todas as causas definidas na etapa de elaboração da Árvore,
foram identificados três nós críticos: NC1) ações de educação sanitária que não contempla as
necessidades da população; NC2) falta de capacitação dos profissionais de VISA em educação
sanitária para a população; NC3) Pouca participação do controle social nas ações de VISA
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Figura 1: Árvore explicativa do problema.
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Identificados os nós críticos sob a nossa governabilidade: NC 01; NC 02 e NC 03 passamos
para a elaboração do plano de ação, no qual para cada nó crítico, foram desenvolvidas uma ou
mais ações ou seja, propostas de intervenção que aplicadas serão capazes de mudar a realidade,
de se alcançar a situação-objetivo.
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO
Com base nas ferramentas do Planejamento Estratégico Situacional (PES) e dos aspectos
da Metodologia Ativa de Aprendizagem, construímos de forma coletiva o Plano de Ação, visando
alcançar os objetivos específicos, bem como o desenvolvimento das áreas de competência
envolvidas na atuação profissional em vigilância sanitária.

6.1 Propostas de ações
Foi utilizada a planilha de ação (PES – Simplificado), segundo frente de ataque (Nó Crítico).
Para cada ação/atividade foi identificado os parceiros, assim como os indicadores que possibilitem
o monitoramento das mesmas, os recursos necessários e os prazos (Quadro 7 a 9).

6.2 Análise da Viabilidade do PA
O plano é concebido como uma aposta e não um cálculo paramétrico, a definição do que é
possível no plano se dá através da análise estratégica que diz respeito às possibilidades de torna-lo
viável, olhando os atores e perfil de quem vai participar do mesmo. Assim, foi construída a matriz
de análise de motivação dos atores sócias, segundo ação do plano (Quadro 10).
Levando em consideração as ações conflitivas, buscou-se a construção da viabilidade
procurando os recursos necessários e quem os controla, conforme Quadro 11.
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Quadro 7:Plano de ação segundo a frente de ação ao Nó Crítico 1.
Espaço do Macroproblema

Pouco conhecimento da população sobre riscos relacionados ao consumo de alimentos

Problema

Pouco conhecimento da população sobre riscos relacionados ao consumo de alimentos

Nó Crítico

Ações de educação sanitária que não contemplam as necessidades da população

Resultado esperado

Ações e Atividades

Responsáveis

Parceiros/eventuais
opositores

Indicadores

Recursos
Necessários

Profissionais
de
VISA municipal

Profissionais
de
VISA
Estadual
Universidade
Conselhos
Estadual
e
Municipal da Saúde
Conselho
Estadual
e
Municipal de Segurança
Alimentar

Número de
questionários
aplicados e
analisados
/383*

Político
Técnico
Organizacional

Prazos

Ação 1:

Comunicação efetiva com a
população em Vigilância
sanitária de alimentos

Identificar as necessidades
da população referente à
riscos
relacionados
ao
consumo de alimentos.
Atividades:
Mapear em parceria com a
universidade
as
necessidades da população
sobre
os
riscos
relacionados ao consumo
de alimentos, por meio da
aplicação de questionários;

6 meses

Analisar e consolidar os
dados, considerando os
temas prioritários a serem
trabalhados no processo de
educação sanitária com a
população;
Apresentar
os
dados
consolidados aos gestores e
ao controle social
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Ação 2:
Estabelecer estratégias de
educação sanitária para
população
sobre
boas
práticas em manipulação de
alimentos com objetivo de
minimizar
os
riscos
relacionados ao consumo
de alimento.
Atividades:
- Realizar divulgação sobre
riscos
relacionados
ao
consumo de alimentos a
partir
dos
meios
de
comunicação
(televisão,
rádio,
site,
blogs...),
considerando
os temas
prioritários identificados na
analise dos questionários;
Promover
ações
educativas
sobre
boas
práticas em manipulação de
alimentos em eventos de
massa,
por
meio
de
atividade culturais

Profissionais
de
VISA municipal

Profissionais
de
VISA
Estadual
Universidade
Conselhos
Estadual
e
Municipal da Saúde
Conselho
Estadual
e
Municipal de Segurança
Alimentar
Rede de Atenção à Saúde
Meios de comunicação
ASCOM
Secretaria da Educação

Nº de atividades
educativas
realizadas

Politico
Técnico
Organizacional
Econômico

- Promover oficinas
educativas
com
representantes
da
comunidade considerando
os
temas
prioritários
identificados na análise dos
questionários

*Amostra significativa (95% de confiança para população de 139.270 de adultos entre 20 a 60 anos do município de Palmas/TO. IBGE, 2010)
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Quadro 8: Plano de ação segundo a frente de ação ao Nó Crítico 2.
Espaço do Macroproblema

Pouco conhecimento da população sobre riscos relacionados ao consumo de alimentos

Problema

Pouco conhecimento da população sobre riscos relacionados ao consumo de alimentos

Nó Crítico

Falta de capacitação dos profissionais de VISA em educação sanitária para a população

Resultado esperado

Maior envolvimento dos
profissionais da VISA nas
ações de educação sanitária
com a população

Ações e Atividades
Ação1 :
Delinear novas ações de
educação permanente para
gestores e servidores com
foco na educação sanitária
sobre riscos relacionados ao
consumo de alimentos.
Atividade:
- Participar da construção
do Mapa dos territórios,
considerando
as
necessidades da população
referente
aos
riscos
relacionados ao consumo
de alimentos;

Responsáveis

Gestor em VISA
municipal

Parceiros/eventuais
opositores

Indicadores

Gestor de Vigilância
Sanitária Estadual
RAVS - Rede de Atenção e
Vigilância em Saúde
FESP – Fundação Escola
de Saúde Publica
ETSUS – Escola Técnica
do SUS
Universidades

Nº de
profissionais de
VISA
qualificados/nº
total de
profissionais de
VISA

Recursos
Necessários
Politico
Técnico
Organizacional
Econômico

Prazos

12 meses

- Criar na Rede de Atenção
e Vigilância em Saúde –
RAVS,
espaço
de
divulgação e troca de
experiências referentes às
ações de promoção da
saúde e prevenção de
riscos
relacionados
ao
consumo de alimentos;
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-Realizar
oficinas
de
trabalho
utilizando
metodologias
ativas
de
ensino aprendizagem para
fomentar a mudança do
processo de trabalho com
foco
nas
práticas
de
educação sanitária sobre
riscos
relacionados
ao
consumo de alimentos.
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Quadro 9: Plano de ação segundo a frente de ação ao Nó Crítico 3.
Espaço do
Macroproblema
Problema

Pouco conhecimento da população sobre riscos relacionados ao consumo de alimentos

Nó Crítico

Pouca participação do controle social nas ações de VISA

Resultado esperado

Pouco conhecimento da população sobre riscos relacionados ao consumo de alimentos

Ações e Atividades

Responsáveis

Parceiros/eventuais
opositores

Indicadores

Recursos
Necessários

Gestor em VISA
Municipal

Gestor de VISA Estadual
Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional
(CONSEA)
Conselho Estadual e
Municipal de Saúde
Conselho de Assistência
Social

Nº de
participação
da VISA em
reuniões de
controle social

Politico
Técnico
Organizacional

Prazos

Ações:
Propor ações de
educação sanitária com o
controle social
Fortalecimento do vínculo
da VISA junto à população

Atividades:
Divulgar ações de visa
nas reuniões de
conselhos

6 meses

Realizar rodas de
conversas sobre temas
relacionados à Vigilância
Sanitária de Alimentos

23

Quadro 10 – Matriz de análise de motivação dos atores sócias, segundo ação do plano.
Ação 1
Identificar as
necessidades da
população referente
à riscos
relacionados ao
consumo de
alimentos.

Ação 2
Estabelecer estratégias
de educação sanitária
para população sobre
boas práticas em
manipulação de
alimentos com objetivo
de minimizar os riscos
relacionados ao
consumo de alimento.

Ação 3
Delinear novas ações de
educação
permanente
para gestores e servidores
com foco na educação
sanitária sobre riscos
relacionados ao consumo
de alimentos.

Ação 4
Propor ações de
educação sanitária
com o controle
social.

Gestores de saúde
Responsável pela VISA
municipal e estadual
Conselho estadual e municipal
de saúde e segurança alimentar

A+
A+

A+
A+

A+
A+

A+
A+

A+

A+

A+

A+

Universidades
Conselhos de classes

M+
B0

A+
M+

A+
M0

M+
M0

Meios de comunicação

M+

A0

B0

B0

Associações do setor regulado

B0

M+

B0

B0

A+
A+
Não

A+
A+
Não

M+
A+
Sim

M+
M+
sim

ASCOM
Secretaria da Educação
Capacidade de Rejeição
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Quadro 11 – Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ações conflitivas
Ação: Delinear novas ações de educação permanente para gestores e servidores com foco na educação sanitária sobre riscos relacionados ao
consumo de alimentos.
Estratégias de Viabilidade
Atividades Conflitivas do
Recursos Necessários
Recursos que temos e
Viabilidade
Estratégia para aumentar
Plano de Ação
recursos que não temos
a viabilidade
O que temos:
Participar da construção do Político
Técnico
- Sensibilizar os gestores
Mapa dos territórios,
Técnico
Político
considerando as
Organizacional
da importância de otimizar
Organizacional
recursos para viabilizar o
necessidades da
Econômico
Média
população referente aos
mapeamento
Não temos:
- Elaborar projetos para
riscos relacionados ao
Econômico
captação de recursos
consumo de alimentos;
Criar na Rede de Atenção
e Vigilância em Saúde –
RAVS, espaço de
divulgação e troca de
experiências referentes às
ações de promoção da
saúde e prevenção de
riscos relacionados ao
consumo de alimentos;
Realizar oficinas de
trabalho utilizando
metodologias ativas de
ensino aprendizagem para
fomentar a mudança do
processo de trabalho com
foco nas práticas de
educação sanitária sobre
riscos relacionados ao
consumo de alimentos.

Político
Técnico
Organizacional
Econômico

O que temos:
Técnico
Político
Organizacional

Média

Não temos:
Econômico

Político
Técnico
Organizacional
Econômico

O que temos:
Técnico
Político
Organizacional
Não temos:
Econômico

Média

- Estabelecer estratégias
menos onerosos para
execução das ações de
educação permanente em
saúde

- Prever recursos no Plano
Plurianual (PPA) para
viabilização da atividade
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Ação: Propor ações de educação sanitária com o controle social
Estratégias de Viabilidade
Atividades Conflitivas do
Recursos Necessários
Recursos que temos e
Plano de Ação
recursos que não temos
O que temos:
Técnico
Divulgar ações de VISA
Político
Organizacional
nas reuniões de conselhos Técnico
Não temos
Organizacional
Politico

Viabilidade

Média

Estratégia para aumentar
a viabilidade
Sensibilizar o gestor em
relação da importância de
dar transparência as ações
junto ao controle social e
buscar essa parceria.

Viabilidade: Alta (A), Média (M) e Baixa (B)
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6.3 Gestão do Plano
Esta etapa de gestão do Plano compreende o momento tático-operacional e refere-se à
intervenção propriamente dita, como a condução do plano, monitoramento, identificação das
dificuldades e as possíveis correções.
Foi realizada o cronograma de acompanhamento da implementação as ações (Quadro 12),
utilizando como ferramenta o Diagrama de Gantt.
Ademais, foi construída a planilha orçamentária das ações/atividades que demandam
recursos econômicos (Quadro 13).
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Quadro 12: Cronograma de Monitoramento da Implementação do Plano de Ação do Projeto Aplicativo
2016

2017

2018

NÓS CRÍTICOS
SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

NÓ CRÍTICO 1

AÇÃO 1.

AÇÃO 2

NÓ CRÍTICO 2

AÇÃO 1

NÓ CRÍTICO 3

AÇÃO 1

Desvio relativo de até 5%

Desvio relativo entre 5% e 10%

Desvio relativo maior 10%

Atividade Finalizada

Atividade Não Iniciada
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Quadro 13. Planilha Orçamentária
Planilha Orçamentária
Nós críticos

Ações

NC1

Identificar as
necessidades da
população
referente à riscos
relacionados ao
consumo de
alimentos.

Ações de
educação
sanitária que não
contemplam as
necessidades da
população

Estabelecer
estratégias de
educação
sanitária para
população sobre
boas práticas em
manipulação de
alimentos com
objetivo de
minimizar os
riscos
relacionados ao
consumo de
alimento.

Data inicial

Janeiro/2017

Data Final

Junho/2017

Despesas de custeio

Total

Total

Estagiário

---------

Computador

2.500,00

Técnicos da VISA

--------

1,750,00

Programa excel

--------

Impressora
laser

Material de papelaria
(Canetas, papel,
pranchetas e etc ..)

500,00

Material educativo:

Julho/2017

Despesas de
investimento

Transporte
(Combustível)

2.000,00

Notebook

2.025,00

Folders, cartilhas

3.000,00

Datashow

--------

Teatro (Bonecos)

2.000,00

Máquina
fotográfica

1.800,00

Junho/2018
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Total NC1

15.875,00

NC2
Falta de
capacitação dos
profissionais de
VISA em
educação
sanitária para a
população

Recursos humanos
(equipe de
palestrantes com
ênfase em educação
popular)

Delinear
novas
ações
de
educação
permanente para
gestores
e
Estrutura: espaço
servidores
com Janeiro/2017 Dezembro/2017 físico adequado para
foco na educação
a capacitação
sanitária
sobre
Material de papelaria
riscos
(Canetas, papel,
relacionados ao
pranchetas e etc ..)
consumo
de
alimentos.
Coffee break

15.000,00

Notebook

----

Datashow

----

-------

------

1.500,00

Total NC2

16.500,00

NC3
Propor ações de
educação
sanitária com o
controle social

TOTAL

Propor ações de
educação
sanitária com o
controle social

Julho/2017

Junho/2018

Recursos Humanos
(equipe de
palestrantes)

------

Notebook

-----

Datashow

----

32.375,00
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante processo de construção, o grupo afinidade alimentos, procurou trabalhar de forma
coletiva o macroproblema “Pouco conhecimento da população sobre riscos relacionados ao consumo de
alimentos”, que se propuseram à realização de atividades afins, mantendo-se a harmonia,

participação, colaboração, exercendo a escuta, demonstrando as experiências prévias, com
comprometimento, interação e respeito entre os componentes do grupo afinidade alimento. Tendo
em vista esses requisitos o grupo traçou os objetivos com vista a um resultado satisfatório no
tocante a promoção da educação sanitária com a população de forma a contribuir com a promoção
da saúde e prevenção de riscos relacionados ao consumo de alimentos.
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1 CONTEXTO

As atividades de vigilância sanitária originaram-se no Brasil nos séculos
XVIII e XIX, com o surgimento da noção de “polícia sanitária”, que tinha como função
regulamentar o exercício da profissão, combater o charlatanismo e exercer o
saneamento da cidade, fiscalizar as embarcações, os cemitérios e o comércio de
alimentos, com o objetivo de vigiar a cidade para evitar a propagação das doenças
(EDUARDO, 1998).
Com a Constituição Federal de 1988 foi instituído o Sistema Único de
Saúde como meio de assegurar o direito social à saúde. A Vigilância Sanitária (VISA)
faz parte das competências do SUS sendo definida, segundo a lei 8080/90, como: um
conjunto de ações que busca eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente (EDUARDO, 1998).
A partir dessa nova concepção a VISA adquiriu também um caráter
preventivo, o que representa a consolidação do papel educativo de suas atividades
(BRASIL, 2007).
Atualmente, a VISA está a cargo do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS), que é coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), Órgão diretamente vinculado ao Ministério da Saúde. Fazem parte do
SNVS: as Vigilâncias Sanitárias do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, além
de vários outros Órgãos de apoio técnico e Conselhos de Saúde. Sendo que o SNVS
também faz parte do SUS e opera de forma integrada e descentralizada em todo o
território nacional. E, em se tratando de Municípios, os Órgãos de Vigilância Sanitária
municipais são as instâncias mais próximas da população, e é a ela que o cidadão
recorre, prioritariamente (BRASIL, 2007).
Dentre as atribuições da VISA no município destacam-se: a fiscalização para liberação
de alvará sanitário; atender a denúncias; ações programadas e atividades educativas.
A fiscalização no setor de alimentos inclui a investigação de surtos, coleta de amostras
e análise de rotulagem, promovendo as boas práticas na manipulação, possibilitando
assim minimizar e/ou eliminar os potenciais riscos que a produção ou a manipulação
inadequada desses produtos e serviços podem causar ao consumidor (CURITIBA,
2016).
O ramo de panificação encontra-se inserido no setor de alimentos e se destaca por
apresentar um crescimento de 2,7%, com o faturamento chegando a R$84,7 bilhões
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no

ano

de

2015,

segundo

os

dados

da

Associação

Brasileira

da

Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) (ABIP, 2015).
Apesar desse crescimento na comercialização de pães, algumas padarias
ainda funcionam em condições precárias e/ou artesanalmente, sem os equipamentos
adequados

para

a

fabricação

e

sem

mínimas

condições

higiênico-

sanitárias. Enquanto pouquíssimas padarias, utilizam de tecnologia moderna e
equipamentos adequados para um pão de melhor qualidade e boas condições de
higiene (GUIMARÃES; FIGUEIREDO, 2010).
Segundo dados do Sistema de Vigilância Sanitária (SIVIS) do município de
São Luís no ano de 2015 foram cadastradas e inspecionadas 108 padarias e destas
apenas 48 foram licenciadas incluindo as que começaram o processo de
licenciamento em 2015 e concluíram em 2016. A justificativa para este quantitativo se
deve ao fato de que os estabelecimentos não licenciados deixaram de cumprir as
adequações solicitadas que resultou em auto de infração sanitária e um processo
administrativo que ainda se encontra em andamento.
Esses dados mostram que mais de 50% dos estabelecimentos
inspecionados não se adequaram de acordo com a legislação sanitária vigente,
sugerindo a ausência de direcionamentos técnico-educacionais específicos para o
trabalho, os quais atenderiam a demanda e os avanços cientifico-tecnológicos da
contemporaneidade.
A vigilância sanitária municipal no decorrer das suas atividades exerce
ações educativas, mas somente de forma pontual, esse trabalho trará a possibilidade
para o setor regulado de panificação fazer parte de um projeto no qual se atualizem e
aprendam constantemente, de forma criativa, no desempenho de suas atividades.
Diante das mudanças que vem ocorrendo nos setores de saúde,
tecnologia, produtos, alimentos, entre outros, faz-se necessário que ações educativas
sejam o diferencial para todos que prestam ou vendem esses serviços e produtos para
a sociedade (PENSO SAÚDE, 2016).
Um exemplo bem-sucedido de utilização de educação permanente é a
realizada pela vigilância sanitária de Pejuçara, no Rio Grande do Sul. Propondo rodas
de conversas mensais, com estabelecimentos comerciais como uma forma de ampliar
a corresponsabilidade da comunidade com a produção de saúde. Mas, principalmente
formatando uma nova rede de saúde, apostando na coletividade. Através de cursos
ministrados por nutricionistas com a abordagem sobre os cuidados com os alimentos:
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higiene, conservação, manipulação, armazenamento. As atividades realizadas
tiveram como objetivo a prevenção de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs),
visto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para a prevenção destas
doenças devido sua incidência (PEJUÇARA, 2009).
A educação em saúde nos serviços públicos acontece de forma contínua,
na maioria das vezes visando à atualização do seu quadro de profissionais, mas
também, na perspectiva de identificar e resolver problemas do espaço em que estão
inseridos (PENSO SAÚDE, 2016).
Durante

este

projeto

realizar-se-á

educação

em

serviço

com

monitoramento e avaliação participativa, isto é, Educação Permanente.
A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação
em Serviço, quando esta coloca a pertinência dos conteúdos,
instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um
projeto de mudanças institucionais ou de mudança da orientação
política das ações prestadas em dado tempo e lugar. (CECCIM, 2005,
p. 162).

Já para o setor regulado será aplicada educação continuada. Que a OMS
reconhece como essencial para a qualidade da assistência à saúde. Logo, entendese que a educação continuada faz parte do desenvolvimento dos recursos humanos,
num esforço sistemático de melhorar o funcionamento dos serviços por meio do
desempenho do seu pessoal (JANES, MARQUES, 2013).
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2 OBJETO

Diante da situação exposta vivenciada pelo município de São Luís verificase a necessidade da implantação de ações educativas de forma sistematizada junto
a este setor regulado com o intuito de promover um aperfeiçoamento de seus
conhecimentos nas áreas de boas práticas de manipulação bem como no
conhecimento da legislação sanitária.
Lidar com alimentos é uma tarefa de extrema responsabilidade, que
envolve conhecimentos e critérios técnicos e, por isso, precisa ser realizada por
profissionais capacitados com conhecimentos teóricos e práticos. Quando isso não
acontece, grandes são os riscos à saúde de quem consome estes produtos, podendo
ocorrer uma contaminação alimentar (FONSECA, 2004).
Essa contaminação é causada principalmente por má qualidade da água,
exposição inadequada dos alimentos, dificuldade de sanitização de utensílios,
equipamentos e à dificuldade de manutenção de temperaturas seguras para o
armazenamento a frio das matérias-primas, que já foram previamente manuseadas,
muitas vezes por manipuladores não treinados sem respeitar as normas das Boas
Práticas de Fabricação (FONSECA, 2004).
As pessoas contaminadas podem apresentar sintomas como: dores ou
cólicas abdominais, náuseas, vômitos, diarreia com sangue ou não, febre, dor de
cabeça ou fadiga, podendo durar de algumas horas a vários dias após a
ingestão do alimento contaminado (DOTTA, 2009).
Entre os setores produtores de alimentos, o de panificação é um dos que
apresentam potencial risco de contaminação. De acordo com a literatura, os principais
problemas encontrados em panificadoras são as precárias condições higiênicosanitárias do local de produção, aliado ao tempo prolongado de armazenamento dos
grãos de trigo, bem como dos produtos processados. Da mesma forma, as práticas
inadequadas de higiene pessoal e de manipulação de alimentos contribuem para a
contaminação destes produtos (PAIXÃO et al, 1998).
Os dados coletados do SIVIS de São Luís, demonstram que 56%
panificadoras cadastradas estão sem a licença sanitária e assim em desacordo com
a legislação sanitária vigente, justifica-se esse Projeto Aplicativo intitulado
PROGRAMA DE QUALIDADE “PANIFICADORA AMIGA DA SAÚDE”: estratégia
educacional com panificadoras em São Luís - MA” que visa promover Educação em
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Saúde com estratégias que sejam significativas para as pessoas e promovam adesão
dos proprietários e demais sujeitos envolvidos no setor de panificação. Melhorando
assim, o perfil sanitário das panificadoras, com a sensibilização e responsabilização
do setor regulado em cumprir a Legislação vigente, alcançando dessa forma uma
aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos para o setor de
panificação, reduzindo os riscos à saúde da população do município de São Luís.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
Implantar ações educativas de vigilância sanitária nas panificadoras
cadastradas e licenciadas no SIVIS do município de São Luís –Maranhão, no ano de
2016.
3.2 Objetivos Específicos
a) Capacitar todos os profissionais da VISA São Luís envolvidos no setor de
alimentos;
b) Capacitar e atualizar os profissionais que atuam no setor regulado no ramo de
panificação dos estabelecimentos que se encontram licenciados na Vigilância
Sanitária municipal no ano de 2016.
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sabe-se que, a fiscalização no setor de alimentos, historicamente, no
Brasil, só passou a ser considerada com a chegada da família real de Portugal no ano
de 1808, período em que o Brasil adentrou as rotas comerciais inglesas e de outras
nações parceiras, com o intenso aumento do fluxo das embarcações comerciais,
circulação de mercadores e aumento da produção comercial. Essa nova situação
gerou a necessidade de controle sanitário com o intuito de se evitar as enfermidades
epidêmicas, e para se criar condições de aceitação dos produtos do Brasil no mercado
internacional (COSTA,1986).
Já na década de vinte (02 de janeiro de 1920) através do Decreto nº. 3.987,
o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) estabeleceu o controle de
mercados, hotéis e restaurantes, além de se responsabilizar pela fiscalização de
gêneros alimentícios, inclusive de corantes e edulcorantes. E em 26 de novembro de
1993, com a Portaria nº. 1.428, foram aprovadas diretrizes e regulamentos para a
Inspeção Sanitária de Alimentos, conhecidas como Diretrizes para o Estabelecimento
de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na área de Alimentos e o
Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade
para Serviços e Produtos na área de Alimentos (COSTA; ROZENFELD, 2000).
A OMS fornece uma estimativa de que as doenças causadas por alimentos
contaminados são uma problemática sanitária deveras importante para o mundo
contemporâneo. Embora as estatísticas nacionais não reflitam a realidade, observase a incidência de enfermidades alimentícias causadas por micróbios e/ou bactérias
com elevada ocorrência no Brasil (CORREA, 2006).
Mesmo nos centros mais desenvolvidos, onde o abastecimento de
gêneros alimentícios é considerado seguro do ponto de vista de
higiene e saúde pública, a ocorrência de doenças dessa natureza é
bastante significativa e aumenta a cada dia apesar dos avanços, da
nossa tecnologia na área de produção e controle de alimentos
(Franco, 1996, p. 53).

Identifica-se, ainda como fator intensificador desse quadro, e que contribui
para esse aumento do risco sanitário na indústria alimentícia, a contratação de
pessoal desqualificado, seja esta pela deficiência de profissionalização nesta área,
como também pela falta de cursos e/ou escolas profissionalizantes que capacitem
mão-de-obra para atuação no setor. O que acaba por aumentar intensamente os
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perigos causados pelas práticas inadequadas no manuseio e processamento de
alimentos (GARCIA et.al, 2003).
Dessa forma, o estudo das origens e medidas de controle da contaminação
dos alimentos, é fundamental para se observar a participação do profissional
manipulador e demais mãos-de-obra que lidam com o alimento, pois representam o
fator de maior importância no sistema de proteção dos alimentos às alterações
originariamente microbianas (GARCIA et.al, 2003).
Compreende-se que, a VISA Municipal de São Luís vem trabalhando com
o setor regulado desde sua criação, na fiscalização e regulamentação, apoiados pelo
poder de polícia e leis específicas, em prol da saúde pública. As ações educativas são
realizadas pontualmente durante a inspeção, não havendo ainda um trabalho
sistematizador de educação continuada para o setor regulado.
Entretanto, a própria VISA vem observando nesse trajeto, com base nos
laudos, fiscalizações e denúncias, que por mais intensa a abordagem e aplicabilidade
das leis, ainda há a falta de formação específica para manipuladores que trabalham
nesses ambientes, bem como a falta de trato e manejo quando repassam os produtos
para as mãos dos consumidores, o que contribui para a falta de licenciamento de
grande maioria de estabelecimentos, e dificulta o trabalho realizado (CORREA, 2006).
Ressalta-se que a atuação do Órgão, regulamentado através de leis,
decretos e portarias, é importante para contornar os limites em defesa da saúde
pública. Entretanto, trata-se de uma perspectiva restritiva, já que o simples exercício
da autoridade sanitária não é suficiente para resolver problemas de saúde, daí a
necessidade do auxílio sócio educacional que forme o público alvo que será
capacitado (educação continuada) assim como os profissionais do serviço que
capacitarão o setor regulado (educação permanente), no processo educacional mais
acertado para a situação (CAMPOS, 2007a).
Massaroli A. e Saupe R. (2008) inferem que a literatura vem registrando
várias expressões para o processo sócio educacional de formação para o profissional
graduado, para o trabalhador com ou sem graduação, compreendidos como estes
como: Treinamento em Serviço, Educação no Trabalho, Educação em Serviço,
Educação Continuada e Educação Permanente, definições que se apresentaram na
área da saúde, com semelhantes significados, e mesmo que muitas vezes
compreendidos como sinônimos, são atribuídos tanto aos programas transitórios que
acontecem de forma pontual, às capacitações iniciais para o trabalho ou atualização
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tecno-científicas, bem como para os serviços programados para longo prazo, pela
instituições de saúde, incluídos em organogramas oficiais e predefinidos.
Cotrin -Guimarães (2009) corroboram essa afirmação ao dizerem que a
educação permanente, educação continuada e educação em serviço são processos
que se caracterizam pela continuidade das ações educativas, que possibilitam o
desenvolvimento de competências e habilidades através da transformação
profissional.
4.1 Vigilância Sanitária e Educação Permanente: a importância da formação do
profissional de VISA na promoção de saúde para a população.
Sabendo-se que a educação acompanhou o desenvolvimento da
humanidade desde os primórdios da cultura, na manutenção das estruturas familiares,
das crenças e dos valores, o homem sempre se preocupou com a própria formação e
atualização para atender às demandas e poder viver em sociedade. Daí a importância
da educação que, por sua vez, esteve continuamente atrelada aos interesses e
ideologias da sociedade, determinada pelos seus condicionantes econômicos, sociais
e políticos (ALVES, 2007).
A formação tradicional em saúde baseada na organização disciplinar ou
nas especialidades técnicas, conduz ao estudo fragmentado dos problemas de saúde
das pessoas e das sociedades, levando à formação de especialistas que não
conseguem mais lidar com as totalidades ou com realidades atuais entendidas como
complexas. Formam-se profissionais de saúde e/ou ofertantes de serviços
mercantilistas, que dominam diversos tipos de tecnologias, mas cada vez mais
incapazes de lidar com a subjetividade e a diversidade moral, social, e cultural das
pessoas, entre estas, a saúde da população (BRASIL, 2003).
Ceccim (2005) esclarece que a Educação Permanente em Saúde é um
corte na didática geral, não se tratando da simples passagem de um estado de falta
de conhecimento ao de conhecimento, nem do melhor ou mais eficiente forma de
transmitir um saber, mas sim uma metodologia pedagógica que não se esgota à
demonstração pelo aluno da aquisição de informação ou habilidade. E pode
corresponder à Educação em Serviço, Educação Continuada quando coloca que:
[...] a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a
formação técnica submetidos a um projeto de mudanças institucionais
ou de mudança da orientação política das ações prestadas em dado
tempo e lugar. Pode corresponder à Educação Continuada, quando
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esta pertence à construção objetiva de quadros institucionais e à
investidura de carreiras por serviço em tempo e lugar específicos.
(CECCIM, 2005, p.162).

A Educação Permanente também pode corresponder à Educação Formal
de Profissionais, quando se mostra amplamente “porosa” às múltiplas realidades e
vivências do profissional, aliando-se integrados projetos entre o mundo do trabalho e
o do ensino (CECCIM, 2005).
Sabe-se que, tradicionalmente, o setor da saúde ainda vem trabalhando de
forma fragmentada em suas políticas, ou seja, a vigilância separada da proteção aos
agravos externos à saúde coletiva, esta separada da clínica, atenção independente
da qualidade da gestão e etc, e cada um desses divididos em tantas áreas técnicas
quantos sejam os campos de saber especializado. E esse desenho fragmentado tem
gerado intelectuais, especialistas e expertises (consultores), com uma concentração
de saberes que acabam por se impor sobre os serviços, profissionais e sobre a própria
sociedade, resultando na anulação das realidades locais em detrimento do
conhecimento/da expertise, o que acaba causando a expropriação dos demais
saberes (CECCIM, 2005).
Farah (2003), afirma que está havendo uma evolução no processo
educacional para o profissional da saúde ao longo dos anos, em conformidade com
as mutações sociais e avanços tecnológicos e. Massaroli e Saupe (2008), citam o
treinamento inicial, que contribui para ajudar o pessoal a aprender competências para
o seu trabalho, dada a necessidade de adequação não somente ao mercado, mas
também às obrigações regulamentadas para com a saúde pública.
A Educação Permanente em Saúde acontece através da reflexão sobre a
prática de trabalho para o aprimoramento da metodologia educacional em saúde,
onde o processo trabalhista é o alvo objetivado para a transformação, visando à
melhoria da qualidade dos serviços, para alcançar a equidade, enquanto princípio do
SUS, no cuidado, qualificando o profissional para atender as necessidades da
população. Com este intuito, Massaroli e Saupe (2008), inferem que:
(...) a Educação Permanente parte da reflexão sobre a realidade do
serviço e das necessidades existentes, para então formular
estratégias que ajudem a solucionar estes problemas. Ainda nesta
perspectiva a Educação Permanente é considerada como a educação
no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho nos diferentes serviços
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cuja finalidade é melhorar a saúde da população (MASSAROLI;
SAUPE , 2008, p.03).

A educação compreendida como permanente aflorou a partir da Segunda
Guerra Mundial, consequência do capitalismo, onde setores econômicos inteiros
foram industrializados, apostando-se que a educação e a cultura de massa seriam
fatores chaves para o desenvolvimento econômico. Ela passou por diferentes etapas
sendo que, na contemporaneidade, objetivou a atualização na área científica,
tecnológica e artística, fase em que a ênfase recaía na produção. Num segundo
momento, visando atender a um público exigente e bem informado, objetivou o
consumo de bens e serviços e, posteriormente, considerando o aumento da
esperança de vida, atendia à demanda do tempo livre e à predisposição de aprender
(ALVES, 2007).
No mundo do trabalho e do fornecimento de serviços à população, a
responsabilidade dos serviços de saúde no processo de transformação das práticas
profissionais e das estratégias de organização da atenção à saúde, levou ao
desenvolvimento da proposta da educação permanente, considerada um recurso
estratégico para a gestão do trabalho, dos serviços, e da educação na saúde (BRASIL,
2003).
Logo, os processos de capacitação dos trabalhadores que o fazem e que
reflete na saúde e/ou para ela, devem tomar como referência as necessidades de
saúde das pessoas e da população, e do controle social em saúde; ter como objetivos
a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho; e ser
estruturados a partir da problematização do processo de trabalho (BRASIL, 2004).
Diferentemente da educação continuada, que é a especialização do
profissional formado e que já se encontra inserido no trabalho, onde o processo
formador continua a acontecer após a saída da academia, a educação permanente
parte do pressuposto da aprendizagem significativa, que promove e produz sentidos,
e sugere que a transformação das práticas profissionais esteja baseada na reflexão
crítica sobre as práticas reais, de profissionais reais, em ação na rede de serviços,
seja este o proprietário ou o empregado que atua direto com a manipulação do
produto. Ela é a realização do encontro entre o mundo de formação e o mundo de
trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e
ao trabalho (BRASIL, 2003; 2004).
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Há muitos anos que se debate sobre a missão da Vigilância Sanitária, no
que tange a questão do poder de polícia, com ações essencialmente normativas e
fiscalizadoras, desde a sua criação, com tradição normativa e olhar para a lógica das
normas e regras. Uma das funções da Vigilância Sanitária enquanto Órgão regulador
do SUS é de coibir práticas inadequadas de manuseio, processamento, conservação,
transporte de gêneros alimentícios. Entretanto, destaca-se nesse desempenho um
papel importantíssimo que é o de capacitar e orientar o setor regulado para
desempenho de Boas Práticas na Manipulação de alimentos, entre estes, as de
panificação, contribuindo para a melhoria da qualidade da saúde pública, e diminuindo
o número de pessoas que adoecem ou possam vir a adoecer (BRASIL, 2009).
Sabe-se, então, que trabalho o VISA objetiva “melhorar a qualidade da
higiene e incentivar uma alimentação mais segura, possibilitando a oferta de um
alimento seguro aos consumidores” (BRASIL, 2009, p.30). Daí a confiança em
atividades educativas que podem nortear melhorias nesta relação. Assim, são
fortalecidas as ações educativas e o envolvimento da população, para atuar sem
omissão e obter os resultados almejados tanto para o profissional, como para o
regulado (FARAH, 2003).
De acordo com Melo (2010), a Vigilância Sanitária vem ampliando seu
objeto de ação e modo de trabalho, pois vem incluindo importantes determinantes do
processo saúde-doença e de qualidade de vida, além da incorporação desses
determinantes em suas práticas e técnicas de educação em saúde, ou seja, “a
vigilância sanitária precisa ser olhada numa perspectiva ampliada, pois se constitui
em uma área com conhecimento e capacidade de intervenção de promover e proteger
a saúde das pessoas”. (MELO, 2010, p.12).
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) infere
que a educação permanente é aprendizagem no trabalho, onde há a incorporação no
cotidiano das instituições e nos processos de trabalho, no que tange a
problematização do processo de qualificação do trabalhador em meio ao aprender e
o ensinar (BRASIL, 2013).
Logo, a problematização se apresenta como um mecanismo para trabalhar
os conflitos dentro das equipes de trabalho, uma possibilidade de busca e
incorporação crítica de novas tecnologias e respeitabilidade dos regulamentos
existentes. Através dela o sujeito, junto com seu coletivo, descobre novas formas de
“fazer as coisas”, descobrindo e assimilando estratégias para melhorar a qualidade
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dos serviços de saúde, mesmo diante de todas as dificuldades apresentadas
(BRASIL, 2013).
E partindo do processo hierarquização dos serviços de saúde em níveis
de complexidade crescente, observou-se a necessidade de reorientar os serviços e
setores comerciais fornecidos a população, no sentido de torná-los capazes de
atender às necessidades da população, de realizar um trabalho seguro e significativo,
bem como auxiliar os próprios profissionais que capacitam, orientando estes, que
prestam serviços ligados a saúde da população (RIZZO, 2002).
Compreendendo-se que o ato de capacitar é um processo permanente e
deliberado de aprendizagem, com o intuito de contribuir para o se desenvolver
competências institucionais através de competências individuais (RIZZO, 2002).
Entende-se então que, a construção do campo ensino-aprendizagem em
saúde, tanto do Estado para o profissional como deste para a população, é um
processo coletivo e participativo, já que envolve os diversos sujeitos atuantes no
processo de formação na área da saúde, como trabalhadores, gestores, instâncias
formadoras e o controle social, ou seja, a população atendida (BRASIL, 2009).
Portanto,

o

processo

crítico-reflexivo

provocado

pela

educação

permanente junto ao profissional de Vigilância Sanitária, funciona como complemento
e restauração da prática cotidiana dos serviços de saúde, sendo por si só, um
processo educativo aplicado ao trabalho que possibilita mudanças nas relações, nos
processos, nos atos de saúde e nas pessoas envolvidas, sejam estas do setor
regulado de panificação e até mesmo do próprio profissional que promoverá
capacitação daquele, seja para aparar arestas da própria graduação ou até mesmo
aprendizagem básica sobre convivência com as pessoas, numa junção de
conhecimentos e objetivos comuns (BRASIL, 2009).

4.2 Vigilância Sanitária e Educação Continuada: a importância do papel
educativo exercido pela VISA junto às panificadoras.
Segundo a RESOLUÇÃO Nº 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010 do
Ministério da Saúde e ANVISA (BRASIL, 2010), educação continuada em
estabelecimento de saúde é o processo permanente de aquisição de conhecimento
pelo trabalhador, de toda formação obtida formalmente, institucional ou não.
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Castilho (2000), esclarece que a educação continuada vem merecendo
crescente atenção, já que havendo necessidade de preparar indivíduos para enfrentar
desafios e mudanças, aliando demandas de desenvolvimento individual e em grupo,
organizada e em sociedade.
Compreende-se como Educação Continuada, o processo que inclui as
vivências posteriores ao chamado adestramento inicial, que contribui para que o
indivíduo aprenda importantes competências para o trabalho. Define-se então como:
a completude de atividades educacionais recebidas após a graduação com objetivos
mais restritos e/ou de atualização, novas aprendizagens, com processo educacional
com prazo definido, e que pode ocorrer por meio de metodologias tradicionais
(MASSAROLI, SAUPE, 2008).
O quadro observado pela VISA perpassa não somente pelos problemas
educacionais resultantes de situação socioeconômica de um país repleto de desníveis
políticos e desigualdades de classe e renda, bem como de equipamentos que
produzem alimentos nas padarias/panificadoras, mas também pela simples ausência
de profissionais capacitados para tal finalidade, dada a falta de um processo
educacional, preparatório e permanente, que contribua para formação e/ou
capacitação de pessoal, com o objetivo fim de que produtos de qualidade, possam
chegar com segurança para a população (FARAH, 2003).
Observa-se que, as panificadoras são um seguimento que muito
movimenta a economia brasileira e necessitam de pessoal habilitado e com
capacitação técnica permanente que atenda as necessidades dos consumidores, com
respeitabilidade das normas, regulamentos e leis que os regem, através do processo
educacional e pela compreensão do propósito desse processo, e não somente por
força de penalidades e do poder de polícia inerentes a Vigilância Sanitária (BRASIL,
2009).
A busca pela apreensão do conhecimento sobre a legislação e boas
práticas de manipulação, por parte do setor regulado, através da capacitação do
pessoal técnico que trabalham no setor de panificação, embarrou na ausência de
padronização de ações dos profissionais de VISA São Luís em campo, tanto nas
ações educativas como na fiscalização dos estabelecimentos, imposição de
regulamentos, e penalidades.

20

Dessa constatação levantada nas oficinas de trabalho para construção do
PA que surgiu o segundo no crítico, ausência de educação Permanente para os
servidores e a necessidade de sua implantação na VISA São Luís.
Dessa forma, com esse projeto se busca por um processo educacional
sistematizado, mas que indique as necessidades do regulado, que ultrapassem o
poder de polícia, tornando-o desnecessário, quando do entendimento de que todos os
envolvidos no processo, desde o fiscal até o atendente do estabelecimento, são
responsáveis pela manipulação descuidada e pelo mau acondicionamento, os quais
podem além de adoecer pessoas, ceifar vidas (MELO, 2010).
O setor de panificação vem apresentando um contínuo e significativo
crescimento na produção e comércio alimentício brasileiro. E esse aumento no setor
de industrialização, é notório principalmente pelo surgimento de tecnologias de
produção que vem possibilitando a abertura desordenada de indústrias em pequenas
áreas, com diversificação dos produtos. Nota-se, que o setor de panificação brasileiro,
apresenta-se, ainda, de forma dual, onde de um lado há as grandes panificadoras
portadoras de diferenciadas tecnologias, e do outro, as padarias que ainda utilizam
métodos artesanais (CARDOSO; ARAÚJO, 2001).
Segundo Cardoso e Araújo 2001, ambas, tornaram-se ambientes onde se
comercializam diversificados produtos, entre estes os pães especiais com recheio de
grande perecibilidade, confeitaria e frios, os quais requerem muita manipulação
ESPECÍFICA, entretanto, não investem em equipamentos para a conservação desses
mesmos produtos, contrariando dessa forma, os princípios sanitários, a exemplo da
RDC nº 216/041 e aumentando os níveis de adoecimento da população (BRASIL,
2004).
Contudo, os resultados na produtividade não dependem somente dos
investimentos em equipamentos, mas em recursos humanos, ou seja, a mão-de-obra
concreta e preparada, e o seguimento de normas e cuidados legais higiênicosanitários instituídos para o ramo alimentício, mais precisamente nas panificadoras,
através do investimento em ações e momentos sócio educacionais oferecidos por
aqueles que exigem o cumprimento das regras (MELO, 2010).

1

Resolução RDC nº. 216 de 15/09/2004 que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços
de Alimentação (BRASIL, 2004). Entende-se por serviço de alimentação: cantinas, lanchonetes, bufês,
confeitarias, restaurantes, comissárias, cozinhas e etc (SOTO et al., 2006).
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Logo, partindo do olhar lançado sobre o atual quadro do setor regulado
observado pela VISA, percebe-se que a ausência de técnicos preparados para
atender a demanda de panificação, dá-se pela falta de um processo educacional,
preparatório e permanente, que possa capacitar o profissional que manipula os
alimentos, com qualidade e segurança para o consumidor (FARAH, 2003).
Por ser um seguimento que movimenta a economia do país, o setor de
panificação, necessita de habilitação técnica permanente, onde os profissionais
possam seguir as normas e a legalidade, pela compreensão do objetivo do processo,
que é manter a higiene e os cuidados necessários para boas práticas de manipulação,
evitando a contaminação e o risco de doenças, e não por temor de sofrer penalidades
e multas, por parte da Vigilância Sanitária, e sim pelo entendimento do seu papel e de
suas responsabilidades, conhecimento repassado através do acesso a educação
continuada por parte dos Órgãos regulamentadores (BRASIL, 2009).
O processo compreendido como educação continuada, tende a corrigir e
amparar a necessidade de informação por parte do setor regulado, com o objetivo de
aumentar o conhecimento sobre boas práticas de manipulação e as consequências
de erros cometidos sem estas; bem como da própria legislação vigente para
panificadoras. Essa desinformação do setor demonstra a falta de iniciativas que
movimentem a aprendizagem, que possibilitem compreensão do papel de cada um
que compõe essa teia social, ultrapassando o individual, adotando o coletivo e a sua
importância para o todo (MELO, 2010).
A Carta de Ottawa (1986) defende a promoção da saúde como fator
fundamental de melhoria da qualidade de vida, bem como a capacitação da
comunidade nesse processo, salientando que tal promoção não é responsabilidade
única do setor da saúde, mas sim, responsabilidade de todos, rumo ao bem-estar
coletivo (COSTA, ROZENFELD, 2000). A educação em saúde é de suma relevância
para a democratização do conhecimento. “As práticas desse campo de atuação
contribuem, sobremaneira, para a construção da consciência sanitária, propiciando ao
cidadão conhecimento sobre os riscos sanitários” (COSTA, ROZENFELD, 2000,
p.18).
Por isso, a Educação continuada, para profissionais do setor regulado, é
extremamente necessária nos tempos atuais, onde é comum a oferta de serviços (e
produtos) visando o aumento das vendas e o lucro, desrespeitando as exigências
sanitárias mais básicas. E isso se dá devido à inexistência e/ou inoperância de
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processos educativos contínuos e metodológicos, que contribuam para aparar arestas
e preencher lacunas deixadas pelo próprio setor. Observa-se então a grande
importância da promoção de ações educativas pela VISA, para o fortalecimento do
setor regulado de alimentos, e cuidado com a saúde da população (BRASIL, 2009).
Assim sendo, a Educação em Saúde, mais precisamente no processo de
capacitação do setor regulado, através da Vigilância Sanitária, deve-se considerar e
valorizar as representações sociais, em um compartilhamento de saberes, impedindo
assim que o processo ensino-aprendizagem aconteça somente por meio da
transferência do saber instituído, sem retorno eficaz a população, mas sim com a
constatação de mudanças de comportamentos e práticas (BORDENAVE, 2004;
PEREIRA, 2004; VALADÃO, 2004).
O acompanhamento profissional e o seguimento das regras exigidas pela
VISA, através de ações educacionais, são imprescindíveis para a Saúde Pública,
enquanto ato de prevenção de doenças para a população atendida pelas
panificadoras (MELO, 2010).
No âmbito das panificadoras, o produto final a ser almejado pelo
proprietário perpassa pelas obrigações nos cuidados com as consequências para com
o seu cliente no que tange não somente a satisfação visual e do paladar, mas na
saúde do mesmo. Conclui-se que “as ações de educação em saúde executadas
mostram-se relevantes, visando transmitir os conceitos de Boas Práticas de
Manipulação que devem ser adotadas por serviços de alimentação” (BRASIL, 2009,
p.139).
Logo, o processo de trabalho do profissional que lida com alimentação,
deverá respeitar parâmetros higiênicos e obrigatoriedades em acordo com normas
sanitárias, e não somente regras pautadas no bom senso (BRASIL, 2009).
Esses regulamentos só podem ser respeitados se forem de conhecimento
do mesmo, compreendidos num processo educacional contínuo, fruto da parceria do
empreendedor, que oferece seus produtos para a população, e os Órgãos
regulamentadores e/ou fiscalizadores desse processo (COTRIM-GUIMARÃES, 2009).
Assim, verifica-se a grande importância de investimentos nessa área, no
que tange também o desenvolvimento de capacidades técnicas necessárias para o
sucesso do empreendimento. O fator qualitativo dos Recursos Humanos reflete o
trabalho operacional da equipe, juntamente com a respeitabilidade das normas e
regulamentos exigidos pelo setor público competente que é de grande necessidade
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para o fortalecimento do setor regulado. A parceria dos Órgãos regulamentadores,
entre eles, a VISA, é de suma importância para atingir o objetivo maior que é reduzir
os riscos à saúde da população (ARRUDA, 1999; COLOMBO; 1999; PANETTA,
1998).
Conclui-se que a educação continuada exercerá sua função no processo
que contribui para o desenvolvimento de pessoal, em se tratando de fornecer
formação para o profissional do setor de panificação, complementando os aspectos
de orientação e de educação em serviço, com o objetivo de se desenvolver o indivíduo
não somente como profissional, mas também como pessoa, de acordo com os
objetivos e responsabilidades da instituição (CARDOSO; FERREIRA, 2014).
Dessa forma, essa proposta de educação continuada, parte da
problematização da realidade vivida por uma camada profissional, no caso, a dos
trabalhadores que manipulam alimentos de panificação, sendo fundamental para as
ações de VISA, devendo estar construída partindo da democratização de um
conhecimento comum e específico, e que possa estimular a absorção de novas e
confiáveis práticas da saúde pública, além da valorização do conhecimento e a
autonomia das pessoas (RIZZO, 2002).
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
O município de São Luís tem uma área territorial de 834,785 km 2,
representando 0,2492% do estado do Maranhão e 0,0097 % do território nacional.
Segundo dados do IBGE 2016, apresenta uma população estimada de 1.082.935
habitantes e densidade demográfica de 1.215,69 habitantes por Km2. (IBGE
2016; CNM, 2011).
Atualmente a economia maranhense se baseia no setor de serviços; na
indústria ocorre o predomínio da transformação de alumínio e alumina, produção de
alimentos e a indústria madeireira. No extrativismo, o babaçu é o principal produto e
na agricultura há predomínio da produção de arroz, mandioca, soja, milho, laranja,
banana, algodão e cana-de-açúcar. E em São Luís setor de serviços que mais se
destaca é o comércio e o turismo (INDICADORES..., 2016).
No comércio de alimentos, o setor de panificação em São Luís vem se
desenvolvendo e ampliando seu mercado de forma vertiginosa tendo um papel
importante na economia do município. Atualmente existem mais de 300
estabelecimentos neste seguimento, incluindo-se os informais, que necessitam de
orientação básica e acompanhamento para alavancar como setor da indústria,
gerando mais empregos diretos e renda para o Estado, bem como produção de
qualidade dos alimentos para a região (SEBRAE, 20--).
O município representa cinquenta e sete por cento da ilha e a zona urbana
da cidade está

dividida em sete distritos relacionados na tabela 1.

Tabela 1 - Resumo De Km2, Localidades, Prédios e Habitantes do Município de São
Luís de Zonas Rural e Urbana por Distrito/ Ano 2016.
ZONA URBANA

Km2

LOC.

PRÉDIOS

HAB.

DIST.01- CENTRO

44

20

31947

86318

DIST.02 -ITAQUI BACANGA

36

17

29222

78954

DIST.03-COROADINHO

74

36

49540

133855

DIST.04-COHAB

84

40

55906

151051

DIST.05- BEQUIMÃO

135

64

84191

227474
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DIST.06-TIRIRICAL

94

45

80107

216438

DIST.07-VILA ESPERANÇA

15

07

9135

24682

482

229

340048

918772

TOTAL

Fonte: Vigilância Epidemiológica SEMUS São Luís, 2016.

O projeto aplicativo irá trabalhar com as panificadoras licenciadas no ano
de 2016, destas 69% estão localizadas nos distritos do Coroadinho e Cohab de acordo
com o levantamento dos resultados das fiscalizações da divisão de alimentos do ano
de 2016.
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FIGURA 1 - Mapa da Distribuição dos Distritos de São Luís

Fonte: SEMUS, 2016
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6. PERCURSO METODOLÓGICO

6.1. Oficinas de Trabalho
A escolha do tema do projeto aplicativo foi trabalhada durante os encontros
presenciais do curso de Gestão da Vigilância Sanitária.
O primeiro movimento (Momento Explicativo) foi o levantamento dos
principais desconfortos no ambiente de trabalho dos membros do grupo (chuva de
ideias, Si- Situação inicial), que estão descritos abaixo:
1. Espaço físico insuficiente;
2. Desorganização do sistema operacional (setor de fiscalização);
3. Falta de interação entre os turnos da mesma área (setor);
4. Falta de setor jurídico efetivo;
5. Ausência de reuniões para planejar ações;
6. Desorganização na distribuição de processos;
7. Desigualdade salarial entre profissionais de mesmo nível;
8. Falta de insumos básicos para o trabalho;
9. Falta de capacitação específica para cada setor;
10. Falta de uma gestão mais eficiente;
11. Não há recurso humano capacitado;
12. Desorganização dos fluxos das ações;
13. Ausência de comunicação entre gestores e demais funcionários;
14. Ausência de capacitação para os técnicos;
15. Falta de definição sobre as ações a serem desenvolvidas;
16. Subfinaciamento para desenvolvimento e execução das ações de visa a nível
municipal;
17. Falta de gestão para execução das ações de Visa;
18. Deficiência no processo de desenvolvimento das ações educativas em Visa
para população e regulado.
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Figura 2 - Primeiro Movimento

Cada componente do grupo fez a descrição dos seus desconfortos, essa
etapa foi nomeada de esclarecimento das ideias individuais. No segundo movimento
as ideias que convergem foram agrupadas, formando os núcleos de sentidos, visando
à construção do macroproblema.
No terceiro movimento, a equipe fez a declaração dos macroproblemas
identificados. A partir de cada núcleo de sentidos elegeu-se o melhor enunciado para
cada macroproblema, que foram: desorganização dos setores; ausência de
capacitação e educação permanente para técnicos e população; financiamento
inadequado para as diversas áreas e gestão ineficiente.
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Figura 3 - Nomeação de cada macroproblema

No quarto movimento, a equipe fez a declaração dos desejos de
transformar a carga negativa que os mesmos trazem (SO - Situação Objetivo), que
foram: organização dos setores e fluxos para otimizar o processo de trabalho;
promoção de educação continuada para os técnicos objetivando a segurança na
saúde da população; buscar recursos financeiros suficientes para intervir nos riscos à
saúde da população e, propor e contribuir para uma gestão eficiente e participativa. O
desejo de transformar essa realidade é considerado um estímulo para a construção
do projeto de intervenção.

Figura 4: Declaração dos desejos de mudança
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A etapa seguinte, priorizando problemas, teve o objetivo de escolher entre
os problemas identificados o que mais causava inquietação nos membros do grupo.
Dando continuidade às oficinas, escolheu-se o modelo de matriz decisória IV que mais
se adequou a necessidade, pois apresenta os componentes que dão melhor resposta
sobre os problemas, focando a priorização dos mesmos segundo sua relevância,
prazo/urgência, factibilidade e viabilidade. Reunindo todas as respostas a equipe
chegou ao macro problema: Ausência de capacitação permanente para técnicos
e população. A matriz decisória da equipe está descrita na figura 5.

Figura 5 - Matriz Decisória IV

Na etapa seguinte a equipe fez a identificação dos atores sociais que irão
contribuir para viabilizar o projeto aplicativo descritos na figura 6.
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Figura 6 - Atores Sociais

Os atores sociais elencados foram: COVISA (Coordenação de Vigilância
Sanitária Municipal), SUVISA (Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual),
Universidades e fiscais sanitários (presidente da associação de fiscais sanitários do
município de São Luís).
As entrevistas com os atores sociais foram muito proveitosas e os mesmos
se mostraram interessados no projeto aplicativo (PA). A coordenadora da
Coordenação de Vigilância Sanitária (COVISA) Sra. Zilmar Pinheiro, relatou que os
trabalhos em educação têm sido feito de forma pontual com o setor regulado. Esses
são feitos em feiras livres, ações em eventos temporários como São João e Semana
Santa, e que uma iniciativa semelhante a essa seria muito importante e
posteriormente poderia ser utilizado em outros setores da divisão de alimentos da
Visa.
Durante a entrevista feita com a Sra. Karla de Sá Guimarães do Núcleo de
Educação e Comunicação da SUVISA esta relatou que o núcleo atua sob as
demandas de São Luís e de outros municípios do estado Maranhão, com uma
estrutura estimada nos instrumentos de planejamento, Programa Estratégico de
Secretaria (PES), Programa Alimentos Seguros (PAS), bem como através de contrato
firmado com a Fundação Sousândrade em Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal do Maranhão (FSADU). Desenvolve alguns projetos como:
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EDUCANVISA, Visa nas Escolas e Visa Itinerante. Foi registrada a dificuldade em
relação à burocracia para liberação das diárias das equipes técnicas necessárias para
trabalhar nos municípios, necessitando que os mesmos entrem com essa
contrapartida, ou comprometerá o alcance da capacitação programada pelo Estado.
Também foi relatado que as ações de capacitação nas Vigilâncias Sanitária e
Ambiental, são realizadas para profissionais dessas áreas e contemplam cursos,
oficinas,

seminários,

conferências,

videoconferências,

“workshop”,

palestras,

reuniões, fóruns, oferecidos para os municípios das dezenove regiões do estado que
se inscreverem. Por conta desse envolvimento ativo do estado com educação este
aceitou participar como ator positivo na execução do projeto aplicativo.
A entrevista com os representantes das universidades públicas teve um
ponto negativo uma vez que não dispõem de recursos financeiros, mas colocaram a
disposição seus recursos humanos (docentes).

Essa etapa focaliza o momento

explicativo do planejamento estratégico, uma vez que se busca aperfeiçoar a análise
situacional considerando as explicações dos atores.
Após o encontro de apresentação dos PAs, oficina de trabalho “O estado
das artes dos projetos aplicativos” a equipe verificou que deveria ser feito um recorte
no projeto proposto, pois o mesmo teria uma grande abrangência, dificultando sua
aplicabilidade, ficando decidido em comum acordo que seria trabalhado o setor
regulado e dentro dele as panificadoras, por se tratar de um setor do ramo de
alimentos que apresenta grandes problemas nas inspeções realizadas pelas equipes
de fiscalização da COVISA.
A partir do problema priorizado, “ausência de educação continuada para o
setor regulado de panificação”, identificaram-se as manifestações que melhor
descrevem o problema, expressando-as na forma de descritores, as causas que o
determinam e suas consequências, na forma de árvore explicativa do problema que
está descrita na figura 7, que já apresenta o recorte feito para setor regulado de
panificação.
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Figura 7 - Árvore Explicativa do Problema
MACROPROBLEMA

AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA TÉCNICOS E SETOR REGULADO

AUSENCIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SETOR
REGULADO DE PANIFICAÇÃO

PROBLEMA
C

DESCONHECIMEN
TO DA
LEGISLAÇÃO POR
PARTE DO SETOR
REGULADO DE
PANIFICAÇÃO

CAUSAS

DESCRITOR

↔

CONSEQUE
NCIAS

INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSOS
JUDICIAIS
CONTRA A
VISA

FALTA DE RECURSOS MATERIAIS
PARA O DESENVOLVIMENTO DO
TRABALHO

FALTA DE ÉTICA DE
ALGUNS FISCAIS

ABORDAGEM INADEQUADA
POR PARTE DE ALGUNS
FISCAIS

GRANDE NÚMERO DE
DOCUMENTOS ANULADOS
POR PREENCHIMENTO
INCORRETO

DEMORA NO
LICENCIAMENTO

AUSENCIA DE PADRONIZAÇÃO DAS
AÇÕES DOS FISCAIS QUE ATUAM NA
ÁREA DE PANIFICAÇÃO

DESCRÉDITO
NA VISA

RISCO DE SAÚDE DA
POPULAÇÃO

FALTA DE ENTENDIMENTO DA
MAGNITUDE DO RISCO
SANITÁRIO

REINCIDÊNCIA DAS
INFRAÇÕES SANITARIAS
PELO SETOR REGULADO

FALTA DE COMPROMETIMENTO DO SETOR
REGULADO
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Na etapa seguinte, Intervindo no problema, a partir do nó crítico
estabelecido na árvore explicativa o ator desenha os meios que entende
necessários para alterar a Si até convertê-la em uma situação objetivo (So) a
qual se pretende alcançar num determinado tempo. Ao realizar esta ação o grupo
fez a identificação de mais um nó crítico: Ausência de padronização das ações
dos fiscais que atuam na área de panificação que já está descrito na árvore
explicativa (figura 7).
Por conta da identificação desse novo nó crítico verificou-se a
necessidade de inserir a Superintendente de Educação em Saúde (SEDS) da
Secretária Municipal de Saúde (SEMUS), representada atualmente pela Sra.
Joserina Feitosa Belfort. Em sua entrevista ela se mostrou interessada e disposta
a contribuir com o PA. Relatou que existem nove núcleos de educação
permanente (NEP) implantados nos serviços de saúde do município de São Luís
instituídos pela Portaria nº 334 GAB/SEMU de 28/10/2014, sendo um na
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Informou ainda que
pode buscar parcerias com os profissionais habilitados oriundos das
universidades públicas, para dar a capacitação que os fiscais sanitários
necessitam para desenvolver o PA.
Com os dois nós críticos estabelecidos e inserção de mais estes
atores sociais, preencheu-se a Planilha Plano de Ação PES (Planejamento
Estratégico Situacional Simplificado), ferramenta escolhida pelo grupo para
enfrentar a mudança de cada nó crítico através de ações que são desdobradas
nas atividades necessárias para a transformação da realidade, tabela 2.
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Tabela 2 - PES Simplificado

NC (Nó
Crítico) 1:

Nós Críticos

Resultado
Esperado

Ações e
atividades

Responsáveis

Parceiros
\
Eventuai
s
Opositor
es

Indicadores

Recursos
Necessários

Desconhecimento
da legislação em
Boas Práticas
de Manipulação (B
PM)
por parte do setor
regulado de
panificação.

O regulado
do setor de
panificação
agindo de
acordo com
a legislação

Inspeções,
palestras,
avaliação das
palestras,
Avaliação dos
resultados das
ações
educativas
(selo
“panificadora
amiga da
saúde”),
monitoramento
trimestral,
(utilizar os
instrumentos de
avaliação já
validados pela
Visa ou elaborar
instrumentos de
avaliação de
acordo com
a necessidade)

Fiscais do setor de
alimentos,
Coordenação e
Superintendência
de Visa.

SEDS, Coor
denação e
Superintend
ência de
VISA.
Opositor:
Alguns
fiscais

Percentual de:
inspeções
realizadas;
visitas ao
estabelecimento
realizadas;
padarias
Inscritas e
licenciadas no
sistema da Visa
SL; de
avaliações
realizadas e de
monitoramentos
realizados.

Transporte,
material de
expediente,
material
audiovisual e
recursos
humanos.

Prazos

24 meses
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NC (Nó
Critico) 2:

Nós Críticos

Resultado
Esperado

Ações e
atividades

Ausência de
Padronização das
ações dos fiscais
que atuam na área
de panificação

Que as
ações sejam
desenvolvida
s de forma
padronizada
pelas
equipes de
fiscalizações

Monitoramento
das equipes de
fiscais,
capacitação
para as equipes
de fiscais que
trabalham com
o setor de
panificação;
avaliação das
equipes de
fiscais;
construção\uso
de instrumentos
para a
avaliação das
equipes de
fiscais;
apresentação
do projeto para
as equipes de
fiscais;
construção do
cronograma de

Responsáveis

Coordenação e
superintendência
da Visa

Prazos

Parceiros
\
Eventuai
s
Opositor
es

Indicadores

Recursos
Necessários

Fiscais da
Visa e
coordenaçã
o da Visa.

Percentual de:
reuniões com
os fiscais,
capacitações
com realizadas
com os fiscais,
avaliações dos
fiscais
realizadas pela
chefia, fiscais
sanitários
capacitados.

0 3 meses
Recursos
humanos,
recursos
audiovisuais,
material de
expediente,
legislação local

Opositor:
demanda
de trabalho
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encontros;
elaboração do
“check list” para
o setor de
panificação;
reunião com as
equipes de
fiscais
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O grau de interesse dos atores sociais no projeto é muito relativo e essa
incerteza deve ser levada em consideração nos cálculos estratégicos.
Considerando esse grau de incerteza, viabilidade significa a
construção de possibilidades e alternativas que nos permite produzir
mudanças na realidade. Algumas ações, dependendo do contexto,
são consideradas mais simples e de maior viabilidade, pois depende
exclusivamente do ator que planeja. Outras, ao contrário, dependem
de variáveis que são controladas por outros atores em contextos
específicos e isso pode dificultar a execução de ações que geram
conflito. (RAMOS et al., 2015).

Para analisar a viabilidade do PA preencheu-se a matriz de análise de
motivação dos atores sociais, segundo a ação do plano.
Tabela 3 - Matriz de Análise de Motivação dos Atores Sociais
AÇÕES
Inspeção
inicial Siaplicação
do “check
list” inicial

Capacitação
dos
regulado;
Palestras,
minicursos

Monitorame
nto
trimestral
dos
Estabelecimentos

Avaliação
dos
resultados:
Avaliação
das ações
educativas
“panificadora
amiga da
saúde”; auto
avaliação
junto aos
regulados
capacitados

Capacitação para
as equipes de
fiscais que
trabalham com o
setor de
panificação;
Construção/uso
de instrumentos
para a avaliação
das equipes;
Reunião com as
equipes de fiscais
para definir e
unificar as ações;
Elaboração do
check list para o
setor de
panificação

Monitoramento
mensal;
Avaliação e
acompanha mento de
fiscais pelo
chefe de
fiscalização

SEDS

NA

A+

NA

NA

A+

NA

COVISA

A+

A+

A+

A+

A+

A+

FISCAL

A+

A+

A+

A+

A+

NA

VIABILIDADE

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

ATORES

SUVISA

Legenda: NA (Não se aplica); A + (Interesse alto e a favor).
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Ao analisar e constatar que os atores sociais estão interessados e
envolvidos, a gestão e planejamento do plano serão analisados. A gestão do plano
estratégico é um dos principais momentos do planejamento, refere-se à intervenção
propriamente dita. Nesta etapa fez-se a condução do plano, seu monitoramento,
identificação das dificuldades e as correções necessárias a serem efetivadas nas
operações propostas. Esta etapa foi dividida em movimentos. No primeiro movimento,
elabora-se a classificação das ações através do preenchimento da matriz de gestão
do plano que está descrita abaixo.
Tabela 4 - Matriz de Gestão do Plano
AÇÃO

VIABILIDADE

IMPACTO

COMANDO

DURAÇÃO

RECURSO

Inspeção inicial, aplicação
do “check list”

Alto

Médio

Curta

Técnico e
econômico

Capacitação dos
regulados

Alto

Alto

Longa

Alto

Alto

Técnico,
econômico e
organizacional
Técnico,
econômico e
organizacional

3

Monitoramento trimestral
do regulado

Gerente e
atores
internos
Gerente e
atores
internos
Gerente e
atores
internos

Capacitação das equipes
de fiscais

Médio

Alto

Curta

Técnico,
econômico e
organizacional

1

Monitoramento mensal
dos fiscais

Alto

Alto

Atores
internos e
externos
articulados
Gerentes e
atores
internos

Longa

Técnico e
organizacional

4

Longa

PRECE
DÊNCIA
2

5

No segundo movimento, colocaram-se as ações a serem realizadas em
ordem de procedência.
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Tabela 5 - Ações do Plano em Ordem de Procedência
Ações de ordem de procedência
1) Capacitação para as equipes de fiscais que trabalham com o setor de panificação;
Construção/uso de instrumentos para a avaliação das equipes;
Reunião com as equipes de fiscais para definir e unificar as ações;
Elaboração do check list para o setor de panificação
Avaliação mensal das atividades realizadas pelos fiscais, redirecionamento das
atividades se necessário.
2) Inspeção inicial Si-.aplicação do “check list” inicial
3) Capacitação dos regulados;
Palestras
4) Monitoramento mensal;
Acompanhamento de fiscais pelo chefe de fiscalização;
5) Monitoramento trimestral para o setor regulado;
Monitoramento dos resultados das ações educativas.
6) Avaliação para o setor regulado
certificação como “panificadora amiga da saúde”

No terceiro movimento elaborou-se o cronograma do planejamento das
ações, “Diagrama de Gantt”, que é a representação gráfica que ilustra as diferentes
etapas do projeto. Está baseado na resolução das ações e nós críticos conforme
prazos estabelecidos no planejamento estratégico pelo ator responsável.
O “Diagrama de Gantt” será utilizado com base para a elaboração do cronograma
das ações.
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Tabela 6 - “Diagrama de Gannh”
2017
J
A
N

NC1:
Desconhecimento
da legislação em
“BPF” por parte do
setor regulado de
panificação
Entrega do convite de
participação
Entrega do termo de
aceite
Vistoria inicial( check
list)
Inspeção Sanitária
(lavratura de termos)
Adequação dos
estabelecimentos
Capacitação dos
regulados
Avaliação do
aprendizado (auto
avaliação)
Premiação dos
estabelecimentos
com as “panificadora
amiga da saúde”
Monitoramento
trimestral
NC2: Ausência de
padronização dos
fiscais que atuam

F
E
V

M A
A B
R R

2018
M J
A U
I
N

J
U
L

A
G
O

S
E
T

O
U
T

N
O
V

D
E
Z

J
A
N

F
E
V

M A
A B
R R

M J
A U
I
N

J
U
L

A
G
O

S
E
T

O
U
T

N
O
V

D
E
Z
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na área de
panificação
Capacitação das
equipes de fiscais
que trabalham no
setor de panificação
Elaboração dos
Procedimento
Operacional Padrão
(POP’s) pela equipe
de fiscalização
Reunião entre a
SEDS e a equipe de
fiscalização
Apresentação do
projeto para a equipe
de fiscais
Elaboração do
cronograma da
capacitação
Monitoramento
mensal dos fiscais
pelo chefe de
fiscalização
Avaliação

No quarto movimento, construiu-se a planilha orçamentária das
ações/atividades que demandam recurso econômico.
Tabela 7 - Planilha Orçamentária
Nós críticos

Ações

Data inicial

Data final

Despesas de
custeio (material
do dia a dia) por
panificadora

2) Entrega do termo
de aceite

MAR/2017

DEZ/2018

xerox
combustível
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R$ 30,00
NC1:
Desconhecimento
da legislação em
“BPF” por parte
do setor regulado
de panificação

3) Vistoria Inicial,
check list

MAR/2017

DEZ/2018

xerox
combustível
R$ 30,00

1) Entrega do
convite de
participação

MAR/2017

DEZ/2018

xerox
combustível
R$ 30,00

4) Inspeção
sanitária (lavratura
de termos)

MAR/2017

DEZ/2018

combustível
R$ 25,00

5) Adequação dos
estabelecimentos

ABR/2017

DEZ/2018

.combustível
R$ 25,00

6) Capacitação dos
regulados

ABR/2017

DEZ/2018

xerox
combustível
lanche (por
conta do setor
regulado)
material de
expediente
aluguel dos
equipamentos
R$ 140,00

7) Avaliação do
aprendizado (auto
avaliação)

JUN/2017

DEZ/2018

______

8) Premiação dos
estabelecimentos
com as
“panificadora amiga
da saúde”

JUN/2017

DEZ/2018

combustível
adesivo
(cento)
R$ 100,00

9) Monitoramento
trimestral

JUN/2017

DEZ/2018

combustível
xerox
R$ 30,00

2) Reuniões das
equipes de fiscais
que trabalham no

JAN/2017

MAR/2018

lanches café
(por conta do
regulado),

Total NC1: 9
NC2: Ausência de
padronização dos
fiscais que atuam
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na área de
panificação

setor de
panificação

xerox,
recursos
audiovisuais
(aluguel),
materiais para
dinâmicas e
outros, papel
A4 e outros
R$ 200,00

3) Elaboração do
POP’s pela equipe
de fiscalização

JAN/2017

MAR/2018

______

5) Reunião entre a
SEDS e a equipe
de fiscalização,
para capacitação
dos fiscais

FEV/2017

MAR/2018

______

1) Apresentação do
projeto para a
equipe de fiscais

JAN/2017

______

______

4) Elaboração do
cronograma de
capacitação

JAN/2017

______

______

7) Monitoramento
mensal dos fiscais
pelo chefe de
fiscalização

MAI/2017

DEZ/2018

______

6) Avaliação

MAI/2017

DEZ/2018

_______

Total NC2: 7

Neste momento do PA o mais importante passa a ser o aproveitamento do
desempenho e dedicação colocados na construção desse produto para torná-lo uma
possibilidade de realização.
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7 PLANO DE INTERVENÇÃO

O plano de intervenção iniciará com a convocação de uma reunião, através de
carta-convite, com o setor de panificação com o propósito de apresentar o projeto.
A equipe iniciará o programa com panificadoras licenciadas, pois as mesmas
apresentam as condições sanitárias adequadas para o funcionamento e com a
aplicação do projeto estas condições serão aprimoradas através do processo
educativo para que sirvam de referência para o setor de panificação. E como incentivo
para a manutenção da qualidade dos serviços, os estabelecimentos que atingirem as
metas estabelecidas receberão selo de qualidade “panificadora amiga da saúde”.
Com relação as panificadoras não licenciadas serão aplicadas os tramites de
licenciamento e assim que o estabelecimento estiver licenciado e concordar será
inserido ao projeto.
O primeiro movimento do planejamento estratégico acontecerá com a busca
das panificadoras licenciadas no SIVIS. Em seguida, haverá reuniões previamente
agendadas com fiscais do setor de panificação para contribuírem com seus
conhecimentos técnicos e materiais escritos (legislações, folders e referências
bibliográficas) para construção de cronograma de encontros, elaboração de POP’s,
verificação do “check list”, verificação/uso de instrumentos de avaliação (questionários
inicial e final) que serão aplicados nas panificadoras convidadas com o objetivo de
unificar as ações. Após esse movimento, caso haja necessidade de aperfeiçoamento
dos conhecimentos prévios, serão realizadas reuniões com os representantes da
SEDS que disponibilizará profissionais gabaritados e da área de alimentos para
capacitar

os

técnicos

complementando

equipes. O chefe de fiscalização, mensalmente,

os
realizará

conhecimentos
reuniões

das
para

monitoramento e avaliações dos fiscais através da checagem dos registros em
planilhas e do cumprimento dos POP’S.
Nesta primeira fase do projeto serão utilizados como indicadores: o percentual
de reuniões realizadas com os fiscais da equipe de alimentos que irão capacitar o
setor de panificação; percentual de capacitações realizadas com os fiscais, percentual
de avaliações dos fiscais realizadas pela chefia imediata, percentual de fiscais
sanitários capacitados.
Os gestores e a equipe de fiscais realizarão uma apresentação do PA para
todos os setores da VISA de São Luís-MA.
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No segundo movimento deverá ser realizada uma visita às panificadoras da
cidade de São Luís com atestado sanitário atualizado junto à vigilância sanitária
municipal. Uma vez que o atestado sanitário tem validade de um ano serão utilizados
dados cadastrais do ano em curso (2016). Segundo o sistema de vigilância sanitária
(SIVIS) atualmente existem 45 panificadoras licenciadas.
A primeira atividade será realizar uma visita para apresentar o convite de
participação (anexo 6) e o termo de aceite (anexo 1) ao responsável pelo
estabelecimento. Após a assinatura do termo de aceite será preenchido “check list”
(anexo 2) para verificação da situação inicial das panificadoras (condições físicas e
sanitárias) e realizada uma inspeção inicial, com a lavratura de documentos, tais
como: Termos de Fiscalização e Termos de Intimação para verificar as condições
sanitárias do estabelecimento. Neste momento serão pactuados os dias e local para
a realização da capacitação do setor. Todos os documentos usados serão validados
pela Visa.
As metas a serem alcançadas pelo projeto serão:
a) Realizar diagnóstico situacional da área escolhida;
b) Capacitar 100% dos profissionais da VISA São Luís envolvidos no setor de
alimentos;
c) Aplicar instrumento de avaliação em 100% dos estabelecimentos selecionados
no momento inicial;
d) Capacitar 80% dos profissionais que atuam no setor regulado no ramo de
panificação dos estabelecimentos que se encontram licenciados na Vigilância
Sanitária municipal no ano de 2016;
e) Elaborar material didático com aplicabilidade no setor;
f)

Dar suporte no processo de implantação do manual de Boas Práticas de
Manipulação em 100% dos regulados inseridos no projeto;

g) Realizar 80% visitas de monitoramento nos estabelecimentos envolvidos no
Projeto;
h) Realizar 100% das avaliações nos estabelecimentos do Projeto (periodicidade
trimestral).
A capacitação do setor regulado terá início com a assinatura do termo de
aceite e pactuação do cronograma de capacitação com o gestor da panificadora. As
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capacitações terão uma carga horária mínima de 20 horas divididas em duas horas
semanais. No terceiro movimento, será aplicado questionário (anexo 4) para avaliar
os conhecimentos prévios dos participantes. No quarto momento, será aplicado a
dinâmica “dobradura de papel” com o propósito de conscientizar sobre a importância
da capacitação. Em seguida será ministrada palestra sobre boas práticas de
manipulação de alimentos e feito uma dinâmica com o tema “Viagem pelo Mundo da
Higiene”, na qual fazem parte as dinâmicas: “aperto de mão” e “da tinta” para
conscientizar sobre os perigos da falta de higiene. Ao final será aplicado questionário
(anexo 5) para avaliar os conhecimentos adquiridos. Durante todo o percurso da
capacitação a equipe dará suporte no processo de implantação do Manual de Boas
Práticas do estabelecimento.
O quinto momento será a realização de reuniões da equipe de fiscais com os
participantes das capacitações para avaliarem em conjunto, através de auto
avaliação, seus resultados e premiar o estabelecimento com “Panificadora amiga da
saúde”. Fica estabelecido que a cada 2 critérios atingidos o estabelecimento recebe
uma estrela. E após atingir os 10 critérios será contemplado com a quinta estrela.
Critérios para premiação com “Panificadora amiga da saúde”


Estrutura física dentro dos padrões estabelecidos na legislação sanitária
vigente;



Curso de Boas Práticas de Manipulação comprovado através de certificado;



Participação de 80% dos regulados na capacitação da vigilância sanitária;



Avaliação positiva de 80% dos participantes das capacitações;



Uso de Uniforme completo pelos manipuladores de alimentos (camisa com
manga, calça, sapato fechado e protetor capilar);



Documentação do estabelecimento atualizada (alvará de funcionamento,
atestado de saúde ocupacional dos manipuladores, controle de pragas feito
por empresa licenciada pela vigilância sanitária);



Equipamentos em bom estado de conservação;



Certificado de higienização e limpeza da caixa d’agua e cisterna;



Executar as boas práticas de manipulação;



Manual de Boas Práticas adequado à realidade e fazer uso dos POP’s.
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A equipe fará o monitoramento trimestral dos estabelecimentos que foram
capacitados, através de fiscalizações de rotina, e aqueles que não mantiverem os
critérios estabelecidos perderão o selo “Panificadora amiga da saúde”.
Nesta fase de capacitação do setor regulado de panificação, serão utilizadas
como indicadores: o percentual de inspeções realizadas aos estabelecimentos pelas
equipes de fiscais; percentual de visitas realizadas aos estabelecimentos pelas
equipes de fiscais; percentual de panificadoras inscritas e licenciadas no Sistema de
Visa – SL (SIVIS); percentual de avaliações e percentual de monitoramentos
realizados.
As atividades seguirão como descritas no Diagrama de Gahnn.
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PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

O QUE TEMOS A OFERECER?
Capacitação em Boas Práticas de Fabricação e Manipulação para os profissionais do setor de
panificação;
Oficinas e treinamentos na Legislação relacionada à panificação;
Material didático;
Acompanhamento da evolução do andamento das ações;
O QUE VC TEM A GANHAR?
Confiança dos clientes;
Confiança dos colaboradores ao manipular os alimentos;
Segurança em oferecer produtos de qualidade;
Ser uma “Panificadora amiga da saúde”;

APÊNDICE A - CONVITE DE PARTICIPAÇÃO
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ANEXO A -Termo de Aceite

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária
Coordenação de Vigilância Sanitária
Divisão de Alimentos
TERMO DE ACEITE

Superintendência de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária
Coordenação de Vigilância
Sanitária

A equipe da divisão de alimentos da Vigilância Sanitária de São Luís, responsável pelo projeto Implantação
de ações educativas no ramo de panificação, está fazendo um convite para você participar como voluntário deste
projeto. Esta pesquisa pretende capacitar e atualizar os profissionais que atuam no setor regulado do ramo de
panificação do município de São Luís tendo como requisito obrigatório a participação de um gestor da padaria.
Acreditamos que ela seja importante porque vai melhorar as condições sanitárias do local e consequentemente
oferecer um produto de melhor qualidade para a população. Para sua realização será feito o seguinte: Realizar
diagnóstico situacional da área escolhida; Aplicar instrumento de avaliação nos estabelecimentos selecionados;
Elaborar material didático com aplicabilidade no setor; Capacitar e/ou atualizar os profissionais que atuam no setor
regulado no ramo Divisão
de panificação
adotando Boas práticas de manipulação; Monitorar e avaliar trimestralmente os
de Alimentos
estabelecimentos envolvidos no Projeto através de inspeção sanitária. Sua participação será voluntária. Durante
todo o período do projeto você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento,
bastando para isso entrar em contato, com algum dos membros da equipe. Você tem garantido o seu direito de
não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação,
pela sua decisão. As informações deste projeto serão confidencias, e divulgadas apenas em eventos ou
publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo projeto,
sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Serão também utilizadas imagens.
Autorização: Eu, _____________________________________________________, após a leitura deste
documento e ter tido a oportunidade de conversar com os membros da equipe responsáveis, para esclarecer todas
as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é
voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer
benefício. Estou ciente também dos objetivos do projeto, dos procedimentos aos quais serei submetido, e da
garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto expresso minha
concordância de espontânea vontade em participar deste projeto.
Equipe do projeto sanitário
________________________
________________________

Voluntário
__________________________________
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ANEXO B - Roteiro de Inspeção Inicial
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária Coordenação de
Vigilância Sanitária. Divisão de Alimentos

ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA O SETOR DE PANIFICAÇÃO
1. Vistoria de Rotina
2. Licença Sanitária: ( )Sim

( )Não

3. Identificação do Estabelecimento:
Razão Social:_____________________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________________
Nome de Fantasia: ________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
nº ___________, Bairro: ____________________________ Fone: _________________________
Cidade: _____________________________________ Estado: ____________________________
Proprietário: _____________________________________________________________________
3. Prédio:

( ) Próprio

( ) Alugado

Nº de compartimentos: _____ Forrados:

( ) sim

( ) não

( ) parcialmente

Nº de pavimentos: _______

( ) sim

( ) não

( ) parcialmente

Forrados:

Cobertura:

( ) telha barro ( ) amianto

Condições:

( ) boas

( ) zinco

( ) outros

( ) regulares ( ) inadequadas ( ) não observado

4. Salão de atendimento
4.1. Revestimento: paredes
( ) reboco ( ) azulejo

( ) madeira

Condições:

( ) regulares ( ) inadequadas

( ) boas

( ) tijolo ( ) ausente ( ) outros

4.2. Pintura:
( ) pva

( ) d’ água

( ) óleo

( ) verniz

( ) outros __________________
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4.3. Piso:
( ) cimentado

( ) madeira

( ) cerâmico

( ) outros

Condições:

( ) boas

( ) regulares

( ) inadequadas

4.4. Forro:
( ) laje

( ) gesso

( ) madeira

( ) ausente

Condições:

( ) boas

( ) regulares

( ) inadequadas

4.5. Ventilação:
( ) natural
Condições: ( ) adequadas

( ) artificial
( ) inadequadas

4.6. Iluminação:
( ) natural
Condições: ( ) adequadas

( ) artificial
( ) inadequadas

4.7. Pia:
( ) sim
Condições: ( ) adequadas

( ) não
( ) inadequadas

4.8. Sabonete líquido e papel toalha com dispensador:
( ) sim
Condições: ( ) adequadas

( ) não
( ) inadequadas

4.9. Cesto de lixo com tampa revestido com saco plástico:
( ) sim
Condições: ( ) adequadas

( ) não
( ) inadequadas

4.10. Condições de higiene:
( ) adequadas

( ) inadequadas

( ) outros
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5. Sala de manipulação:
Discriminativo

sim não n/o

Apresenta piso, paredes e teto em condições adequadas
Janelas apresentem proteção contra insetos e roedores
Portas apresentam-se bem ajustadas aos batentes
Pias estão em condições adequadas de funcionamento
Ralos apresentam condições adequadas
Iluminação adequada
Apresenta equipamentos e utensílios (geladeiras, freezers, máquina para fritura, coifa,
cuba térmica, fogão, etc) em bom estado de conservação
Acondicionamento de utensílios e produtos alimentícios é feito de forma adequada
Condições de higiene do local são adequadas
Cesto de lixo acionado por pedal, com saco plástico
Existe a utilização de gelo em cubo no preparo de bebidas
Temperatura: _________________°C

Obs: ______________________________________________________________________________________
6. Anti-câmara/câmara:

(

) presente

(

Discriminativo

) ausente
sim não n/o

Condições de piso, forro e paredes adequadas
Portas: trincos e borrachas em bom estado de conservação
Manutenção periódica por empresa especializada
Temperatura aferida dentro dos padrões
Prateleiras, paletes ou estrados em bom estado de conservação
Acondicionamento dos produtos de forma organizada
Iluminação suficiente

Obs: ______________________________________________________________________________________
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7. Depósito ou dispensa:
Discriminativo

sim não n/o

Apresenta piso, paredes e teto em condições adequadas
Possui estrados ou prateleiras para condicionamento dos produtos
Os produtos são armazenados de forma correta
Portas e janelas estão protegidas de forma ajustadas
Condições de higiene do local são adequadas
Iluminação e ventilação são adequadas
Presença de objetos de uso pessoal

Obs: _____________________________________________________________________________________

8. Instalações Hidráulicas:
Discriminativo

sim não n/o

O estabelecimento possui banheiro único
O estabelecimento possui banheiro diferenciado (masculino/feminino)
O estabelecimento possui banheiro para clientes
Condições de sanitários, pias, descargas, piso, teto e paredes são adequados
Possui sabão líquido, papel toalha e papel higiênico à disposição dos usuários
Condições higiênicas são adequadas
Destino final das águas servidas é feito de forma adequada
Cesto de lixo acionado por pedal, com tampa, revestido com saco plástico
Comunicação com áreas de manipulação ou armazenamento de alimentos

Obs: ______________________________________________________________________________________
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9. Funcionários:

nº de funcionários: ________

nº de manipuladores de alimentos: ________

Discriminativo

sim não n/o

Possuem carteiras de saúde ou atestado médico
No momento da inspeção usavam fardamento completo, em boas condições
Estavam manipulando de forma correta os alimentos
Possuem armário para guardar objetos de uso pessoal, separado por sexo
Possuem programas de treinamento e capacitação promovidos pela empresa
Foi verificado o uso de adornos e maquiagem
Apresentam-se com unhas curtas, limpas e sem esmaltes
Fazendo uso de EPI´s quando necessários
Possuem vestiários em nº suficiente com sanitário, chuveiro e armário
Obs: ________________________________________________________________________________
10. Instalações elétricas:
Discriminativo

sim não n/o

Estabelecimento apresenta fiação elétrica em condições adequadas de funcionamento
Presença de extintores de incêndio
Obs:
_________________________________________________________________________________
11. Manejo de resíduos:
Discriminativo
O estabelecimento dispõe de recipientes íntegros, com tampa acionados por pedal,
revestidos com sacos plásticos, de fácil higienização, e em nº e tamanho suficiente de acordo
com a demanda
Os resíduos são coletados e estocados freqüentemente
Encontram-se estocados próximos às áreas de manipulação ou armazenamento de alimentos
A existência de abrigo para estocagem de resíduos com piso, teto, paredes, portão, ponto
hidráulico e iluminação em bom estado de conservação
A coleta de lixo é particular
A coleta de lixo é pública
A coleta é seletiva
Obs:
12. Abastecimento de água:

sim não n/o
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Discriminativo

sim não n/o

O estabelecimento possui reservatório d’água:
( ) poço

( ) cisterna

( ) caixa d’água

A limpeza e desinfecção do reservatório são realizadas periodicamente
( ) semestral

( ) trimestral

( ) anual

O abastecimento é diário
A limpeza e desinfecção são realizadas por funcionários especializados (terceirizados)
A limpeza e desinfecção são realizadas por funcionários do próprio estabelecimento
O(s) reservatório(s) apresentava-se em bom estado de conservação e higiene

Obs: ______________________________________________________________________________________

13. Controle Integrado de Pragas e Vetores:
Discriminativo

sim não n/o

Presença de animais, insetos ou roedores
Presença de vestígios de insetos ou roedores e outros animais
Existência de barreiras químicas/físicas (produtos químicos/físicos/telas, ralos com
dispositivos de fechamento, cortinas de ar, etc.)
Na existência do controle químico, o mesmo é realizado por empresa licenciada pela
VISA
Nº
do
Atestado
Sanitário:
_______________________

_______________

Responsável:

Existe aplicação de produtos químicos por funcionários do próprio estabelecimento
( ) com treinamento

( ) sem treinamento

Obs: _________________________________________________________________________________
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14. Documentação:
Discriminativo

sim não n/o

Apresenta Manual de Boas Práticas de acordo com a RDC nº 216 de 05.09.2004
O MBP apresentado foi elaborado por uma empresa especializada
O MBP apresentado foi elaborado pelo próprio proprietário
O MBP apresentado necessita de correões por parte do proprietário/responsável
O proprietário/responsável foi orientado pelo fiscal sanitário sobre as devidas correções
e quanto à entrega no prazo concedido

Obs: ______________________________________________________________________________________

Parecer
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

São Luís(MA), _______ de ___________ de ________.
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ANEXO C - OFICINAS DE TRABALHO
1) “Viagem pelo Mundo da Higiene”
Público Alvo: Manipuladores de alimentos do setor de panificação.
Temas centrais:
• Higiene e Promoção da Saúde
Duração da Oficina: 30min.
Recursos necessários:
• venda para os olhos
• cartaz com a pauta da Oficina;
• glitter ou purpurina para a dinâmica;
• cópias dos textos de apoio;
• papel sulfite
• tinta guache
Dinâmica da dobradura de papel:
Objetivo: justificar a necessidade dos treinamentos. Será entregue para cada
manipulador uma folha de papel no início do treinamento, e eles receberão instruções
para dobrar esta folha, como: dobrar ao meio; dobrar uma ponta; dobra ao meio
novamente, e assim sucessivamente. Quando terminaram as instruções, cada
manipulador obterá produtos diferentes. Ao final, o condutor da dinâmica explicará
que os produtos diferentes surgiram porque eles não receberam treinamentos prévios,
e desta forma, gerou-se um produto diferente, e por isso, os treinamentos são
importantes, para treiná-los a produzir produtos iguais e de boa qualidade.
Dinâmica do aperto de mão
Objetivo: demonstrar de maneira prática como os microrganismos são
disseminados através dos manipuladores de alimentos. Foram selecionados dois
manipuladores para participar desta dinâmica. Foi espalhado sobre as mãos deles
certa quantidade de glitter, e eles foram orientados a cumprimentar os demais
participantes com um aperto de mão. Finalizada a parte dos cumprimentos, foi
solicitado aos presentes que observassem as mãos e verificasse que estavam com
glitter. Desta forma, foi explicado que o glitter representa os microrganismos, que são
disseminados de pessoas para pessoas e até mesmo para os alimentos, sem que
percebamos.
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Dinâmica da tinta:
Objetivo: explicar sobre a correta lavagem das mãos. Um dos manipuladores é
convidado a se dirigir ao local de assepsia das mãos, sendo vendados seus olhos, e
será colocado sobre suas mãos tinta guache, representando sabonete líquido. Logo
após, será solicitado que lave as mãos de forma igual à rotineira. Após a higienização,
será retirada a venda e o participante visualizará que suas mãos contem restos da
tinta. Ao observar os restos de tinta será explicado que nem sempre higienizamos as
mãos corretamente, observando que as regiões sujas, são àquelas que menos damos
atenção no momento da lavagem das mãos.
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ANEXO D - QUESTIONÁRIO INICIAL PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS
QUESTIONÁRIO PARA MANIPULADORES.
Data: ___/___/____.
Nome: _________________________________
1. Sexo: ( ) M / ( ) F
2. Idade: _________
3. Escolaridade:
( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo
4. Panificadora onde está trabalhando: ____________
Função: _______________________
5. É seu primeiro emprego em panificadora? ( ) sim ( ) não
Caso não, que função desempenhava anteriormente? ___________________________
6. Já participou de treinamento sobre higiene e manipulação de alimentos? Se sim quantas vezes?
( ) não

( ) sim

quantas vezes ____

7. Usa touca para manipular alimentos?
(

) sim

( ) não

8. Troca de uniforme:
(

) 1 vez por dia

(

) 2 a 3 vezes por semana

( ) 1 vez por semana

9. Ao fim de cada atividade tem o habito de lavar as mãos?
(

) sempre

(

) as vezes

(

) nunca

10. Trabalha com adornos? Exemplos: aliança, brinco, pulseira, relógio, pirceng,etc.
(

) sim

Qual________________________

( ) não
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11. Você já ouviu falar em contaminação dos alimentos? ( ) sim ( )não
12. Você acha que os alimentos podem causar doenças? ( ) sim ( ) não
13. Você acha importante ter uma boa higiene pessoal para trabalhar com alimentos?
( ) sim ( )não
14. A falta de higiene pessoal pode contaminar os alimentos?
( ) Sim ( ) Não
15.A aliança (anel) utilizada diariamente pode contaminar os alimentos?
( ) Sim ( ) N

ANEXO E - QUESTIONÁRIO FINAL PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS
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QUESTIONÁRIO PARA MANIPULADORES.
Data: ___/___/____.
Nome: _________________________________
1. Sexo: ( ) M / ( ) F
2. Idade: _________
3. Panificadora onde está trabalhando: ____________
Função: _______________________
1. Qual a frase que melhor descreve as “boas práticas de higiene”?
a) Manter limpa as superfícies dos alimentos;
b) Proteção dos alimentos contra contaminação;
c) Lavar suas mãos depois de toda e qualquer atividade;
d) Não permitir a presença de pragas na área de manipulação de produtos
alimentícios.
2. Quando o manipulador de alimentos deve lavar as mãos?
a) Em intervalos regulares, o dia todo;
b) Depois de ir ao banheiro;
c) Antes de começar o trabalho;
d) Durante todo o dia, após cada atividade.
3. O uniforme dos manipuladores de alimentos deve ser:
a) Limpos;
b) Feitos de algodão;
c) Passados a ferro;
d) Brancos.
4. Por que os manipuladores de produtos alimentícios devem usar jaleco?
a) Para terem uma aparência limpa e higiênica;
b) Para proteger o manipulador de bactérias perigosas;
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c) Para proteger os alimentos de bactérias perigosas;
d) Para evitar que as roupas do manipulador fiquem sujas.
5. Por que é ilegal fumar na cozinha?
a) A fumaça e a cinza são desagradáveis para outras pessoas;
b) O hábito de fumar leva ao contato com a boca e pode produzir contaminação
cruzada;
c) O fumo é considerado causador de câncer;
d) As pontas de cigarro podem acabar caindo nos alimentos.
6. Marque com um X a resposta correta;
“As bactérias são”
( ) ruins.

( ) boas.

7. Se você vai trabalhar depois de passar a noite com diarreia, o que deve fazer?
a) Tomar um comprimido contra a dor a cada 4 horas;
b) Ir para a enfermaria;
c) Lavar as mãos mais vezes do que o normal;
d) Informar seu supervisor a respeito da diarreia.
8. Assinale com um X na letra da alternativa CORRETA sobre como devem ser as unhas de um manipulador de
alimentos.
a) Curtas e com esmalte;
b) Grandes e sem esmalte;
c) Curtas e sem esmalte.
9. Latas abertas de produtos alimentícios jamais serão devem ser guardadas no refrigerador?
( ) Certo; ( ) Errado .
10. Desde que as peças rachadas ou quebradas do equipamento podem ser desinfetadasregularmente, não
representam qualquer perigo de contaminação?
( ) Certo; ( ) Errado .
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11. Qual a principal razão pela qual as tábuas de picar, feitas de madeira, não devem ser usadas no
processamento de alimentos?
a) São difíceis de carregar;
b) São absorventes dão esconderijo às bactérias;
c) São muito caras;
d) Podem rachar e machucar a mão.
12. Qual é a principal preocupação que devemos ter com os recipientes usados para armazenar o lixo e os restos
de alimentos?
a) Devem ser leves para carregar;
b) Precisam ser grandes, para o lixo do dia inteiro;
c) Ter cores vivas para uma fácil identificação;
d) Ser dotados de tampas justas e ser fáceis de desinfetar.
13. Porque é importante que o padeiro aprenda procedimentos de higienização (de paredes, teto, piso, portas,
janelas, luminárias, sanitários, entre outros) mesmo ele não sendo o principal responsável?
( ) Para que quando for preciso executá-los, ou quando for necessário orientar outras pessoas a fazê-los, estará
preparado essa tarefa;
( ) Para fazer bonito para o patrão;
( ) Para manter tudo limpo e organizado;
14. O que acontece quando não há higienização de equipamentos, instalações e utensílios?
( ) Contaminação alimentar
( ) Não existe problema
( ) Apenas deixa o pão com aparência suja;
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1. CONTEXTO
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A Sede de São José de Ribamar fica a 30 km de distância de São
Luís, capital do Maranhão, no extremo leste da Ilha. Trata-se da terceira cidade
mais populosa do Estado e o seu nome é em homenagem ao Santo Padroeiro
do Maranhão. O município está localizado ao leste da Ilha de São Luís, tendo
como municípios limítrofes: Paço do Lumiar e Raposa. Ele conta com 103
localidades, das quais 20 estão na zona rural e 83 estão na zona urbana,
distribuídas em seis regiões administrativas. Possui 163.045 habitantes,
segundo censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Suas principais atividades econômicas são: pesca, comércio,
indústrias, serviços.
A história da Vigilância Sanitária (VISA) de São José de Ribamar
encontra-se marcada por grandes avanços desde a implantação até os dias
atuais. Contudo, para falar desse desenvolvimento, é necessário comentar que
se deu a partir de um sucessivo processo de reorganização e reestruturação da
saúde no país, com a criação e regionalização de uma rede de serviços
destinados à prevenção e promoção da saúde da população, permitindo a
divisão de responsabilidades entre os níveis de governo. A partir da década de
90, mais precisamente após a criação da Lei Orgânica da Saúde – LOS (Lei
8.080/90), a Vigilância Sanitária ganha destaque, passando a ter um conceito
mais abrangente que confere um caráter mais complexo ao seu conjunto de
ações. Sua definição passa a ser um conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens de serviços de
interesse à saúde.
A Vigilância Sanitária faz parte das competências do SUS, com
caráter prioritário no contexto das políticas públicas por seu papel potencial de
promoção da saúde, de prevenir danos à mesma, e de poder servir como
instrumento para promoção da equidade.
Em 1999, a criação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA fortaleceu o sistema Nacional de Vigilância Sanitária que também
refletiu na estruturação das VISAS locais, contribuindo para que no ano de 1998
a VISA de São José de Ribamar fosse legitimamente constituída através da Lei
Municipal n° 352 de 06 de novembro de 1998, e com as seguintes áreas de
atuação: alimentos, produtos, sérvios de saúde e meio ambiente.
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As ações da Vigilância Sanitária no município são distribuídas em
atividades de inspeção de estabelecimentos sujeitos ao licenciamento sanitário,
atendimento de reclamações, atividades de rotina para cadastramento de
estabelecimentos e atividades educativas direcionadas ao setor regulado e à
população. Porém, com a alta demanda de processos para licenciamento a VISA
de São José de Ribamar tem trabalhado em menor proporção as Ações
Educativas, por meio de treinamentos, principalmente para o setor regulado.
Nesse cenário, elegemos os feirantes do município como público
importante a ser inserido nas práticas de Ações Educativas, pois se trata de uma
área onde os riscos sanitários presentes na manipulação de alimentos são
elevados e que necessitam de um maior controle sanitário.
Os feirantes são cadastrados pela Secretaria de Agricultura do
município de São José de Ribamar. Temos um universo de 153 feirantes
cadastrados distribuídos nas respectivas feiras do município:
 Mercado do Jota Câmara – 80 feirantes
 Mercado Central – 28 feirantes
 Feira do Agricultor Ribamarense – 45 feirantes
A vigilância Sanitária de São José de Ribamar trabalha nas inspeções
dos mercados quanto ao acompanhamento das condições higiênico-sanitárias e
estruturais dos mesmos.
Para tanto, esses treinamentos são de fundamental importância, pois
temos a oportunidade de trabalhar a informação e a comunicação em saúde de
forma contextualizada, tão necessárias para a maior efetividade no controle dos
riscos. Assim, as ações de Vigilância Sanitária deixam de ficar restritas à sua
função de fiscalização, e ampliam a promoção da saúde e a prevenção de
doenças.
Quanto ao público dos feirantes, faz-se necessário a realização de
atividades educativas no sentido de promover segurança sanitária tanto para
quem comercializa quanto para o consumidor, evitando assim a disseminação
de práticas inadequadas de higiene e manipulação de alimentos.
Diante deste contexto em que se busca maior empenho da Vigilância
Sanitária em desenvolver seu papel educativo criou-se este projeto aplicativo,
que pretende ser aplicado para o fortalecimento das ações educativas para o
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setor regulado. Dessa forma, espera-se trabalhar a educação em vigilância
sanitária com os feirantes do município de São José de Ribamar visando tornar
mais segura a prática de manipulação de alimentos e gerar também maior
controle sanitário.

2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo Geral

Implementar as ações educativas em Vigilância Sanitária para
feirantes do município de São José de Ribamar – MA.
2.2.

Objetivos Específicos
 Promover ações educativas aos feirantes do município de São José

de Ribamar, para ampliar o conhecimento em Vigilância Sanitária com base na
gestão de risco;
 Sensibilizar os principais atores sociais para a necessidade da
integralidade e intersetorialidade na execução de um Plano de Ação voltado para
a educação sanitária;
 Aplicar metodologias inovadoras nas capacitações de Boas
Práticas de Manipulação ministradas pela VISA.
3. REFERENCIAL TEÓRICO

No Brasil com a chegada da família real portuguesa, em 1808, e a
intensificação do fluxo de embarcações e circulação de mercadorias e pessoas,
viu-se a necessidade de um controle sanitário no sentido de evitar a
disseminação de doenças epidêmicas. Nessa época as ações sanitárias
possuíam um caráter fiscalizatório, julgador e punitivo (COSTA; ROZENFELD,
2000).
Após a independência do Brasil, ocorreu a municipalização dos
serviços sanitários na capital e a elaboração do código de Posturas (1832) que
estabelecia

normas

sanitárias

para

o

funcionamento

de

diversos
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estabelecimentos como, por exemplo, cemitérios e enterros, matadouros,
currais, açougues e alimentos, controle no exercício de medicina e farmácia, e
fábricas (COSTA; ROZENFELD, 2000).
Com o passar do tempo, a estrutura sanitária no país sofre várias
alterações e em 1941 acontece no Rio de Janeiro a Primeira Conferência
Nacional de Saúde, mas a participação social nos debates sobre políticas
públicas para a saúde ainda não existia e a conferência se aproximava mais de
um encontro técnico de administradores do Ministério da Saúde e dos Estados.
Nesta época, a educação e a saúde integravam um único Ministério. Em 1963
a terceira Conferência Nacional de Saúde é realizada, sendo o assunto em pauta
a reorganização dos serviços de saúde, com posterior discussão na área de
controle de doenças (BRASIL, 2012).
As práticas sanitárias foram impulsionadas e reorganizadas com a
implantação do SUS, por meio da Lei nº 8.080/90, com a implementação de
ações descentralizadas e participativas, tendo como mecanismo a gestão
compartilhada e pactuada nos três níveis de governo. A lei 8080/90 amplia a
concepção de saúde incorporando os fatores determinantes e condicionantes
como a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais. Nessa mesma lei a Vigilância Sanitária (VISA) é incluída no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde e pela primeira vez é definido um
conceito em lei:
“Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente,
se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e
processos, da produção ao consumo;
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta
ou indiretamente com a saúde” (BRASIL, p. 1990).

A área de atuação da Vigilância Sanitária é vasta e complexa por
envolver todos os produtos e serviços relacionados direta ou indiretamente à
saúde da população.
Dessa forma as tecnologias sanitárias para o devido exercício das
atividades em VISA são previstas em lei e compreendem: inspeção sanitária,
análises de projetos arquitetônicos, investigação de denúncias e surto,
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monitoramento da qualidade de produtos e serviços e educação sanitária com
foco na promoção e proteção da saúde. Em algumas situações de risco iminente
à saúde da população a VISA tem a necessidade de intervir com o “poder de
polícia” que é inerente às suas atividades (SILVEIRA, 2012).
Lucchese (2001) e Costa (2008) demonstram que o Sistema de
Vigilância Sanitária não é eficaz se trabalha isoladamente, sendo necessário que
as informações sejam compartilhadas com a população como prática de saúde
pública e dessa forma prioriza as ações educativas no sentido de estender a
compreensão do trabalho para além do seu aspecto coercitivo.
Na I Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, realizada em
Brasília (DF), em 2001, foi identificada grande fragilidade e mesmo inexistência
de ações continuadas de comunicação social bem como a carência na produção
de material informativo sobre vigilância sanitária. Essa situação foi encarada
como determinante na manutenção de uma imagem negativa do setor junto à
população. Houve, ainda, múltiplas deliberações sobre a necessidade de
aperfeiçoamento

das ações de

vigilância

sanitária,

destacando-se:

a

necessidade de articulação e incorporação definitiva das ações de vigilância
sanitária nas demais ações de saúde (inclusive na saúde da família); a
necessidade de promover atitudes que venham a elevar a consciência sanitária
da população mediante ações educativas, de sensibilização e capacitação; além
da elaboração de materiais informativos sobre vigilância sanitária, tornando
obrigatório o desenvolvimento de cartazes e cartilhas contemplando as áreas de
atuação da vigilância sanitária, suas funções e processos de trabalho, além de
disponibilizar os meios de contato da população com o serviço (MOUTINHO;
CAMPOS; DE JESUS, 2012).
A partir de então as superintendências de Vigilância Sanitárias
Estaduais desenvolveram em sua programação ações educacionais aos
municípios. E estes à medida que se empoderam de suas atribuições passam a
desenvolver suas ações voltadas tanto aos servidores como aos setores
regulados.
Nesse sentido, Marques (2004) destaca esse papel quando cita que
a vigilância sanitária deve agir eticamente, no sentido de informar ao cidadão
sobre possíveis riscos, sobre a qualidade e a eficácia de produtos e serviços
disponíveis à população, pois esta informação possibilita a tomada de decisão
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pelos indivíduos e a participação popular. O cidadão devidamente informado e
integrado em práticas de educação em saúde construídas democraticamente
colabora para a eficiência, eficácia e efetividade das ações de vigilância
sanitária.
O Projeto Educanvisa, por exemplo, constitui-se numa importante
iniciativa no intuito de fortalecer o papel educativo da vigilância sanitária, surgiu
em vista da necessidade de trabalhar a educação em saúde no âmbito da
vigilância sanitária. Primeiro, em 2005, ocorreu o projeto Educação para o Uso
Correto de Medicamentos e de outros Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária.
Depois, em 2006, foi desenvolvido o Contributo da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária para o Uso Racional de Medicamentos. Com esses dois
projetos a ANVISA levou a temática da vigilância sanitária, ao longo de três anos,
a um universo de 45 mil estudantes, do ensino fundamental e médio, de 270
escolas públicas. Para produzir esse efeito, a Agência capacitou 1.118
professores e 136 servidores dos núcleos e das coordenações da vigilância
sanitária dos municípios e dos estados (BRASIL, 2012).
O Educanvisa é desenvolvido por meio de parcerias com órgãos
municipais e estaduais integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS) e com as secretarias de educação dos estados e municípios. O objetivo
é capacitar os profissionais da educação e da vigilância sanitária para que atuem
em conjunto, no sentido de disseminar, em salas de aula e na comunidade
escolar, informações sobre os cuidados com o uso e o consumo de produtos que
podem apresentar algum tipo de risco sanitário.
Com a continuação dessa estratégia a ANVISA avança na inserção
do assunto vigilância sanitária de forma transversal no ambiente escolar. Uma
abordagem que acaba por difundir para toda a comunidade local conhecimentos
pouco divulgados, como as implicações da automedicação para a saúde e o risco
das interações medicamentosas (BRASIL, 2012).
Devido ao espaço restrito e resguardado das ações de promoção e
proteção que a Vigilância Sanitária possui ao longo de sua história surge um
grande desafio de garantir que cada vez mais as atividades educativas sejam
disponibilizadas à população, pois a Vigilância Sanitária é um privilegiado
espaço de comunicação e promoção da saúde (DWYER; TAVARES; SETA,
2007).
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Com base no apresentado, os referenciais fortalecem a proposta
deste projeto que visualiza a educação como instrumento potente de mudança
da realidade.
4. PERCURSO METODOLÓGICO

Para a construção de um planejamento é necessário a identificação
dos problemas a serem trabalhados.
O problema pode ser entendido como uma situação negativa ou
déficit que se quer resolver, ou ainda, como um obstáculo que impede o ator
de alcançar seus objetivos. Para tanto, é necessário o planejamento de
intervenções como forma de enfrentamento desses problemas. A partir dessa
concepção, realizou-se a análise situacional, a fim de conhecer o modo como
foi produzida determinada situação através da avaliação da situação inicial e a
situação desejada, vivenciadas pelos profissionais de VISA.
A metodologia utilizada no processo de construção do projeto
aplicativo utiliza os fundamentos do Planejamento Estratégico Situacional – PES
(MATUS, 1993).
Dessa forma, as oficinas propostas pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP-HSL) trabalharam as etapas do PES
como uso de metodologias ativas de acordo com as seguintes etapas:
1. Identificando problemas
2. Priorizando problemas
3. Identificando atores sociais
4. Explicando problemas
5. Intervindo no problema
6. Viabilizando o plano de ação
7. Gestão do plano – monitorando plano
As etapas de construção do projeto aplicativo e seus produtos serão
explanados de forma sucinta nas seções seguintes.

4.1. Análise situacional e identificação de problemas
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No processo de análise situacional e identificação de problemas cada
participante expôs três inquietações que considerava como problemas
relacionados à vigilância sanitária a serem enfrentados em suas áreas de
atuação. Nesse momento, ao apresentar-se as inquietações de todos, houve um
turbilhão de ideias e confrontos de pensamentos, porém com a intermediação da
facilitadora chegou-se a um consenso.
Após a exposição de todos os problemas, realizou-se o agrupamento
dos mesmos considerando grupos de sentidos e para cada grupo de sentidos,
identificou-se um macroproblema a ser enfrentado. Os produtos desses
movimentos realizados são demonstrados no Quadro 1.
A partir dos macroproblemas definidos chegou-se ao movimento dos
“desejos de mudança”, ou seja, na definição das seguintes situações-objetivos
(SO):
 SO1 – Integração das ações de VISA com os demais setores da
saúde
 SO2 – Fortalecimento das ações educativas em VISA para o
público, profissionais e setor produtivo.

Quadro 1: Análise situacional e identificação de problemas.
ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO DO
PROBLEMA

ENUNCIADO DO
MACROBLEMA

PROBLEMAS ELENCADOS

Baixa aplicação dos recursos
financeiros destinados ás ações de
VISA.
Recursos financeiros insuficientes.
GESTÃO FINANCEIRA

DIFICULDADES
NA GESTÃO DE
RECURSOS
FINANCEIROS

Dificuldades na gestão de recursos
financeiros.
Insuficiência em realizar as
fiscalizações devido ao baixo
financiamento.
Financiamento insuficiente para as
ações de VISA.

INTERSETORIALIDADE

FALTA DE
INTEGRAÇÃO

Falta de integração dos serviços de
saúde.
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DAS AÇÕES DE
VISA COM OS
DEMAIS
SETORES DE
SAÚDE

RECUROS HUMANOS

INSUFICIÊNCIA
DE
PROFISSIONAIS
PARA A
COBERTURA DE
TODAS AS
DEMANDAS DA
VISA

Falta de integração das ações de
VISA com os demais setores da
saúde.

Desmotivação dos profissionais
nas capacitações.
Insuficiência de profissionais para
a cobertura de todas as demandas
da VISA.
Falta
de
profissionais
com
multiprofissões para atuação na
VISA (inserir na VISA profissionais
de nível superior).
Falta de campanhas educativas
para a população.

EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM
SAÚDE

INSUFICIÊNCIA
DE AÇÕES
EDUCATIVAS EM
VIGILÃNCIA
SANITÁRIA

Falha na atenção básica nas ações
educativas da vigilância sanitária.
Deficiências
em
educação
continuada para ações em VISA.
Insuficiência de ações educativas
em Vigilância Sanitária.
Baixa adesão dos gestores às
pactuações dos cursos.

Fonte: Autores do projeto aplicativo.
4.2. Priorização de problemas

Após a identificação dos problemas, torna-se necessária a priorização
ou seleção deste, uma vez que, dificilmente poderão ser resolvidos ao mesmo
tempo. Para isso, na segunda etapa do percurso metodológico trabalhou-se a
dinâmica de priorização dos problemas a partir de um vídeo da série “Circulando
Saberes” Dinâmicas 02 e 03 “Priorização de Problemas e Atores Sociais”,
produzida pelo IEP/HSL.
Existem diversas formas de seleção de problemas. A metodologia de
seleção utilizada foi através da construção de uma planilha chamada matriz
decisória, em que os problemas identificados na primeira etapa foram analisados
e

selecionados

conforme

quatro

critérios:

relevância,

prazo/urgência,

factibilidade e viabilidade. Para melhor entendimento dessa movimentação o
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grupo realizou a releitura do termo de referência do projeto aplicativo. Em
seguida, cada integrante do grupo atribuiu pontuação de 0 a 3 de acordo com
grau de importância dos itens da matriz decisória. Houve compartilhamento das
opiniões e foi realizado somatório das pontuações correspondentes aos
problemas listados, cujo resultado pode ser observado no Quadro 2, no qual o
problema de maior relevância identificado pelo grupo foi a “insuficiência de
ações educativas em VISA”.

Quadro 2: Matriz decisória para priorização dos problemas, segundo relevância,
prazo – urgência, factibilidade e viabilidade.
Problema
Relevânci
Prazo Factibilidade Viabilidad
Total
a

urgênci

e

a
Falta de

de
pontos

13

12

11

11

47

20

20

18

16

64

integração
de VISA com
os demais
setores de
saúde
Insuficiência
de ações
educativas
em VISA
Fonte: Autores do projeto aplicativo.
4.3. Identificação de atores sociais

Para Matus (1996), o planejamento é um processo técnico-político
resultante de um jogo de atores em interação, conflito, cooperação e alianças.
E deste modo, uma atividade de cunho nitidamente político, da mesma forma
que a política é um jogo e conflito de estratégias que constituem e requerem,
cada vez mais, um esforço de planejamento com os recursos técnicos
disponíveis, organizando informações, hierarquizando e ordenando as ações,
orientando as decisões.
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Após a identificação e priorização dos problemas, realizou-se a
terceira etapa do processo na qual se identificou os atores sociais envolvidos.
Outro momento muito difícil para o grupo, pois cada integrante vivencia, na sua
prática profissional, uma realidade diferente. A multidisciplinaridade nesse
momento foi um fator complicador, pois houve choque de diferentes ideologias,
interesses, olhares, valores e intenções. Por outro lado, tivemos que discutir,
consensuar e chegar a um denominador comum que deixasse todos confortáveis
com a decisão final.
A escolha dos atores sociais é uma fase importante do projeto, pois
os mesmos são peças fundamentais para a execução do plano de ação. A
seleção dos atores se deu pela relevância e correlação dos mesmos ao tema do
projeto. Inicialmente podemos observar que a maioria dos atores escolhidos teve
valor alto e interesse positivo, porém, em um segundo momento quando
avaliamos a viabilidade do projeto aplicativo pudemos perceber que dois atores
(Associação dos Produtores Rurais e SEBRAE) ficaram neutros na ação 1 e com
valor médio na ação 2.
A

Secretaria

Municipal

de

Saúde,

Coordenação

de

VISA,

Coordenação de Vigilância em Saúde e Secretaria de Agricultura do Município
de São José de Ribamar possuem valor alto e interesse positivo durante todo o
processo de construção do projeto aplicativo, e demonstraram um valoroso
interesse no projeto, pois se trata de um projeto educativo com alcance social e
que possibilita também trabalhar a intra e intersetorialidade na estrutura de
governo do município. O interesse dos atores também se da pelo fato do projeto
poder proporcionar melhores índices de qualidade de vida à população do
município de São Jose de Ribamar.
Nesse sentido o grupo identificou os atores sociais relevantes em
relação ao problema selecionado conforme a matriz de valor e interesse
apresentada no Quadro 3 a seguir.
Quadro 3: Matriz de mapeamento de atores sociais, segundo valor e interesse
frente aos problemas priorizados.
Atores sociais
Valor*
Interesse**
Secretaria Municipal de Saúde

Alto

+

Coordenação da VISA

Alto

+
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Coordenação da Vigilância em Saúde

Alto

+

Associação de produtores rurais

Alto

+

ETSUS-SES

Alto

+

Superintendência de VISA do Estado

Alto

+

Secretaria de agricultura

Alto

+

SEBRAE

Médio

+

Coordenação da atenção básica

Médio

N

*Os valores são classificados em: Alto, médio ou baixo
**Interesse:
Sinal negativo–manter a realidade ou rechaçar a mudança
Sinal positivo – mudar a realidade
Indiferença – neutro
4.4. Descrição do problema priorizado

Apenas selecionar o problema não é suficiente para se definir as
intervenções necessárias para a busca de sua solução. É necessário descrevêlo, isto é, realizar um maior detalhamento de suas características para que se
possa ter uma idéia de sua dimensão e quantificação, para posteriormente
avaliar o impacto causado pelo plano de intervenção a ser aplicado.
Inicialmente tivemos dificuldade de entender a dinâmica proposta
pelo curso, com isso o grupo fez a releitura do material teórico e solicitamos a
intermediação da facilitadora. Contudo, ainda assim o fizemos com dificuldade
e insegurança.
Definimos, portanto, previamente os seguintes descritores: D1 –
dificuldade de desenvolvimento das ações educativas em VISA para o setor
regulado; D2 – falta de envolvimento dos atores sociais para desempenho das
ações educativas em VISA.
A partir do problema selecionado, foram levantados dois descritores
principais. São eles:
 D1: Somente 30% das ações educativas em vigilância sanitária
são desenvolvidas no setor regulado;
 D2: Apenas 40% dos atores sociais participaram na execução das
ações educativas planejadas em vigilância sanitária para o setor regulado.
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4.4.1. Árvore explicativa

Uma vez definidos os descritores, torna-se necessária uma análise
detalhada de cada situação elencada com a finalidade de se atribuir ações que
eliminem os fatores geradores do problema.
Para tanto, tomou-se como ferramenta de trabalho a “árvore de
problemas”, que é considerada como um diagrama de causa e efeito. Este
instrumento possibilita a análise adequada dos problemas existentes
proporcionando

uma

compreensão

de

suas

inter-relações

causais,

transformando a realidade momentaneamente complexa em uma concepção
mais simplificada, tornando possível uma ação mais adequada.
Sendo assim, a árvore de problemas possibilita a definição do foco de
análise de uma determinada situação, a definição dos principais problemas
dessa situação e a análise deles estabelecendo sua relação com a causa.
Nesse contexto, o grupo afinidade identificou as manifestações que
melhor descrevem e mensuram o problema, expressando-as em forma de
descritores, as causas-consequências do problema e a cadeia lógica multicausal
entre os descritores-causas-consequências.
Para realização da dinâmica de construção da árvore explicativa o
grupo realizou 5 movimentos:
1. Definindo os descritores;
2. Identificando as causas que determinam o problema;
3. Identificando as consequências do problema;
4. Relacionando descritores, causas e consequências;
5. Identificando os nós críticos;
Ao final da dinâmica realizada pelo grupo, foi elaborada a seguinte
árvore explicativa (Figura 1) relacionada a cada descritor identificado.

Figura 1: Árvore explicativa de problemas
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Fonte: Autores do projeto aplicativo.

5.PLANO DE INTERVENÇÃO: APRESENTAÇÃO ESTRUTURADA DAS
AÇÕES PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A construção das intervenções para o problema é para Matus (1998)
o desenho dos meios que os atores definem como necessários para alterar a
situação- problema atual até convertê-la em situação objetivo que se pretende
alcançar. Nesse sentido, o grupo afinidade fez um resgate dos problemas e nós
críticos identificados. E para cada nó crítico foi elaborado uma proposta de
enfrentamento partindo-se dos resultados esperados definidos pelo grupo.
Partindo desses resultados foram delineados as ações, as atividades, os
responsáveis, os parceiros, os indicadores, os recursos necessários e os prazos.
No Quadro 4 a seguir são apresentadas as propostas de intervenção para cada
nó crítico, bem como o plano de execução das atividades.

17

Quadro 4: Planilha Plano de Ação – PES simplificado
PROBLEMA:
Insuficiência das ações educativas em VISA para o setor regulado – feirantes
NÓ CRÍTICO 1:
Planejamento ineficiente das ações educativas
Resultados
esperados
Planejament
o eficaz e
factível para
realização
de ações
educativas
voltadas
para o setor
reguladofeirantes.

Ações
Traçar a logística e as
estratégias para
realização das ações
educativas.

Atividades
 Realizar oficinas de
planejamento com os
atores envolvidos;
 Promover capacitação
para equipe envolvida no
processo de educação
sanitária aos feirantes;
 Elaboração dos
materiais didáticos a
serem utilizados nas
ações educativas;
 Realizar capacitação
dos feirantes quanto às
boas práticas de
manipulação dos
alimentos;

Responsáveis
 VISA
 Assessoria de
planejamento da
SEMUS
 Departamento de
educação em saúde
da SEMUS

Parceiros
 ETSUS
 SUVISA
 SEMAGRISJR
 ASCON

Indicadores
Nº de ações
educativas
realizadas x 100
Nº de ações
educativas
planejadas

Recursos

Prazo

 Humanos
 Estrutural
 Material
 Financeir
o

180
dias
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NÓ CRÍTICO 1:
Plano de execução das atividades da ação 1

ATIVIDADE

Promover
capacitação
para a equipe envolvida
no processo de educação
sanitária aos feirantes .

Realizar capacitação dos
feirantes quanto às boas
práticas de manipulação
de alimentos e avaliar as
sugestões do consumidor
após as capacitações.

PÚBLICO
- SEMAGRI
- Vigilância Sanitária
- Vigilância em Saúde
- ETSUS

- Feirantes

METODOLOGIA

RECURSOS

DURAÇÃO

- Iniciar com dinâmica de acolhimento do
grupo;
- Apresentação do planejamento e dos
produtos finais da oficina de elaboração dos
materiais didáticos;
- Apresentação do curso de boas práticas de
manipulação de alimentos a ser trabalhado
com os feirantes com os seguintes temas:
importância da lavagem das mãos;
manipulação
correta
dos
alimentos;
acondicionamento/armazenamento
adequado dos alimentos; a importância do
uso dos EPI; enfoque das doenças
transmitidas por alimentos; importância do
controle sanitário na comercialização dos
alimentos.
- Iniciar com dinâmica de acolhimento do
grupo;
- Montar stand na feira com exposição dos
banners,
e distribuição dos folders
educativos;
- Exposição dialogada do curso, realizada
pelos técnicos da VISA, com o uso de slides
a pequenos grupos de feirantes com duração
de 15 minutos para cada grupo;
- Realizar uma dinâmica de avaliação ao
término do curso que servirá de avaliação do
mesmo;
- Colocar caixa de sugestões na feira
direcionada ao consumidor.

- Data Show
- Coffe Break
- Material de Expediente
- Vídeo
-Tarjetas
-Fita Adesiva

03 dias, totalizando 24
horas.

- Tenda
- Data Show
- Banner
- Epi’s
- Lanche
- Cadeiras E Mesas
- Notebook
- Telão
- Caixa de som e
microfone
- Equipe treinada para
aplicação do treinamento
- Caixa de sugestões

1 semana em cada feira
do município, distribuído
nos 05 dias da semana.
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Realizar
oficina
de
planejamento com os
atores sociais envolvidos
.

Elaboração Dos Materiais
Didáticos
A
Serem
Utilizados Nas Ações
Educativas

Resultados
esperados
Articulação
intersetorial
satisfatória para
o bom
desempenho
das ações
educativas para
o setor reguladofeirantes

- SEMAGRI
- Vigilância Sanitária
- Vigilância em Saúde
- ETSUS

- Iniciar com dinâmica de acolhimento do
grupo;
- Realizar oficina com o grupo convidado para
definição das estratégias e temas a serem
abordados com o público alvo do projeto
(feirantes).

- Data Show
- Coffe Break
- Material de expediente
- Vídeo
- Flip Sharp
-Tarjetas
- Fita Adesiva

02 Dias. Totalizando 16
horas.

Durante 02 Dias em cada
- SEMAGRI
- Iniciar Com Dinâmica De Acolhimento Do - Vídeo
Mês,
totalizando
32
- Vigilância Sanitária
Grupo
- Material De Expediente Horas
PROBLEMA:
- Vigilância em Saúde
- Oficina De Elaboração
Dos Materiais - Data Show
Insuficiência
das
ações
educativas
em VISA Nas
para oAções
setor regulado
– feirantes
- ETSUS
Didáticos A Serem Utilizados
- Coffe Break
Educativas (Folder, Banner E Construção - Flip Sharp
NÓ CRÍTICO 2:
Dos Slides Do Curso)
-Tarjetas
Articulação intersetorial insuficiente para desempenhar as -ações
educativas
FitaAdesiva
- Manuais De Vigilância
Ações
Atividades
Responsáveis
Parceiros
Indicadores
Recursos
Prazo
Sanitária

Promover estratégias
para devida
articulação
intersetorial

 Realizar oficinas de
sensibilização com os
principais atores sociais
objetivando a ampliação do
conhecimento das ações
de VISA
 Definir competências de
cada setor envolvido

 VISA
 Assessoria
de
planejamento da SEMUS
 Departamento
de
educação em saúde da
SEMUS

 ETSUS
 SUVISA
 SEMAGRISJR
 ASCON

Nº de atores
sociais
sensibilizado
s x 100
Nº de atores
sociais
convidados

Nº de
parcerias
oficialmente
realizadas x
100

 Humanos
 Estrutural
 Material
 Financeir
o

1
80
dias
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Nº de
parcerias
intentadas
NÓ CRÍTICO 2:
Plano de execução das atividades da ação 2
ATIVIDADE

PÚBLICO

Definir competências de
cada setor envolvido.

- SEMAGRI
- Vigilância Sanitária
- Vigilância em Saúde
- ETSUS

Realizar oficina de
sensibilização com os
principais atores sociais
objetivando a ampliação do
conhecimento das ações
de visa.

- SEMAGRI
- Vigilância Sanitária
- Vigilância em Saúde
- ETSUS

Fonte: Autores do projeto aplicativo.

METODOLOGIA
- Será realizada uma oficina
de acolhimento;
- Apresentação das
competências de cada
público convidado, a ser
realizada pela coordenação
de vigilância sanitária;
- Será realizada uma oficina
de acolhimento;
- Será apresentado por meio
de aula expositiva as áreas
de atuação da vigilância
sanitária com enfoque na
gestão do risco na área de
manipulação dos alimentos.

RECURSOS
- data show
- coffe break
- material de expediente
- vídeo

- vídeo
- material de expediente
- data show
- coffe break

DURAÇÃO
06 horas.

2 dias. Totalizando 16 horas.

21

5.1. Viabilizando o plano de ação

Nesta etapa, a oficina de trabalho realizada no curso nos provocou
para a reflexão e desenvolvimento do pensamento estratégico por meio da busca
de recursos e possibilidades para tornar factível as intervenções do projeto.
Nesse sentido, as ações viáveis são aquelas consensuais entre os
atores sociais de modo positivo, assumindo postura de apoio às mesmas. E
assim, o grupo afinidade AVANT realizou um resgate das movimentações
realizadas na construção do projeto aplicativo enumerando as ações e atores
sociais envolvidos para analisar a posição e motivação dos mesmos buscando
a viabilidade do projeto. Em seguida, fez-se análise de interesse e valor em que
cada ator social atribui às ações do plano conforme foto a seguir.
Quadro 5:Viabilidade do Projeto Aplicativo
Atores sociais

AÇÃO 1:
Traçar a logística
e as estratégias
para realização
das ações
educativas.

AÇÃO 2:
Promover
estratégias para
devida articulação
intersetorial.

Secretaria Municipal de Saúde

+A

+A

Coordenação da VISA

+A

+A

Coordenação da Vigilância em

+A

+A

-

+M

ETSUS-SES

+A

+A

Superintendência de VISA do

+A

+A

+A

+A

-

+M

Coordenação da atenção básica

+M

+M

VIABILIDADE

SIM

SIM

Saúde
Associação de produtores rurais

Estado
Secretário de agricultura
SEBRAE

Fonte: Autores do projeto aplicativo.
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Segundo a análise do grupo, as duas ações propostas são factíveis e tem
pleno apoio dos atores sociais envolvidos neste processo.
5.2. Gestão do Plano

Para esta etapa do processo de condução do plano, o seu monitoramento,
a identificação de dificuldades e as ações corretivas necessárias para efetivação
das ações propostas, construíram a matriz de gestão do plano classificando as
ações propostas quanto à viabilidade, impacto, comando, duração, recurso e
precedência.
Quadro 6: Matriz de Gestão do Plano
Ação

Viabilidade

Impacto


A
1

Comand
o
SEMUSSJR;



Alta

A

Coorden
ação de
Vigilânci
a em
Saúde.

Recurs
o

Precedência

Técnic
o

Coorden
ação de
VISA;

Alto


Duração

Média
Duração

Econô
mico
2ª
Organi
zaciona
l
Político

SEMUSSJR;

2


Alta

Coorden
ação de
VISA;

Alto
Coorden
ação de
Vigilânci
a em
Saúde.

Fonte: Autores do projeto aplicativo

Média
Duração

Político

1ª
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Para acompanhamento das ações e atividades sugerimos a
utilização da matriz de monitoramento do plano conforme Quadro 7.
Quadro7: Matriz de monitoramento do plano
NOVAS
AÇÃO EM
ORDEM DE
PRECEDÊNCIA

SITUAÇÃO

RESULTADOS

DIFICULDADES

AÇÕES E
OU
AJUSTES

Promover
estratégias para
devida
articulação
intersetorial




Realizar
oficinas de
sensibilização
com os
principais
atores sociais
objetivando a
ampliação do
conhecimento
das ações de
VISA
Definir
competências
de cada setor
envolvido

Traçar a logística
e as estratégias
para realização
das ações
educativas






Realizar
oficinas de
planejamento
com os atores
envolvidos
Promover
capacitação
para equipe
envolvida no
processo de
educação
sanitária aos
feirantes
Elaboração dos
materiais
didáticos a
serem
utilizados nas
ações
educativas
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Realizar
capacitação
dos feirantes
quanto às boas
práticas de
manipulação
dos alimentos

Fonte: Autores do projeto aplicativo.

5.3. Cronograma de acompanhamento da implementação do Plano de Ação

Para execução das ações propostas, propomos o cronograma de
acompanhamento da implementação destas, conforme Quadro 8 a seguir.
Quadro 8: Cronograma de acompanhamento.
JAN
2017

AÇÕES E ATIVIDADES

AÇÃO 1:
Promover estratégias para devida
articulação intersetorial.

ATIVIDADE 1:
Definir competências de
envolvido.

cada

setor

ATIVIDADE 2:
Realizar oficinas de sensibilização com os
principais atores sociais objetivando a
ampliação do conhecimento das ações de
VISA.

AÇÃO 2:
Traçar a logística e as estratégias para
realização das ações educativas.

ATIVIDADE 1:
Realizar oficinas de planejamento com os
atores sociais envolvidos.

ATIVIDADE 2:

FEV
2017

MAR
2017

ABR
2017

MAI
201
7

JUN
2017
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Elaboração dos materiais didáticos a
serem utilizados nas ações educativas.

ATIVIDADE 3
Promover capacitação para equipe
envolvida no processo de educação
sanitária aos feirantes.

ATIVIDADE 4
Realizar capacitação dos feirantes quanto
às boas práticas de manipulação dos
alimentos.
A 1: Traçar a logística e as estratégias para realização das ações educativas.
A 2: Promover estratégias para devida articulação intersetorial.

5.4. Planilha Orçamentária

No Quadro 8 a seguir apresentamos uma estimativa orçamentária
para a implementação deste plano de ação.
Quadro 8: Planilha Orçamentária.
AÇÕES
Promover
estratégias
para devida
articulação
intersetorial

Traçar a
logística e as
estratégias
para
realização das
ações
educativas

DATA
INICIAL

DATA FINAL

DESPESAS
DE
CUSTEIO

DESPESAS
DE
INVESTIMENTO

JANEIR
O

FEVEREIRO

R$ 5.000,00

R$
5.000,00

MARÇO

JUNHO

R$
10.000,00

R$
10.000,0
0

TOTAL

R$
TOTAL

15.000,0
0

Fonte: Autores do projeto aplicativo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que a proposta de fortalecimento de educação em
Vigilância Sanitária pode despertar interesses para transformação da realidade
no sentindo de melhorar a qualidade do sistema de saúde.
A educação em saúde propõe formar cidadãos esclarecidos sobre
saúde e suas formas de prevenção e sobre doença, suas causas e
consequências, possibilitando que se chegue a uma concepção mais elaborada
sobre realidade e resolver os problemas para modificar a situação atual, sendo
capazes de gerar transformações na vida do indivíduo.
O presente estudo vem reafirmar que a VISA não é apenas um órgão
punitivo, mas um órgão educativo no sentido de contribuir para a formação, para
a compreensão dos gestores municipais, e de fortalecer a inclusão produtiva.
Nesse sentido, é fundamental que sejam desenvolvidas estratégias
de informação e comunicação com a participação ativa de profissionais e
gestores da saúde com a população, e setores regulados, a respeito das
questões da área de vigilância sanitária, principalmente, no tocante à
comunicação de riscos que poderão influenciar as decisões do cidadão,
orientando-o para a construção de uma consciência sanitária que reconhece a
saúde como um valor.

27

REFERÊNCIAS
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Plano Diretor de Vigilância
Sanitária.
Brasília:
Anvisa,
2007a.
26
p.
Disponível
em:
http://www.anvisa.gov.br/institucional/pdvisa/
index.htm.
Acesso
em:
30/04/2016.
________, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Gestão da
Educação em Vigilância Sanitária – Proposições Regionais. 2013
________. Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, p. 018055. Set.1990.
________. Lei nº9.782, de 26 de janeiro de 1999. Defineo Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
e dá outras providências. Diário Oficialda União, Brasília, DF, 27, jan. 1999.
________. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária e
Escola: parceiros na construção da cidadania/ Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2012.
COSTA, E. A.& ROZENFELD, S.Fundamentos da Vigilância Sanitária. Rio de
Janeiro: Ed. Fiocruz, 2000.
GOMES, L.B; MERHY, E.E. Compreendendo a Educação Popular em Saúde:
um estudo na literatura brasileira. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro,
v.27, n.1, p.7-18, 30/04/2016. Disponível em: <http://www.scielo.

28

O'DWYER, Gisele; TAVARES, Maria de Fátima Lobato; DE SETA, Marismary
Horst. O desafio de operacionalizar as ações de vigilância sanitária no âmbito da
promoção da saúde e no locus saúde da família. Interface (Botucatu),Botucatu ,
v. 11, n. 23, p. 467-484, Dec.
2007 .
Disponível em:
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141432832007000300006&lng=en&nrm=iso>. acesso em: 02 Mai 2016.
O'DWYER, Gisele; REIS, Daniela Carla de Souza; SILVA, Luciana Leite
Gonçalves da. Integralidade, uma diretriz do SUS para a vigilância sanitária.
Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2010.
MACHADO, A.G. M.; WANDERLEY, L.C.S. Educação em Saúde. [S.l],[S.d]
Disponível
em:http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/u
nidade09/unidade09.pd f. Acesso em: 02 Mai. 2016.
MAIA, Christiane.; GUILHEM, Dirce.; LUCCHESE, Geraldo. Integração entre
vigilância sanitária e assistência à saúde da mulher: um estudo sobre a
integralidade no SUS. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 4,
abr. 2010.
MARQUES, MCC. A prática da visa e a ética. Vigilância sanitária: textos e
contextos. São Paulo: CECOVISA/USP; 2004.

MOUTINHO, Flavio Fernando Batista; CAMPOS, Magda Garcia; DE JESUS,
Petrônio Barros Ribeiro. A importância da implementação de ações educativas
em vigilância sanitária pelas equipes da estratégia saúde da família: breve
revisão. Revista de APS, v. 15, n. 2, 2012.
SENNA, Mônica de Castro Maia. Vigilância sanitária: desvendando o enigma.
Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2010.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDENILDE ALVES DOS SANTOS
GEISE MACHADO CARVALHO
JOEDILMA TEIXEIRA DOS SANTOS
MÁRCIA SOARES COSTA GOMES
MARIA CORDÉLIA LOBATO DE JESUS
MARIA ALCINA GOMES DE SOUSA MONTEIRO
RAQUEL RUTH VIEIRA COSTA

PROTÓTIPO DE APLICATIVO MÓVEL COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO
EDUCATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MARANHÃO

SÃO LUÍS – MA
2016

EDENILDE ALVES DOS SANTOS
GEISE MACHADO CARVALHO
JOEDILMA TEIXEIRA DOS SANTOS
MÁRCIA SOARES COSTA GOMES
MARIA CORDÉLIA LOBATO DE JESUS
MARIA ALCINA GOMES DE SOUSA MONTEIRO
RAQUEL RUTH VIEIRA COSTA

PROTÓTIPO DE APLICATIVO MÓVEL COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO
EDUCATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MARANHÃO

Projeto Aplicativo apresentado ao Instituto SírioLibanês de Ensino e Pesquisa como requisito
parcial para certificação como especialistas em
Gestão da Vigilância Sanitária.
Orientadora: Alessandra Enes Rocha
Co- Facilitadora: Lídia Saldanha Nicolau

SÃO LUÍS-MA
2016

SUMÁRIO

1 CONTEXTO..................................................................................................................3
2 OBJETO.......................................................................................................................5
3 OBJETIVOS.................................................................................................................5
4 FUNDAMENTAÇÃO....................................................................................................6
5 PERCURSO METODOLÓGICO..................................................................................9
6 PLANO DE INTERVENÇÃO......................................................................................13
REFERÊNCIAS............................................................................................................ 22

1 CONTEXTO
O estado do Maranhão tem uma área de 333.365 km, dividido em 217
municípios e uma população estimada de 6.954.036 habitantes, sendo que 36,93%
da população reside na zona rural. É um dos mais pobres do Brasil, apresentando
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no valor de 0,683, o segundo pior índice
quando comparado com outros estados (IBGE, 2010).
Essa pesquisa, revelou o Maranhão como o estado com o pior índice na
distribuição de médicos, apresentando baixos índices em relação à saúde preventiva,
falta de saneamento básico adequado submete, num grupo de cada 1000 habitantes,
pelo menos 812 pessoas deste grupo a vulnerabilidades por doenças transmitidas
pela contaminação de origem hídrica.
Em referência aos serviços de Vigilância Sanitária, desenvolvidos no
Maranhão, o Núcleo de Descentralização da Superintendência da Vigilância Sanitária
(SUVISA-SES MA) informa que 68 municípios não dispõem deste serviço, sendo que
16 destes estão entre os de menor IDH. Com relação a quantidade de ações
educativas realizadas no primeiro semestre de 2016, constam: Projeto Visa nas
Escolas (5), Visa Itinerante (4), EDUCANVISA (1), cursos de processo administrativo
(4), oficina de mobilização de combate ao tabagismo (4), curso de controle de infecção
e hemoterapia (3), seminário e avaliação e planejamento (1) e oficina de avaliação e
execução das ações de VISA (1).
A educação em saúde destaca-se como uma das estratégias do poder público
para a transformação das condições de saúde da população, visto ser uma prática
social cujo processo contribui para a promoção da saúde por meio da formação de
uma consciência crítica a respeito dos problemas de saúde tanto individuais como
coletivos (BRASIL, 2007).
Diante desses pressupostos, a Vigilância Sanitária (VISA) tem como uma de
suas atribuições a promoção de ações educativas estimulando a consciência sanitária
da população. Portanto, é dever da VISA desenvolver atividades para este público por
meio de palestras, seminários, cursos, materiais impressos, reuniões, aulas, oficinas,
peças teatrais e ou outras estratégias educativas (LIMA et al., 2007).
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Maranhão por meio da Secretaria
Adjunta de Vigilância em Saúde e da SUVISA desenvolvem programas que levam
ações educativas e capacitações para os profissionais de saúde e para a população
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em geral como: o EDUCANVISA, Projeto Visa nas Escolas e Visa Itinerante. O objetivo
dessas atividades consiste em desenvolver ações estratégicas em educação e saúde,
possibilitando uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos que
contribuam para a melhoria da qualidade de vida desse público.
Durante as oficinas de trabalho (OT) realizadas no curso de especialização de
Gestão em Vigilância Sanitária para identificação de problemas no âmbito da VISA,
identificaram-se os seguintes macroproblemas: baixo investimento financeiro em
ações de VISA, insuficiência de estrutura física e recursos humanos em VISA,
insuficiência de estratégias de ações educativas e ineficiência de gestão em ações de
VISA, sendo priorizado o macroproblema Insuficiência de ações educativas em
VISA.
Esse macroproblema foi confirmado em entrevistas realizadas pela pelo grupo
Afinidade VISANETES com os atores sociais, coordenadora do Núcleo de Educação
e Comunicação e o Superintendente da SUVISA, que citaram entre outros: falta de
internet em muitos municípios; baixa adesão dos secretários municipais para
investimento em ações educativas em VISA; capacitações pouco atrativas para os
técnicos que atuam em ações educativas; difícil interação com os departamentos para
disponibilização de técnicos para capacitação.
Diante do cenário descrito, identificou-se a necessidade de contribuir para a
melhoria das ações educativas em VISA com a criação de novas ferramentas de
comunicação desta com a sociedade. O grupo discutiu diversas possibilidades, a meta
era alcançar o maior número de pessoas possíveis, portanto optou-se por propor a
criação de um aplicativo para dispositivos móveis, ampliando assim, a percepção do
conhecimento sanitário, por meio da facilidade, comodidade e fácil acessibilidade aos
temas pertinentes sobre Vigilância Sanitária.
Enfatizamos que essa proposta foi acolhida de forma favorável pelo
Superintendente da SUVISA e que pudemos contar com a colaboração do Senhor
Paulino Cantanhede, Mestre em Engenharia Elétrica e técnico em Tecnologia da
Informação (TI) da SES, que atuou como consultor no planejamento desta ferramenta
de educação.

2 OBJETO
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Com base na leitura e análise da realidade explicitada acima, o grupo
identificou o macroproblema insuficiência de ações educativas em VISA e propõe
a construção de protótipo de aplicativo móvel para celular como ferramenta educativa
e informativa, atrativa e interativa, enfocando que conforme (LY, 2011), o uso desses
aplicativos cresce diariamente, inclusive na área da saúde, como exemplos bem
sucedidos temos: Meu Pré-Natal, planejado e desenvolvido pela faculdade de
Medicina UFMG que possibilita responder as principais dúvidas das gestantes; o
Docway, lançado em setembro de 2015 em Curitiba que conecta médico e paciente
para um atendimento domiciliar e o Einstein Vacinas desenvolvido pelo Hospital Albert
Einstein, o aplicativo ajuda a manter a caderneta de vacinação em dia ao emitir alertas
avisando quando as doses devem ser tomadas. Aqui no estado, a partir de maio de
2015 o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) criou aplicativo
(PROCON/MA) que possibilitando ao cidadão o registro e o acompanhamento de
denúncias e processos, de forma mais rápida e eficiente.
A aprendizagem móvel pode ser definida como a aprendizagem ampliada e
apoiada a partir do uso dos dispositivos móveis, tendo como principais características
a portabilidade destes dispositivos, sua integração com as diferentes mídias, a
mobilidade e flexibilidade dos sujeitos que podem estar tanto fisicamente e
geograficamente distantes uns dos outros quanto em espaços físicos formais de
aprendizagem escolar (VALENTIM, 2009).
Este tipo de dispositivo viabiliza o espaço de convergência da Internet com as
telecomunicações, criando ampla rede de comunicação e de oportunidades de
aprendizagem que poderá contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
população que terá mais uma oportunidade de informar-se sobre sua saúde, de sua
família e da comunidade.

3 OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GERAL


Desenvolver um protótipo de aplicativo para celular como uma estratégia de
ação educativa em vigilância sanitária para a população do Maranhão.
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3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Apresentar proposta de construção de um aplicativo para celular como
alternativa de ampliar o acesso às informações em Vigilância Sanitária;



Promover a realização de oficinas de sensibilização aos gestores de VISA
quanto à importância e utilidade dos aplicativos, em referência a acessibilidade
dos serviços de VISA.

4 FUNDAMENTAÇÃO

A assistência à saúde no Brasil é assegurada a todos os cidadãos na
Constituição Federal (CF) de 1988 em seu Art. 196: “A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (BRASIL,1988)
Como meio de concretizar esse direito, criou-se o Sistema Único de Saúde
(SUS) regulamentado pela a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990) que tem como diretrizes a universalização, a descentralização, a
integralidade do atendimento com prioridade à prevenção e a participação da
comunidade (BRASIL, 1990).
A Lei nº 8.080 afirma em seu artigo 6º que estão incluídas no campo de atuação
do SUS, entre outros, a vigilância sanitária. No parágrafo primeiro desse artigo, a Lei
define a vigilância sanitária como:
Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da
saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas
e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços
que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. (BRASIL, 1990).

O Regulamento da CF (Lei nº 9.782/99), determina em seu Art. 1º que o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações definido
pelo § 1º do art. 6º e pelos art. 15 a 18 da Lei 8.080/90 e é executado por instituições
da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
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e dos Municípios, que exerçam atividades de regulamentação, normatização e
fiscalização na área de vigilância sanitária. (BRASIL, 1999).
Lucchese (2001) corrobora afirmando que:
A vigilância sanitária também pode ser concebida como um espaço de
exercício da cidadania e do controle social, por sua capacidade
transformadora da qualidade dos produtos, dos processos e das relações
sociais. Sua natureza exige uma ação interdisciplinar e interinstitucional, e a
mediação de setores da sociedade, por meio de canais de participação
constituídos. No âmbito do SUS, a vigilância sanitária representa um
poderoso mecanismo para articular poderes e níveis de governo, e
impulsionar ações e movimentos de participação social.

No tocante as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde a
Vigilância Sanitária é fundamental para a melhoria da situação de saúde e qualidade
de vida da população “A atividade de vigilância sanitária, portanto, não somente faz
parte das competências do SUS como tem caráter prioritário, por sua natureza
essencialmente preventiva” (LUCCHESE, 2001).
Ressalta-se que a compreensão do conceito ampliado de saúde definido por
Brasil (1986), a saber, “a saúde é resultante das condições de habitação, alimentação,
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade,
acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde” é fundamental nesse
processo, desta forma não entendendo a saúde como ausência de doenças como se
acreditou por muito tempo, ou seja, as condições de vida e de trabalho da população
estão diretamente relacionadas com sua situação de saúde.
Trata-se dos determinantes sociais da saúde que podem ser definidos como os
fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais
que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na
população (BUSS, PELLEGRINI, 2007).
As ações educativas em Vigilância Sanitária têm por finalidade promover a
disseminação das normas, informações técnico-científicas referentes aos produtos,
serviços e ambientes que podem interferir com a saúde, estando voltadas aos
profissionais de saúde, a outros prestadores de serviços ou à população em geral
(BRASIL, 2007).
Segundo O´Dwyer; Tavares; De Seta (2007), sem as atividades educativas e
de comunicação permeando a atenção à saúde, a vigilância sanitária não será efetiva,
pois esta constitui espaço de comunicação e promoção da saúde ao dialogar com a
população e com os demais profissionais, considerando seus saberes e a
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participação, principalmente da sociedade, na definição dos riscos sanitários do qual
não tem acesso nem influência.
A educação em saúde possibilita a proteção da saúde e é considerado um
instrumento importante para efetividade das ações de VISA por permitir a
democratização do conhecimento, contribuir para a construção da consciência
sanitária e despertar a participação da comunidade no controle social. Assim, as
atividades de caráter educativo e informativo ampliam o conhecimento da população,
para que esta possa exercer sua cidadania buscando produtos e serviços de
qualidade bem como do setor regulado para controle e redução de possíveis riscos e
agravos à saúde (TIBÚRCIO; VIDAL JÚNIOR, 2013).
A Educação Sanitária visa a construção de conhecimentos, vinculados à
formação do indivíduo como um cidadão apto a atuar dignamente na sociedade,
procurando melhorá-la. Educar para a saúde é um processo dinâmico, constante nas
práticas e nas ações de saúde fundamentadas na vivência sociocultural da população.
Tem como objetivo estimulá-la para assumir responsabilidades, a fim de que se torne
sujeito autônomo, participativo e transformador da realidade. Desse modo, as
atividades educativas têm como foco principal o fortalecimento da vigilância primária
e a promoção da saúde pública. (BRASIL, 2010)
Corroborando a importância das ações educativas, o Eixo 05 “Construção da
consciência sanitária: mobilização, participação e controle social” do Plano Diretor da
Vigilância Sanitária (PDVISA) traz entre suas diretrizes a promoção de espaços e
ações para criar a consciência sanitária na população com entendimento sobre o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e os riscos sanitários através de ações
educativas e da sensibilização dos trabalhadores de saúde (OLIVEIRA NETO, 2007).
Como abordagem estratégica para intervenção no risco, os serviços de
vigilância sanitária têm utilizado os seguintes recursos de comunicação disponíveis:
• Desenvolver programas e projetos de comunicação de cunho educativo e
informativo sobre riscos e medidas de prevenção;
• Utilizar os veículos de comunicação (programas de rádio e TV) para
divulgação, informação e educação, a partir da disponibilização de
informações da vigilância sanitária;
• Executar projetos de comunicação institucional em parceria com conselhos,
associações, sindicatos e órgãos de governo, otimizando a utilização dos
espaços estatais para produção e veiculação de ações de mobilização e
educação em saúde;
• Estabelecer comunicação em rede entre os serviços de vigilância sanitária
estaduais e municipais;
• Estabelecer parcerias com instituições formadoras em saúde e Secretarias
de Educação para promoção de educação sanitária;
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• Promover ações intersetoriais, de caráter interdisciplinar, visando
estabelecer interlocução com a população;
• Democratizar as informações, viabilizando o acesso da sociedade a elas;
• Estimular a criação de mídias alternativas;
• Promover a integração da vigilância sanitária com a área de educação e
comunicação;
• Fortalecer a articulação da vigilância sanitária com os movimentos
populares e com as instâncias de controle social (BRASIL, 2011, p 23).

Dessa forma, a proposta de elaboração de um protótipo de aplicativo para
celular como uma ferramenta para viabilizar estratégias de ações educativas em
vigilância sanitária para a população será de grande valia para oportunizar o acesso
fácil e rápido a informação, educação e serviços em VISA no estado do Maranhão.

5 PERCURSO METODOLÓGICO

O Projeto Aplicativo (PA) representa a capacidade de contextualizar os
problemas relevantes do ambiente de trabalho e formular uma proposta de
intervenção para esses problemas e vincula-se aos princípios do SUS, à gestão
democrática e à aprendizagem construtivista. Os movimentos de construção
envolvem a leitura da realidade, a identificação de necessidades de saúde, seleção e
descrição dos problemas e elaboração e avaliação da proposta de intervenção, sendo
que a viabilidade ocorre transversalmente a eles (CALEMAN et al, 2015).
A elaboração do PA realizou-se por meio de Oficinas de Trabalho (OTPA), a
saber:

OTPA1: Identificando problemas
Fomos estimulados a fazer a observação da realidade que vivenciamos e de
comum acordo elegemos três desconfortos e os escrevemos em tarjetas (uma tarjeta
para cada desconforto) de forma clara e de fácil entendimento. Posteriormente,
fixamos as tarjetas na parede e individualmente, explicamos nossas ideias.
Enfatizamos que esse momento foi importante para identificarmos os diversos olhares
em relação às problemáticas em VISA.
Por fim, numeramos cada tarjeta e o agrupamento das mesmas por ideias afins
(núcleos de sentido) para a construção dos macroproblemas. O grupo nomeou cada
macroproblema bem como o nosso desejo de mudança (situação objetivo) para cada
um, ou seja, maior investimento financeiro nas ações de VISA, ampliar a capacidade
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de atendimento para as demandas da sociedade, obter ações educativas mais
efetivas para a VISA e comprometimento dos seus gestores.
Figura: Identificação de macroproblemas

GRUPO AFINIDADE
VISANETES

MACROPROBLEMA 1
Baixo Investimento
financeiro em ações de
VISA

MACROPROBLEMA 2
Insuficiência de estrutura
física e recursos
humanos em VISA

MACROPROBLEMA 3
Insuficiência de
estratégias de ações
educativas

MACROPROBLEMA 4
Ineficiência de gestão
em ações de VISA

Pouco investimento na
saúde preventiva

Estrutura física e
operacional inadequada

Poucas ações de
educação em saúde
para a população

Falta de identificação de
risco sanitário por
território

Baixo investimento em
ações de Vigilância
Sanitária

Recursos humanos
inadequados

Falta de conscientização
e ação de saúde em
doenças preveníveis

Ausência de indicadores
de qualidade das VISA’s
dificultam monitoramento
e avaliação

Baixo investimento na
VISA para maior
controle de doenças
preveníveis

Baixa capacidade de
atendimento as
demandas para
inspeção/reinspeção

Estratégias inadequadas
para sensibilização da
população em ações
preventivas

Insensibilidade dos
gestores quanto às
ações de VISA

Demora no atendimento
da demanda

Baixa visibilidade das
ações de VISA

Fonte: Autoria própria
OTPA 2: Priorizando problemas
Nosso grupo em consenso escolheu a matriz decisória IV por considerá-la a
mais completa, pois apresentava os critérios de relevância (importância do problema),
prazo/urgência (tempo necessário para resolver um problema), factibilidade
(capacidade de intervenção) e viabilidade (capacidade política, técnica e gerencial
para execução das ações). Individualmente fizemos as pontuações e posteriormente,
fizemos o somatório das respostas. O resultado nos surpreendeu de forma contraria
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ao que imaginávamos que a tendência no grupo era trabalhar com a gestão e não a
educação que obteve maior pontuação.
Tabela: Priorização de Problemas
PROBLEMA

RELEVÂNCIA

PRAZO /
URGÊNCIA

FACTIBILIDADE

VIABILIDADE

TOTAL
DE
PONTOS

Baixo investimento financeiro em ações
de VISA

21

18

5

10

54

Insuficiência na estrutura física e de
recursos humanos nas VISA’s

20

20

11

12

63

Insuficiência de estratégias de ações
educativas

19

17

17

15

68

Ineficiência de gestão em ações de VISA

19

20

7

16

62

Fonte: Autoria própria

OTPA 3: Identificando atores sociais
Iniciamos com o levantamento dos atores sociais em relação aos problemas
selecionados. Preenchemos individualmente a matriz e selecionamos os atores que
consideramos mais importantes. Em seguida, consensuamos quais destes atores
seriam relevantes para a implementação do referido PA. Ficamos surpresos com os
resultados, os mesmos sinalizaram que os gestores da saúde têm pouco interesse
nas ações educativas em VISA.
Diante disso, decidimos entrar em contato com essas autoridades para buscar
informações necessárias para fundamentar nosso projeto educativo. Realizamos
visitas e aplicamos questionários com dois atores da SUVISA, quais sejam, o
Superintendente e a coordenadora de ações educativas. Os gestores mencionados
foram receptivos, concordando com a identificação do problema mencionado, bem
como, demonstraram interesse quanto a implementação da nossa proposta, ou seja,
a ideia de desenvolver um aplicativo como mais uma ferramenta educativa em VISA.
Em referência aos gestores evidenciados na tabela com interesses negativos,
esclarecemos que não foram realizadas entrevistas com os mesmos, tais resultados
foram consensuados pelo grupo, considerando a vivência de cada um.
Apresentamos na tabela abaixo evidenciando os atores mais importantes.
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Quadro: Identificando atores sociais
Ator Social

Valor

Interesse

Secretário de Estado da Saúde

Alto

-

Secretário Municipal de Saúde

Alto

-

Superintendente da SUVISA

Alto

+

Comissões Intergestoras Regionais- CIR

Alto

+

Coordenação de Vigilância Sanitária

Alto

+

Secretário Estadual e Municipal de Educação

Alto

-

População

Alto

Indiferente

Técnicos da VISA

Alto

+

ETSUS

Alto

+

Coordenador de ações educativas da ANVISA

Alto

+

Coordenador municipal da Atenção básica

Alto

+

Alto

+

Alto

+

Coordenador do Núcleo de educação e comunicação da
SUVISA
Universidades

OTPA 4: Explicando problemas
A partir do macroproblema priorizado definimos os descritores, as causas e
consequências do problema. Analisamos os resultados da árvore de problemas e
identificamos como NÓ CRÍTICO – NC, a pouca priorização de ações educativas em
VISA por parte dos gestores. Observamos que a árvore demonstra a problemática de
forma aprofundada e a identificação de potenciais oportunidades de intervenção. O
grupo sentiu muita dificuldade para elaboração da árvore de problemas, visto que foi
difícil identificar os descritores causas e consequências que explicassem o
macroproblema.

INSUFICIÊNCIA DE ESTRATÉGIAS DE AÇÕES EDUCATIVAS EM VISA

CAUSAS

Pouca priorização
de ações
educativas em
VISA por parte
dos gestores

Deficiência nas
estratégias e
quantidade de
ações
educativas

Número
reduzido de
profissionais de
VISA para ações
educativas

Dificuldade de
governabilidade
dos recursos para
aplicação em
ações educativas

Ações
voltadas
mais para
fiscalização
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DESCRITORES

CONSEQUÊNCIAS

População
desinformada quanto
a ações de VISA

Impacto negativo nas ações de
prevenção e promoção à saúde
ligados a VISA

Aumento do
número de doenças
e agravos à saúde

Maior impacto na
rede assistencial
de saúde

6 PLANO DE INTERVENÇÃO

OTPA 5: Intervindo no problema
Construímos o Plano de Ação a partir da identificação do nó crítico na árvore
explicativa de problema, e estabelecemos desta forma uma proposta de
enfrentamento para este NC, como descrevemos abaixo:
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MACROPROBLEMA: Insuficiência de estratégias de ações educativas em VISA
PROBLEMA: Insuficiência de acesso à informação pelos usuários da VISA
NÓ CRÍTICO (NC): Pouca priorização de ações educativas em VISA por parte dos gestores
RESULTADO
ESPERADO

AÇÕES E
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS

Gestores
sensibilizados
quanto as ações
educativas em VISA

AÇÃO 2
Apresentação da
proposta de construção
de um protótipo de
aplicativo em VISA para
dispositivos móveis.

INDICADORES

Coordenação
Estadual e Municipal
de VISA

Secretarias
Estadual e
Municipal de
Saúde
Conselhos
Estadual e
Municipal de
Saúde
Setor Regulado
Profissionais de
Saúde

% de Oficinas realizadas;
% de participação dos
atores selecionados;
% de aumento nas ações
educativas em VISA nos
Municípios envolvidos;
Número de acesso ao
aplicativo;
% de respostas positivas
em relação ao aplicativo;
% de satisfação dos
envolvidos nas oficinas
através dos instrumentos
de avaliação.

Gestores da SUVISA
E SES

Secretarias
Estadual e
Municipal de
Saúde
Conselhos
Estadual e
Municipal de
Saúde
Setor Regulado
Profissionais de
Saúde

-

AÇÃO 1
Realização de Oficinas de
sensibilização
para
gestores de VISA
ATIVIDADES
Oficina de sensibilização;
Planejamento da Oficina;
Organização do material
didático;
Mobilização dos atores
envolvidos;
Avaliação da Oficina

PARCEIROS

RECURSOS
NECESSÁRIOS

Material didático e de
consumo;
Recursos para
deslocamento e
remuneração dos
facilitadores;
Kit multimídia;
Recursos para
alimentação de todos
os envolvidos na ação;
Produção de
instrumentos
avaliativos

Recursos financeiros
Recursos humanos

PRAZO

180 dias

Em
andamento
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OTPA 6: Viabilizando o plano de ação
A partir das ações identificadas no PES simplificado, relacionamos os atores
sociais e seus interesses em relação a estas com o objetivo de buscar viabilidade. De
acordo com o resultado da matriz de motivação percebemos que não havia ações
conflitivas. Esclarecemos que os resultados abaixo são um recorte da matriz de
identificação de atores sociais, os quais definimos após análise do grupo em
referência a importância dos mesmos para a efetivação das ações educativas em
VISA.
Quadro: Viabilização do Plano de Ação

ACÃO 1

AÇÃO 2

REALIZAÇÃO DE
OFICINAS DE
SENSIBILIZAÇÃO PARA
OS GESTORES DE VISA

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE CONSTRUÇÃO DE UM
PROTÓTIPO DE APLICATIVO EM
VISA PARA DISPOSITIVOS
MÓVEIS

1 Secretário Saúde

B+

A+

2 Superintendente da SUVISA

M+

A+

3Coord Estadual de cap em VISA

A+

A+

4Coord e Téc de VISA

A+

A+

VIABILIDADE

SIM

SIM

ATORES

OTPA 7: Gestão do plano – monitoramento
Para a elaboração do monitoramento do plano de ação, o grupo trabalhou
quatro movimentos, que deram sustentabilidade a esta ação; quanto ao
preenchimento das matrizes, ressaltamos que sentimos mais dificuldades no primeiro
e no quarto movimento, em função das informações solicitadas.
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1º movimento: Classificação de viabilidade, conforme matriz abaixo:
AÇÃO
A1: Realização
de oficinas de
sensibilização
para os gestores
de VISA
referenciando a
importância dos
aplicativos.

A2:
Apresentação da
proposta de
construção de um
protótipo de
aplicativo em
VISA para
dispositivos
móveis.

VIABILI
DADE

Alta

Alta

IMPAC
TO

Alto

Alto

COMANDO

DURAÇÃO

Gerentes e atores
internos
(Secretário de
Saúde,
Superintendente
da SUVISA, Coord
Estadual de cap
em VISA, Coord e
Téc de VISA)

Atores internos
articulados com
atores externos
(Secretário Saúde,
Superintendente
da SUVISA,
técnicos em TI)

PRECE
DÊNCIA

RECURSO

Político
Econômico
Curta

2ª
Técnico
Organizacional

Político
Econômico
Longa

1ª
Técnico
Organizacional

2º movimento: Elaboração da matriz de monitoramento do plano
Resultados

Novas ações
e/ou ajustes

Ação em ordem de precedência

Situação

Dificuldades

1ª Apresentação da proposta de
construção de um protótipo de
aplicativo em VISA para dispositivos
móveis.
2ª Realização de oficinas de
sensibilização para os gestores de
VISA referenciando a importância dos
aplicativos.

Não iniciada

-

-

-

Em
andamento

-

-

-

3º movimento: Elaboração de um cronograma de acompanhamento
Jan

Fev

Mar

Abr

Nó Crítico: Pouca priorização de ações
educativas em VISA por parte dos
gestores

X

X

X

X

Ação2: Apresentação da proposta de
construção de um protótipo de aplicativo
para dispositivos móveis em VISA.

X

X

X

X

Ação 1: Realização de oficinas de
sensibilização para os gestores de VISA,
referenciando
a
importância
dos
aplicativos

Mai

Jun

Jul

X

X

X

X

X

X
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4º movimento: Elaboração da planilha orçamentária
Nós
Críticos

Ações

Data
inicial

Data
Final

Despesa de
investimento

Total

-

R$12.440,00

70.000,00 para
contratação de
empresa
especializada em
TI

-

R$ 70.000,00

R$ 82.440,00

-

R$ 82.440,00

Despesa custeio
R$ 12.440,00

Ação 1

01/2017

01/2017

NC1
Ação 2

03/2017

-

Para realizar uma
oficina

Total

6.1 Descrição do protótipo

O artefato será construido utilizando ferramenta de prototipação Axure RP Pro
6.5, rodando em ambiente operacional Microsoft Windows com navegador IE, Google
Chrome e/ou Firefox. O Axure possibilita simular os eventos de uma aplicação em um
aparelho smarthphone, utilizar-se-á o mouse para substituir o touch screen. O produto
gerado a partir do Axure é uma aplicação HTML que pode ser publicado em ambiente
web (internet), facilitando assim simulação do ambiente do dispositivo móvel.
O protótipo do aplicativo proporcionará ao usuário a navegação entre as telas
para ter uma visão ampla da funcionalidade. A navegação será por meio de cliques
com o mouse nos elementos das telas (apesar do recurso de Tela Touch em
dispositivos móveis ser parte da proposta do aplicativo final).
O protótipo possibilita a navegação entre as telas do aplicativo em computador
pessoal ou notebook para a experimentação próxima ao uso do aplicativo real,
apresenta como recursos: Legislação, Institucional, Fale Conosco, Procedimentos,
Ações Educativas e Perguntas Frequentes.
Abaixo encontra-se o layout com as telas do protótipo, organizado de acordo
com as funções do aplicativo.
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Figura 1 - Master Page ou Página Inicial

A Master Page ou página inicial do aplicativo apresenta os recursos
referentes às caixas de:
Procedimentos: contém os procedimentos realizados pela Vigilância Sanitária.
Ações Educativas: Apresenta as atividades educativas desenvolvidas pela
Vigilância Sanitária nos mais diversos campos de atuação.
Perguntas Frequentes: Nessa área, os usuários podem esclarecer suas dúvidas
relacionadas

aos

assuntos

pertinentes

a

vigilância

sanitária.

Figura 2 - Aba Institucional
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A página institucional discorre sobre o histórico da Vigilância Sanitária, suas
ações, áreas de atuação, legislações, Links, organograma e regionais.

Figua 3 - Item procedimento c/ subitens de Alta, Média e Baixa Complexidade

Neste item do aplicativo, encontramos a classificação das áreas de atenção
à saude, caracterizando-as em: A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde. A média complexidade é composta por ações
e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da
população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a
disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos,
para o apoio diagnóstico e tratamento. A alta complexidade define-se como um
conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto
custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrandoos aos demais níveis (BRASIL,2007).
Nesse item também são apresentadas as instituições de acordo com a
classificação.
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Sanitária Municipal: uma orientação aos gestores. Rio Grande do Norte:
Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária, 2007.

LUCCHESE, Geraldo. Globalização e regulação sanitária: os rumos da
vigilância sanitária no Brasil. 2001. 245f. Tese (Doutorado) – Escola Nacional de
20

Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2001. Disponível
em:<https://www.abrasco.org.br/UserFiles/File/GT/Visa/Teses/tese_geraldo_luc
chese.pd f>. Acesso em: 03 out. 2016

LY, Marcio. Dez aplicativos para controle da saúde que tem que conhecer, 2011.
[acesso
em
15
de
setembro
de
2016].
Disponível
em:
www.techenet.com/2011/06/10-aplicativossaude/
O´DWYER, G.; TAVARES, M.F.L.; DE SETA, M.H. O desafio de operacionalizar
as ações de vigilância sanitária no âmbito da promoção de vigilância sanitária no
âmbito da promoção de vigilância sanitária no âmbito da promoção da saúde e
no locus saúde da família. Interface - Comunic., Saúde, Educ. set/dez, 2007.
OLIVEIRA NETO, F.S. Plano Diretor de Vigilância Sanitária. Brasil: Ministério
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Este projeto nasceu a partir do grupo afinidade Sonho de Valsa do Curso de
Especialização em Gestão da Vigilância Sanitária (GVISA) que foi formado a partir da
afinidade dos membros do grupo pelo trabalho desempenhado em vigilância sanitária e pela
região, pois a maioria era de Paço do Lumiar - MA e da Secretaria Estadual de Saúde.
O município de Paço do Lumiar é um município da região metropolitana de São Luís
que, junto com Raposa, São José de Ribamar, Alcântara, Santa Rita, Rosário, Bacabeira e
São Luís formam a maior metrópole do estado do Maranhão, também conhecida como Grande
São Luís. Possui uma população estimada de 119.915 habitantes segundo o IBGE (2016).
Faz fronteira com os Municípios de São José de Ribamar e Raposa.
A Vigilância Sanitária de Paço do Lumiar (VISA/PL) foi implantada de acordo com a
Lei N° 223, de 27 de outubro de 1997 e regulamentada através da Resolução n° 81/99 da CIB
(registrada em ata do dia 28/06/99) considerando o desporto no SUS 01/96, item 15.2.1 –
alínea I, de responsabilidade da Gestão Plena do Sistema Municipal. Ela se encontra
subordinada de forma técnica, administrativa e financeira à Secretaria Municipal de Saúde e
tem o objetivo de permitir maior entendimento sobre o funcionamento dessa ação de saúde
pública no Sistema Único de Saúde em Paço do Lumiar- MA.
Pela vivência de integrantes deste grupo afinidade no contexto de VISA-PL,
percebeu-se baixa produtividade e desmotivação entre os fiscais sanitárias que compõem a
equipe de vigilância sanitária do município, com invalidação de termos de vistoria e pouca
participação e desenvolvimento de ações educativas.
Dessa forma, para compreender as necessidades dos colaboradores do setor,
realizamos um diagnóstico situacional com o objetivo de, a partir deste, construir intervenção
para a prática nesta VISA. Aplicamos um questionário junto aos fiscais sanitários, com
perguntas objetivas que abordavam sua atuação em VISA. Após sua aplicação, a análise nos
mostrou desmotivação e conhecimento técnico insuficiente.
Corroborando com Nascimento (2001) que cita que as ações de vigilância sanitária
(VISA) se destacam dentre as demais ações de saúde por necessitar de uma força de trabalho
extremamente qualificada. Segundo o autor, o objeto de atuação da VISA tem um caráter
complexo, tornando necessária a aquisição de conhecimentos advindos de diversas áreas,
justificando também o envolvimento de equipes multidisciplinares.
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O conhecimento técnico insuficiente é um problema muito comum no serviço
público, inclusive na Vigilância Sanitária. Como a realidade do município de Paço do LumiarMA, alguns funcionários são introduzidos no setor por indicações políticas, sem conhecimento
técnico e sem perfil para atuar na área. Há também aqueles admitidos por concurso público,
contudo, na nossa percepção, por fragilidades no processo de seleção quanto a formação
mínima necessária, acabam não tendo o perfil adequado, tampouco oportunidade de
capacitação.
Muitas vezes, mesmo com boa intenção e com formação satisfatória, o
profissional não se sente capaz de conduzir os trabalhos da VISA, principalmente porque a
esta é dada o “poder de polícia” administrativo que deve ser utilizado com muita cautela e
segurança do procedimento. Também há carência de capacitações ou treinamento aos
funcionários, que ficam inseguros na realização das ações da VISA.
A Vigilância Sanitária é uma área da saúde coletiva que possui vínculo direto com
as ameaças à saúde pública que são resultantes da maneira de vida contemporânea, do uso
e consumo de novos produtos, novas tecnologias, necessidades novas, geralmente
demandadas pela imposição da sociedade, ou seja, hábitos e formas de relacionamentos da
vida em coletividade (LUCCHESE, 2001). Sua função é regular os processos e produtos que
causam interferências na saúde da população e, quando necessário, usa o poder de polícia
sanitária aplicando infrações e intimações, interditando estabelecimentos, realizando
apreensão de produtos entre outros.
A Vigilância Sanitária tem um papel fundamental na proteção à saúde pública.
Trabalhar com eliminação, diminuição e prevenção de riscos ligados à saúde e realizar
intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, requer competência,
conhecimentos e habilidades. É pelo extenso olhar cuidadoso da Vigilância que se faz
necessário ter uma equipe preparada, comprometida e bem organizada.
Dessa forma, compreendemos que para o desenvolvimento de ações de vigilância
sanitária com qualidade, os profissionais precisam de aporte educacional permanente e
entendemos que uma forma de produzir ações educativas com impacto seja a partir das
necessidades identificadas na prática profissional dos fiscais sanitários.
Consideramos que seja importante preparar o profissional para aprimorar suas
habilidades e se especializar em determinadas áreas para executar da melhor forma suas
atribuições.
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Villavicencio (1992) considera que a qualificação profissional não pode ser
compreendida como uma construção teórica acabada, mas, sobretudo, como um conceito
explicativo da articulação de diferentes elementos no contexto de relações de trabalho, capaz
de dar conta das regulações técnicas que ocorrem na relação dos trabalhadores com a
tecnologia e das regulações sociais que produzem os diferentes atores da produção que
resultam nas formas coletivas de produzir.
A VISA/PL não possui setor de Educação Permanente aos seus trabalhadores. As
ações educativas às quais os fiscais do município participam são desenvolvidas pela
Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretária Estadual de Saúde conforme
programação desta. Assim, percebemos que estas ações educativas não são planejadas e
desenvolvidas a partir das necessidades dos fiscais sanitários do Município.
Esse problema significa um grande desafio a ser superado pela VISA/PL e nessa
perspectiva de mudanças de prática, construímos a iniciativa de utilizar estratégias dinâmicas
e práticas que sejam significativas para os fiscais e despertem seu interesse. Ou seja, o
desenvolvimento de estratégias educacionais com aplicação da metodologia inovadora, em
busca de aprendizado técnico. Com o alcance deste objetivo, tanto a equipe envolvida como
a população de Paço do Lumiar serão beneficiadas, pois, o Município buscará uma Vigilância
Sanitária com fiscais sanitários trabalhando a serviço da população com embasamento
técnico.
Diante de todo esse cenário comum às Vigilâncias Sanitárias, porém cada uma
com sua particularidade local, o grupo afinidade Sonho de Valsa compreende que o fiscal
sanitário deve ser parte da política de desenvolvimento e qualificação profissional do
Município e do Estado ao qual pertence. Portanto, este projeto com ajuda de importantes
atores sociais envolvidos e a aplicação de estratégias diversas, objetiva fomentar a
qualificação dos fiscais sanitários do Município de Paço do Lumiar - MA.

2. OBJETO
O problema abordado e que originou a construção deste projeto trata-se da baixa
qualificação profissional dos fiscais sanitários da Vigilância Sanitária do município de Paço do
Lumiar/MA.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral:
•

Implantar e desenvolver processo de Educação Permanente para qualificação dos
Fiscais Sanitários da Vigilância Sanitária de Paço do Lumiar – MA.

3.2 Objetivos específicos:
•

Sensibilizar os atores sociais para a necessidade de implantar o plano de ação;

•

Implantar processo de Educação Permanente na Vigilância Sanitária de Paço do
Lumiar - MA;

•

Capacitar os Fiscais Sanitários da Vigilância Sanitária de Paço do Lumiar - MA a
partir de necessidades identificadas na sua prática em VISA.

4. FUNDAMENTAÇÃO
A formação dos profissionais de vigilância sanitária se dá num processo, muitas
vezes, empírico, descontínuo e assistemático e, não raramente, sem comprometimento com
o conhecimento técnico e eficácia de ação, como cita Pereira (2012).
No mesmo sentido, Garibotti, Hennington e Selli (2006) constataram em uma
pesquisa realizada com trabalhadores de Vigilância Sanitária de três municípios da região
metropolitana de Porto Alegre, que a maioria destes não tiveram formação específica sequer
para atuar na área da saúde, e muito menos na vigilância sanitária.
Corroborando com este dado sobre o conhecimento técnico insuficiente por parte
de alguns fiscais de Vigilâncias Sanitárias, Leal e Teixeira (2009), em estudo que analisa o
perfil de recursos humanos de Vigilância Sanitária em Salvador – BA, identifica como um
problema enfrentado por esta localidade, a falta de capacitação dos funcionários. Também
puderam inferir, com este estudo que os profissionais não se consideravam capacitados para
assumir as ações de média complexidade a eles demandadas, uma vez que não estava sendo
cumprindo o que é determinado em lei, quanto à capacitação, supervisão e acompanhamento
para ações de maior densidade tecnológica. Este estudo reforça a importância de capacitação
aos recursos humanos pois as ações, sejam as básicas, sejam as de média e alta
complexidade, exigem formação técnica específica dos profissionais.

6

Percebemos, em nosso contexto, que a metodologia utilizada nos treinamentos
em Vigilância Sanitária parece ter influência direta na desmotivação dos participantes,
portanto, impacta negativamente nos resultados.
A metodologia tradicional não tem mostrado muita efetividade neste processo de
qualificação de profissionais, visto que é desenvolvida fazendo uso de aulas teóricas,
palestras com longas e cansativas definições sobre temas da VISA e suas legislações.
Há uma tendência para o uso de outras ferramentas de ensino, principalmente no
que se refere a capacitações, as quais potencializam o aprendizado, como exemplo,
capacitação partindo da problematização com o funcionário em seu próprio ambiente de
trabalho ou ambiente simulado, com dinâmicas de ensino-aprendizagem; despertar a
autorreflexão, autocrítica e avaliação dos colegas e do meio onde está inserido; enfim tornar
o funcionário-aluno, um protagonista ativo no processo de aprendizagem.
Bagnato (1997) relata que o processo de construção da educação foi permeado
por várias tendências e métodos de ensino, que foram moldados conforme as necessidades
impostas pela própria sociedade e por necessidades de adequação do “mundo de sala de
aula” com “mundo real”, pois a transformação da realidade, segundo tendências tradicionais,
não mais estava sendo apropriada para a sociedade moderna.
Dentro das novas tendências pedagógicas surgem as metodologias ativas de
ensino-aprendizagem que são conceituadas como um meio que possibilita o aprender a
aprender, centrando-se nos princípios da pedagogia interativa, crítica e reflexiva.
(FERNANDES et al., 2003).
Vários trabalhos apontam o sucesso desta metodologia. Dentre eles, Sebold et al.
(2010) em estudo sobre a utilização de metodologias ativas na formação acadêmica, relata
que os alunos se assumiram como protagonista do processo de ensino-aprendizado e foi
desenvolvida a participação ativa dos educandos no processo dinâmico de construção do
conhecimento, resolução e avaliação de problemas, trazendo o educando para o papel de
sujeito ativo de seu crescimento, protagonista do processo.
Leal e Teixeira (2009) identificaram entre os servidores, a partir de estudo com os
recursos humanos da Vigilância Sanitária de Salvador-BA, baixa utilização do potencial dos
técnicos e indefinição de requisitos éticos para exercer funções de fiscalização sanitária, a
insuficiente capacitação e a desmotivação dos profissionais.
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Apesar da motivação ser algo interno, inerente ao indivíduo, o meio no qual está
inserido tem grande influência sobre suas ações. Para Araújo (2006) “ninguém motiva
ninguém”, mas os gestores devem “proporcionar condições que satisfaçam ao mesmo tempo
necessidades, objetivos e perspectivas das pessoas e da organização”. Portanto, é
indiscutível, que ninguém consegue motivar alguém, uma vez que a motivação nasce no
interior de cada um; no entanto, é possível, de acordo com Bergamini (1997), manter pessoas
motivadas quando se conhece suas necessidades e se lhes oferece fatores de satisfação para
tais necessidades.
Portanto, para que se possa obter resultados positivos nas ações e atividades de
fiscais sanitários, ou de qualquer outro funcionário é necessário que este seja motivado e
qualificado, para tanto é fundamental investir em educação permanente, com metodologias
inovadoras e motivacionais.
Paschoal, Mantovani e Meier (2007) afirmam que a educação permanente,
continuada e em serviço, podem motivar o profissional e incentivá-lo a mudança, e assim
buscar minimizar as dificuldades nas práticas de ensino. Elas são processos que se
caracterizam pela continuidade das ações educativas, que possibilitam o desenvolvimento de
competências e habilidades através da transformação profissional (COTRIM-GUIMARÃES,
2009).
O Ministério da Saúde instituiu em 2004, através da Portaria nº 198, a Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia para a formação e o
desenvolvimento dos trabalhadores do SUS (MS, 2004).
Essa política estabelece que os processos educativos desses profissionais se
deem de modo descentralizado, ascendente e transdisciplinar. Partindo do pressuposto da
aprendizagem significativa, propõe que a transformação das práticas profissionais deva estar
baseada na reflexão crítica sobre o processo de trabalho desenvolvido pelas equipes na rede
de serviços de saúde (CARDOSO, 2012).
Inclusive, dentre as diretrizes para a gestão da educação em vigilância sanitária
na política de educação permanente do Sistema Único de Saúde no que diz respeito aos
processos

organizacionais,

recomenda-se

utilizar

metodologias

ativas de

ensino-

aprendizagem com foco na aprendizagem significativa, valorização das respectivas culturas
e espaços de trabalho como locus privilegiado para as ações educativas (ANVISA, 2011).
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A educação permanente obedece ao método dialógico, na medida em que deve
ser concebida como uma contínua aprendizagem, cuja duração se confunde com a vida
profissional; está presente em todos os momentos da carreira e embasa suas ações nas
necessidades da população, reconhecendo a possibilidade de participação de todos os
sujeitos sociais (LOPES et al., 2007; MASSAROLI; SAUPE, 2008).
Brasil (2009) e Ceccim (2005) citam que educação permanente de profissionais
em saúde tem como pressupostos: incorporar o ensino e o aprendizado ao contexto real em
que ocorrem as práticas sociais e laborais; problematizar o próprio fazer profissional; colocar
as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores do conhecimento e de alternativas
de ação, ao invés de receptores, favorecendo uma estrutura de interação e, por fim, ampliar
os espaços educativos para fora sala de aula, para os espaços comunitários e sociais.
Assim, o ato de capacitar é um processo permanente e deliberado de
aprendizagem, com o intuito de contribuir para se desenvolver competências institucionais
através de competências individuais (RIZZO, 2002).
São relatadas várias experiências positivas com implantação de Educação
permanente no SUS. Cardoso (2012) relata uma experiência exitosa com educação
permanente, onde, pode concluir a partir de avaliação de Rodas de Educação Permanente
implantadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória – ES, que este dispositivo
representa um importante espaço coletivo de discussão nas unidades de saúde, e apresenta
um potencial para promover a gestão participativa e a apropriação das políticas de saúde
pública pelos trabalhadores e humanizar as relações de trabalho.
Portanto, o processo crítico-reflexivo provocado pela educação permanente junto
ao profissional de Vigilância Sanitária, funciona como complemento e restauração da prática
cotidiana dos serviços de saúde, sendo por si só, um processo educativo aplicado ao trabalho
que possibilita mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e nas pessoas
envolvidas (BRASIL, 2009).

5. PERCURSO METODOLÓGICO
A trajetória metodológica que conduziu a construção deste projeto foi apoiada em
Metodologia Ativa de Aprendizagem e no Planejamento Estratégico Situacional - PES.
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As metodologias ativas de aprendizagem apontam para um processo de
conscientização crítica e autonomia do discente, na qual o conhecimento é construído de
forma progressiva e reflexiva (RIBEIRO et al, 2012).
O Planejamento Estratégico Situacional é um método de planejamento idealizado
pelo economista chileno Carlos Matus e que leva em conta a complexidade da realidade
social, com suas variações e situações imprevisíveis, tem enfoque na análise de problemas,
na identificação de cenários, na visualização de atores sociais, e na ênfase de se pensar de
forma estratégica. Segundo Matus (1993), o PES é um instrumento teórico com metodologia
prática, que busca tratar dos problemas de transformação social e deve ser aplicada de forma
sistemática e com rigor no acompanhamento das ações pré-definidas, além de considerar os
agentes que atuam por vezes em cooperação ou em conflito.

5.1 Identificação dos Problemas (da Situação Inicial – SI à Situação Objetivo – SO)
Considerando problema como um obstáculo que, numa situação concreta, situase entre a realidade atual e aspirações de um ator que participa de um jogo social, com carga
particular de ideologias, valores e sentimentos (MATUS, 1993).
Considerando a Análise Situacional, o que é problema para um ator social pode
não ser para outro. Assim, a inevitabilidade e a inaceitabilidade são apreciações dos atores
sobre o problema, as quais o levam a defini-lo como tal (PEREIRA et al, 2012).
Nesse sentido, após reflexão sobre o cotidiano, rotinas e processos de trabalho
em VISA, especialmente no contexto do município de Paço do Lumiar, realizou-se uma
dinâmica, na qual cada componente do Grupo elencou três problemas da sua prática em VISA
sobre a qual pretendia intervir.
Posteriormente, identificados, foram agrupados para formarem núcleos de
sentido, levando então à construção dos macroproblemas.
Em seguida, elegeu-se o melhor enunciado para cada macroproblema, contendo
uma descrição que expressasse seu sentido e sua carga negativa. Os enunciados dos
macroproblemas foram: Baixa qualificação profissional; Gestão deficiente de Recursos
Materiais; e Falta de informação à população sobre as ações específicas da Vigilância
Sanitária. A partir de cada macroproblema declarou-se o desejo de transformar a carga
negativa que eles traziam; portanto, a Situação Objetivo – SO dos macroproblemas foi:
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Qualificação profissional; Otimização de Recursos Materiais; e População informada sobre as
ações específicas da Vigilância Sanitária.

5.2 Priorização do Problema objeto de intervenção
Segundo Caleman et al (2016), priorizar significa conferir importância e valor a um
determinado problema em detrimento de outros. Portanto, diante de muitos problemas
apontados, precisávamos classificá-los por ordem de prioridade, e de posse dos três
Macroproblemas identificados prosseguimos à priorização de um deles para ser trabalhado
com efetividade no nosso Projeto Aplicativo (PA).
Para facilitar o processo de priorização do problema, utilizamos uma Matriz
proposta por Teixeira (2010), na qual se analisa a factibilidade e viabilidade das ações para
enfrentamento do problema. Pela análise das diferentes combinações dos critérios, a partir
da Matriz utilizada, a Baixa qualificação profissional foi definida como nosso
Macroproblema prioritário.

5.3 Identificação dos atores sociais
Atores sociais são pessoas, grupos e/ou Instituições que possuíam relevância em
relação ao Macroproblema escolhido. Caleman et al (2016) cita que os atores se inserem de
distintas maneiras no jogo social, se alinham a distintas ideologias e, portanto, tem diferentes
interesses e intenções, segundo suas perspectivas, valores, ideologias e interesses.
Assim, definido o Macroproblema prioritário, fomos em busca de identificar os
atores que pudessem ter relação direta ou indireta na resolução do problema em questão. O
grupo identificou como atores sociais para o Macroproblema Baixa qualificação profissional:
a Secretária Municipal de Saúde de Paço do Lumiar, a Coordenadora de Vigilância em Saúde,
o Coordenador da Vigilância Sanitária, os Fiscais Sanitários, o secretário da Secretaria
Adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilâcia em Saúde (SAPAPVS), o Superintendente
e fiscais da Superintendência de Vigilância Sanitária do Maranhão (SUVISA/MA), o Núcleo de
Educação e Comunicação (NEC) da SUVISA, a Coordenadora e fiscais da VISA de São Luís
(VISA/SLZ).
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Posteriormente, identificamos os Valores e Interesses de cada ator social em
relação ao Macroproblema, utilizando a Matriz de Mapeamento de atores sociais. Os critérios
utilizados para a definição do Valor foram “baixo”, “médio” e “alto”. Todos os atores receberam
valor alto, ou seja, consideramos que o macroproblema era importante para eles. Com relação
ao Interesse o critério foi, negativo (-), positivo (+) e indiferente (neutro). Quanto este aspecto,
todos foram considerados positivos, ou seja, todos têm interesse em mudar ou transformar a
realidade atual, resolver o problema.
O grupo reuniu-se com os atores sociais em seus locais de trabalho em datas e
horários previamente agendados para apresentar nosso PA, com a construção ainda em
andamento. Todos os gestores (atores sociais) aos quais apresentamos o PA, foram muito
receptivas e se comprometeram a apoiarem e contribuírem na implantação e desenvolvimento
deste Projeto.

Quadro 01. Atores sociais com seu interesse e valor com relação ao problema.
ATOR SOCIAL

VALOR

INTERESSE

Secretaria Municipal de saúde de Paço do Lumiar

Alto

(+)

Coordenação de Vigilância em saúde

Alto

(+)

Coordenação da VISA/PL

Alto

(+)

Fiscais Sanitários da VISA/PL

Alto

(+)

Alto

(+)

Alto

(+)

Alto

(+)

Alto

(+)

Secretaria adjunta Estadual de saúde do Maranhão
(SES/MA)
Superintendência de Vigilância Sanitária do Maranhão
(SUVISA/MA)
Núcleo de Educação e comunicação (NEC) da SUVISA
Coordenação da VISA de São Luís (VISA/SLZ)
Legenda: (+) Positivo

5.4 Explicando problemas - Árvore do problema ou árvore explicativa
Quando pretendemos modificar uma realidade que consideramos desfavorável ou
insatisfatória em nossos conceitos, é essencial estudar e conhecer a fundo o contexto na qual
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está inserida para compreendermos a rede de causas e consequências que se relacionam a
ela, e assim identificar os pontos chaves para futuras intervenções.
Caleman et al (2016) relatam que, o indivíduo que pretende atuar em uma
realidade concreta e mudar os resultados considerados insatisfatórios, deve aprofundar o
conhecimento dos problemas que prioriza como mais relevante e formular um conjunto de
prováveis explicações para a ocorrência desses problemas, segundo sua perspectiva.
A Árvore de Problemas constitui um instrumento que possibilita uma adequada
análise dos problemas existentes, com a compreensão de suas inter-relações causais. Nele
são estabelecidas as ligações mais importantes, transformando a realidade, que é complexa,
numa concepção simplificada a fim de tornar possível uma ação (PEREIRA et al, 2012).
Para elaborar uma árvore explicativa (Figura 01) é necessário cumprir etapas,
sendo iniciada pela descrição do problema, posteriormente se identifica causas e
consequências e as relacionam com os descritores, e finalmente se identifica e seleciona
causas consideradas chaves para a existência do problema e sobre as quais se deve atuar.
Estas causas são denominadas “nós críticos”.
Ao nos aprofundarmos em nosso problema e seu contexto, conseguimos
identificar, como descritores, a invalidação dos termos, já que ocorre esta possibilidade em
pelo menos 30% (trinta por cento) dos casos observados; a baixa produtividade nas ações da
VISA, e a baixa participação dos fiscais sanitários nas qualificações/capacitações
disponibilizadas para a equipe da VISA/PL. Estes descritores caracterizam a baixa motivação
e qualificação dos fiscais sanitários da VISA/PL para o exercício de suas atividades.
Dentre as causas deste problema, identificamos: o preenchimento incorreto dos
termos; o conhecimento técnico insuficiente; profissionais desestimulados; falta de incentivo
financeiro; ineficiência da gestão; equipe reduzida; e a baixa efetividade da metodologia
educacional aplicada. Algumas das causas são mais relevantes e indissociáveis para a
resolução do problema, são, portanto, os nós críticos.
Contudo, antes de determiná-los, fizemos a identificação e relação das
consequências a partir das causas e dos descritores. Tais consequências identificadas foram:
Prestação de serviço deficiente; Funcionamento de estabelecimentos em condições
inadequadas; Postura profissional inadequada; Bloqueio/Perda de recursos financeiros;
Descrédito da VISA/PL; e Prejuízos financeiros aos regulados.
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Selecionamos, posteriormente, os “Nós críticos (NC)”, ou seja, dentre as causas,
aquela (as), em cuja intervenção teria impacto decisivo e positivo para a maioria dos
descritores. Dentre as sete causas identificadas, três foram consideradas como sendo crucial
ao nosso Macroproblema. Portanto os “NC” identificados foram: Conhecimento técnico
insuficiente; profissionais desestimulados e baixa efetividade da metodologia de qualificação
aplicada.

Figura 01. Árvore explicativa ou árvore do problema.

6. PLANO DE INTERVENÇÃO
A construção do Plano de Ação se deu por meio da análise do seu impacto sobre
os nós críticos, da definição de responsabilidade por cada ação, dos recursos, produtos e
resultados. (MATUS, 1993).
Dessa forma, apresenta-se no Quadro 02, a planilha do plano de ação, a partir do
PES, segundo frente de ataque (nó crítico), ou seja, o desenho das ações definidas para cada
nó crítico, incluindo-se as atividades, responsabilidades e prazos. As ações consistem em
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meios de intervenção para o enfrentamento do problema para alcançar a situação desejada.
Elas utilizam vários tipos de recursos e capacidades organizativas, políticas, econômicas e
cognitivas que geram produtos e resultados.
Assim, com base nas ferramentas da lógica do Planejamento Estratégico
Situacional e dos aspectos da Metodologia Ativa de Aprendizagem, nosso Plano de Ação foi
construído visando alcançar os objetivos específicos, bem como o desenvolvimento das áreas
de competência envolvidas na atuação profissional em vigilância sanitária, a gestão de risco,
a gestão do trabalho de vigilância sanitária e a educação em vigilância sanitária (RIBEIRO et
al, 2012).
Como primeira etapa, será necessário apresentar aos novos gestores
(considerando eleições em 2016) para aprovação e articulação com setores e órgãos para a
implantação deste projeto aplicativo. Posteriormente, trabalharemos com a motivação dos
fiscais sanitários, aplicando uma metodologia inovadora e levando informações por técnicos
referência na área, tornando-os mais participativos do processo.
Em seguida, investiremos nas capacitações técnicas, com oficinas de trabalho,
problematização da realidade, análise crítica, auto avalições e treinamentos práticos em
equipes, acompanhando equipes de Vigilâncias Sanitárias mais experientes e com realidades
semelhantes. Além disso, os próprios fiscais produzirão ferramentas de trabalho para eles
mesmos, como os roteiros de inspeção, já que eles são os que mais conhecem a realidade e
necessidade do setor.
Por fim, a partir de todas as atividades realizadas e de posse dos relatórios,
buscaremos sensibilizar os gestores a, de fato, implantar educação permanente, visto que
este processo já estará ocorrendo desde o início da implantação do PA. Iniciando com a
formação de núcleo/equipe/pessoa responsável por realizar o planejamento, organização e
articulação com atores para a execução das atividades de educação permanente na VISA/PL.
O processo de implantação de educação permanente na VISA/PL é relativamente
simples, visto que, necessita apenas de um articulador para planejar e organizar
capacitações, e dois dos três integrantes do Grupo afinidade são funcionários efetivos da
VISA/PL, e, portanto, têm muito interesse em capacitar/educar permanentemente a equipe,
ou seja, têm o compromisso de serem articuladores deste processo.
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Quadro 02. Planilha do Plano de ação – PES, segundo frente de ataque (nó crítico).
MACROPROBLEMA: BAIXA QUALIFICAÇÃO DOS FISCAIS SANITÁRIOS
PROBLEMA: DEFICIÊNCIA DE ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO DOS FISCAIS SANITÁRIOS

NÓS CRÍTICOS

RESULTADO
ESPERADO

CONHECIMENTO

PROFISSIONAIS

TÉCNICO INSUFICIENTE

DESESTIMULADOS

Fiscais sanitários
capacitados

Participação efetiva e

no desempenho de suas

interessada dos Fiscais nas

atividades

capacitações

 Articulações com setores e
órgãos para implantação do
PA;

 Realização de treinamento
direcionado**;
 Implantação de Educação

Permanente para VISA/PL

 Reunião com os atores
sociais gestores da
SUVISA, NEC, SAPAPVS,
SEMUS/PAÇO DO LUMIAR
E SEMUS/SÃO LUÍS, para
apoio ao processo de
implantação;
 Treinamento dinâmico, em
loco;
 Ações conjuntas
ATIVIDADES

monitoradas por
profissionais experientes na
área
 Implantação de roteiros de
inspeção padronizado
 Criação e reprodução de
cartilha ilustrativa voltada
para fiscais sanitários
 Formação de
núcleo/equipe/pessoa
articulador da EP na
VISA/PL.

RESPONSÁVEIS

 Secretária de Saúde de
PL;

METODOLOGIA DE
QUALIFICAÇÃO APLICADA

Fiscais sanitários estimulados



AÇÕES

BAIXA EFETIVIDADE DA

Articulações com setores e
órgãos para implantação do
PA;
Realização de Atividade




Metodologia ativa e atividades

motivacionais*;
Implantação de Educação
Permanente para VISA/PL

Articulações com setores e
órgãos para implantação do
PA;
Capacitações utilizando
práticas**;



Implantação de Educação
Permanente para VISA/PL

 Reunião com os atores sociais
gestores da SUVISA, NEC,
SAPAPVS, SEMUS/PAÇO DO
LUMIAR E SEMUS/SÃO LUÍS,
para apoio ao processo de
implantação;
 Aplicação de questionário com
perguntas fechadas para
identificar o perfil profissional
dos fiscais sanitários.
 Reunião com os Gestores a fim
de sensibilizá-los para às
melhorias na VISA.
 Criação de Protocolos e
instrumentos de trabalho que
auxiliem nas atividades dos
fiscais;
 Implantação de caixa de opinião
(sugestão/reclamação/elogio)
direcionada para os fiscais

 Reunião com os atores sociais
gestores da SUVISA, NEC,
SAPAPVS, SEMUS/PAÇO DO
LUMIAR E SEMUS/SÃO LUÍS,
para apoio ao processo de
implantação;
 Treinamento dinâmico,
utilizando Metodologia ativa,
em loco;
 Ações conjuntas monitoradas
por profissionais experientes
na área (juntamente com os
fiscais sanitários da VISA/SLZ)
 Formação de
núcleo/equipe/pessoa
articulador da EP na VISA/PL.

 Formação de
núcleo/equipe/pessoa
articulador da EP na VISA/PL.
 Secretária de Saúde de PL;

 Secretária de Saúde de PL;

 Coordenador de Vigilância em

 Coordenador de Vigilância em

saúde da SEMUS/PL

saúde da SEMUS/PL
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 Coordenador de Vigilância

 Coordenador de VISA/PL;

 Coordenador de VISA/PL;

em saúde da SEMUS/PL

 Grupo Afinidade Sonho de

 Grupo Afinidade Sonho de

 Coordenador de VISA/PL;

Valsa

Valsa

 Grupo Afinidade Sonho de
Valsa
PARCEIROS:
 SAPAPVS;
 SUVISA;
 SEMUS/PL;
PARCEIROS/EVEN
TUAIS
OPOSITORES

 NEC/SUVISA;
 Grupo de Educação em
saúde da SES/MA
OPOSITORES:
 Fiscais Sanitários da

PARCEIROS:
 SAPAPVS;
 SUVISA;
 SEMUS/PL;
 NEC/SUVISA;
 Grupo de Educação em saúde
da SES/MA.
OPOSITORES:
 Fiscais Sanitários da VISA/PL.

invalidação dos termos
 Aumento do n° de
estabelecimentos
regularizados
 Aumento no n° de
procedimentos de
INDICADORES

inspeções/fiscalizações e
atendimento a denúncias
 Frequência de
ações/capacitações/treina
mentos na VISA/PL,
articulados pelo
núcleo/equipe/pessoa de
EP
 Veículo;
 Material de consumo e
didático;
 Kit multimídia;

RECURSOS
NECESSÁRIOS

 Material de rotina (termos,
pranchetas, luvas, canetas
etc);
 Legislações;
 Local adequado;
 Material e serviços
gráficos;

 SAPAPVS;
 SUVISA;
 SEMUS/PL;
 NEC/SUVISA;
 Grupo de Educação em saúde
da SES/MA.
 VISA/SLZ
OPOSITORES:
 Fiscais Sanitários da VISA/PL.

VISA/PL.
 Diminuição no % de

PARCEIROS:

 Aumento no n° de
procedimentos de
inspeções/fiscalizações e
atendimento a denúncias
 Aumento na % de

 Aumento no % de participação
nas qualificações/capacitações

participação nas
qualificações/capacitações
 Aumento no n° de ações

 Aumento no n° de ações

educativas realizadas pela

educativas realizadas pela

VISA/PL para

VISA/PL para

população/regulados

população/regulados

 Número de participações
registradas pelos fiscais na
caixa de Opinião
 Material de consumo e
didático;
 Kit multimídia;
 Local adequado;
 Material para um café da
manhã de recepção;
 Material e serviços gráficos;
 Material para Coffee break

 Veículo;
 Material de consumo e
didático;
 Kit multimídia;
 Material de rotina (termos,
pranchetas, luvas, canetas
etc);
 Legislações;
 Local adequado
 Material e serviços gráficos;
 Material para Coffee break.
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 Material para Coffee
break.
PRAZOS

12 meses

12 meses

12 meses

LEGENDA:
SAPAPVS - Secretaria Adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde
SUVISA – Superintendência de Vigilância Sanitária
SEMUS/PL - Secretaria de Saúde de Paço do Lumiar
NEC - Núcleo de Educação e Comunicação
SES/MA – Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão
EP – Educação permanente
VISA/PL – Vigilância Sanitária de Paço do Lumiar
VISA/SLZ – Vigilância Sanitária de São Luís

*Realização de atividades motivacionais:
Atividades e atores envolvidos: Palestra motivacional, no modelo “roda de conversa”, com autoridades
da saúde, Luiz Marcelo Oliveira Rosa (Secretaria Adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em
Saúde – SAPAPVS) e Edimilson Silva Diniz Filho (Superintendência de Vigilância Sanitária do Maranhão –
SUVISA).


De 8:30h - 10:30h: roda de conversa com apresentação dos participantes e explanação sobre a
importância da VISA para a sociedade, o perfil padrão de profissionais da VISA, as competências
dos fiscais e dos gestores para a VISA, e os recursos e autoridades para o setor;



10:30h – 11h - Intervalo para o Coffee break;



11h – 12h – Roda de perguntas e respostas aos questionamentos/dúvidas dos fiscais. Implantação
de uma caixa de opinião na VISA, objetivando que os fiscais registrem suas sugestões,
reclamações, críticas e elogios a respeito de situações vivenciadas por eles na sua rotina de
trabalho.



OBSERVAÇÃO: Mensalmente a caixa de opiniões será aberta e as opiniões registradas serão
utilizadas como disparadores de discussões em reuniões do setor, e de acordo com o grau
importância serão selecionadas para serem apresentadas ao gestor com o objetivo de sensibilizálo para melhorias na VISA. Esta ideia (Caixa de Opinião) poderá ser estendida ao regulado para
que suas opiniões motivem mudanças nos fiscais.



Avaliação do momento realizada pelos fiscais utilizando tarjetas para a montagem de um Painel de
avaliação;



Encerramento.

** Realização de treinamento direcionado e Capacitações utilizando Metodologia ativa e atividades
práticas.
Atividades e atores envolvidos: Serão realizados treinamentos direcionados aos fiscais, com
atividades práticas, e utilização de variadas ferramentas de metodologia ativa de ensino-aprendizagem,
com dois momentos: no primeiro momento haverá capacitação técnica, in loco, realizada pelo NEC e
SUVISA, no período de uma semana, turno matutino; e o segundo momento será a parte prática da
capacitação, onde os fiscais acompanharão o trabalho de rotina de fiscais de outra VISA, neste caso, a
VISA/SLZ.
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1º MOMENTO: O NEC e fiscais da SUVISA realizarão treinamento direcionado por área de produtos e
serviços de saúde. O treinamento será realizado no próprio local de trabalho dos fiscais, VISA/PL.
1º e 2º Dias (de 08 às 12h)


Introdução: A VISA, suas áreas e seus instrumentos legais;



Área de Produtos: conceitos, divisões e legislações pertinentes;



10:30h – 11h - Intervalo para o Coffee break



Apresentação de modelos de roteiros de inspeção na área de produtos

3º e 4º Dias (de 08 às 12h)


Área de Serviços de Saúde: conceitos, divisões e legislações pertinentes;



Apresentação de modelos de roteiros de inspeção na área de serviços de saúde;



10:30h – 11h - Intervalo para o Coffee break



Resumo do curso.

5º Dia (de 08 às 12h)


Oficina de Trabalho: elaboração de roteiro de inspeção direcionado para a realidade de Paço
do Lumiar – MA.



10:30h – 11h - Intervalo para o Coffee break



Avaliação do momento realizada pelos fiscais utilizando tarjetas para a montagem de um Painel
de avaliação.



Encerramento.

2º MOMENTO:


A equipe da VISA/PL acompanhará, a partir de liberação rotativa e de acordo com sua
competência, as fiscalizações/inspeções realizadas pelos fiscais sanitários de São Luís de
acordo com sua demanda, obedecendo ao seguinte cronograma: segunda e quarta no turno
vespertino, e terça e quinta, matutino, durante dois meses.



Produção e entrega de relatório pelos fiscais da VISA/PL sobre as atividades desempenhadas
durante o treinamento direcionado.
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7. ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO APLICATIVO
Os cenários consistem em uma cena ou contexto que definem as condições e
pressupostos em que se situa o plano e fora do controle do ator, correspondendo às
possibilidades futuras de conformação do contexto que envolve o plano. (PEREIRA et al.,
2012).
A partir dos resultados da Matriz de Análise das Estratégicas de Viabilidade,
Segundo Ações Conflitivas (Quadro 03), verificou-se um cenário favorável à sua aplicação,
visto que possuímos todos os recursos necessários, já que nosso PA possui um custo material
baixo, ainda que possua uma alta necessidade de recurso intelectual (técnico). Além disso,
este PA depende quase que exclusivamente dos atores que o planejaram, principalmente,
porque dentre os três, dois são funcionários efetivos da VISA/PL, sendo um deles, o
coordenador.

Quadro 03. Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ações conflitivas.
MATRIZ DE ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE, SEGUNDO AÇÕES CONFLITIVAS
AÇÕES
ESTRATÉGIA
RECURSOS
RECURSOS QUE TEMOS
CONFLITIVAS DO
VIABILIDADE PARA AUMENTAR
NECESSÁRIOS
E NÃO TEMOS
PLANO DE AÇÃO
A VIABILIDADE
Realização de
treinamento
direcionado

POLÍTICO, TÉCNICO,

TEMOS: POLÍTICO,

ECONÔMICO

TÉCNICO, ECONÔMICO

ALTA

Não precisa

ALTA

Não precisa

ALTA

Não precisa

ALTA

Não precisa

ALTA

Não precisa

Articulações com
setores e órgãos
para implantação do

POLÍTICO, TÉCNICO

TEMOS: POLÍTICO e
TÉCNICO

PA;
Implantação de
Educação

POLÍTICO, TÉCNICO,

TEMOS: POLÍTICO,

Permanente para

ECONÔMICO

TÉCNICO, ECONÔMICO

POLÍTICO, TÉCNICO,

TEMOS: POLÍTICO,

ECONÔMICO

TÉCNICO, ECONÔMICO

TÉCNICO

TEMOS: TÉCNICO

VISA/PL
Realização de
Atividade
motivacionais
Capacitações
utilizando
Metodologia ativa e
atividades práticas.
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8. GESTÃO DO PROJETO APLICATIVO (MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO)
O comando para a execução deste Projeto será desempenhado por atores
internos articulados com atores externos, como mostra o Quadro 04, no qual é demonstrado
também a viabilidade, impacto, duração e recursos necessários, relacionados com a ordem
de precedência de cada ação.
A execução do presente Projeto e o desempenho da equipe da VISA municipal
serão avaliados e monitorados através de relatórios mensais das ações desenvolvidas, para
avaliar os resultados obtidos e analisar propostas de ação e metas para o período seguinte
ou suas reformulações.
Os resultados obtidos a partir das ações/atividades, bem como dificuldades e os
ajustes necessários à continuação do PA serão relatados, de acordo com a Matriz de
monitoramento do Plano (Quadro 05), pelos integrantes do Grupo Sonho de valsa, que são
funcionários efetivos da VISA de Paço do Lumiar.

Quadro 04. Matriz de gestão do plano.
MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO
AÇÃO

VIABILIDADE IMPACTO

COMANDO

DURAÇÃO

Realização de
treinamento

ALTA

ALTO

III

MÉDIA

TÉCNICO,

ALTA

ALTO

III

MÉDIA

POLÍTICO e
TÉCNICO

implantação do PA;
Implantação de

1a

POLÍTICO,
ALTA

ALTO

III

MÉDIA

TÉCNICO,

para VISA/PL

ECONÔMICO

Realização de

POLÍTICO,

Atividade

4a

ECONÔMICO

Articulações com

Educação Permanente

PRECEDÊNCIA

POLÍTICO,

direcionado

setores e órgãos para

RECURSO

ALTA

ALTO

III

MÉDIA

motivacionais

TÉCNICO,

5a

2a

ECONÔMICO

Capacitações
utilizando
Metodologia ativa e

ALTA

ALTO

III

MÉDIA

TÉCNICO

3a

atividades práticas.

Legenda: III - Atores internos articulados com atores externos.
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Quadro 05. Matriz de monitoramento do plano
MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO
AÇÃO EM ORDEM DE PRECEDÊNCIA

SITUAÇÃO RESULTADOS DIFICULDADES

NOVAS
AÇÕES/AJUSTES

1ª Articulações com setores e órgãos
para implantação do PA
Reunião com os atores sociais gestores da
SUVISA, NEC, SAPAPVS, SEMUS/PAÇO
DO LUMIAR E SEMUS/SÃO LUÍS, para
apoio ao processo de implantação.
2ª Realização de Atividade motivacionais
Aplicação de Questionário com perguntas
fechadas para identificar o perfil profissional
dos fiscais sanitários;
Reunião com gestores, a fim de sensibilizálos para as melhorias da VISA;
Elaboração de protocolos e instrumentos de
trabalho que auxiliem nas atividades dos
fiscais;
Implantação de caixa de opinião direcionada
para os fiscais.
3ª Capacitações utilizando Metodologia
ativa e atividades práticas.
Treinamento dinâmico utilizando metodologia
ativa
Ações conjuntas com fiscais sanitários da
VISA/SLZ
4ª Realização de treinamento direcionado
Treinamento dinâmico em loco;
Ações

conjuntas

monitoradas

por

profissionais experientes na área;
Implantação

de

Roteiros

de

inspeção

padronizados;
Elaboração de cartilha ilustrativa voltada para
fiscais sanitários;

5ª Implantação de Educação Permanente
para VISA/PL
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É fundamental avaliar o prazo de aplicação do plano e o tempo em que se
pretende alcançar os resultados. O cronograma de desenvolvimento do plano é apresentado
no Quadro 6.

Quadro 6. Cronograma de acompanhamento da implementação do plano de ação.
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
ANOS
NÓS CRÍTICOS/AÇÕES

2016

2017

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
PROFISSIONAIS
DESESTIMULADOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ARTICULAÇÕES COM SETORES E
ÓRGÃOS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PA
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE
MOTIVACIONAIS
Aplicação de Questionário com
perguntas fechadas para identificar o
perfil profissional dos fiscais sanitários
Reunião com gestores, a fim de
sensibilizá-los para as melhorias da

x

x

VISA
Elaboração de protocolos e
instrumentos de trabalho que auxiliem
nas atividades dos fiscais
Implantação de caixa de opinião
direcionada para os fiscais
CONHECIMENTO TÉCNICO
INSUFICIENTE
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO
DIRECIONADO
Treinamento dinâmico em loco

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Ações conjuntas monitoradas por

x

profissionais experientes na área
Implantação de Roteiros de inspeção
padronizados
Elaboração de cartilha ilustrativa
voltada para fiscais sanitários

x

x
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BAIXA EFETIVIDADE DA
METODOLOGIA DE QUALIFICAÇÃO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

APLICADA
CAPACITAÇÕES UTILIZANDO
METODOLOGIA ATIVA E
ATIVIDADES PRÁTICAS.
Treinamento dinâmico utilizando
metodologia ativa
Ações conjuntas com fiscais sanitários
da VISA/SLZ
IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA VISA/PL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Faz-se necessário, ainda, calcular custos com o Projeto, observando as
ações/atividades que demandam recursos econômicos. O custo estimado do PA está descrito
no quadro abaixo (Quadro 7).

Quadro 7. Planilha orçamentária.

NÓS CRÍTICOS

AÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS
DESPESAS DE
DATA DATA
DE CUSTEIO INVESTIMENTO
INICIAL FINAL
(R$)
(R$)

Articulações com
setores e órgãos para out/16
implantação do PA;
PROFISSIONAIS
DESESTIMULADOS
Realização de
Atividade
mar/17
motivacionais
BAIXA
Capacitações
EFETIVIDADE DA
utilizando
METODOLOGIA
Metodologia ativa mar/17
DE
e atividades
QUALIFICAÇÃO
práticas.
APLICADA

CONHECIMENTO
TÉCNICO
INSUFICIENTE

Realização de
treinamento
direcionado
Implantação de
Educação
Permanente para
VISA/PL

fev/17

R$

-

R$

-

jul/17

R$
1.000,00

R$

-

R$ 1.000,00

set/17

R$ 500,00

R$

-

R$ 500,00

R$
1.500,00

R$

-

R$ 1.500,00

R$

-

mar/17 set/17

out/16

TOTAL (R$)

set/17

R$

-

R$

R$

-

-
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9. CONDIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que, com a execução deste projeto, os fiscais da VISA/PL
conseguirão identificar suas fragilidades de atuação e a partir daí compreenderão a
necessidade de educação, com envolvimento e comprometimento em tornarem-se melhores
e mais atuantes na sua prática profissional.
Nesta proposta os profissionais terão seus saberes prévios valorizados e assim
fortalecidos pelo acrescimento de novos conhecimentos, potencializando suas capacidades
de agir como agentes transformadores sociais exercitando a detecção dos problemas reais e
a busca por soluções originais e criativas.
Sendo assim tornar-se-ão estimulados a melhorar seu processo de trabalho,
buscar melhorias para todo o setor e a educar os setores regulados do município de Paço do
Lumiar às práticas seguras.
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2

INTRODUÇÃO

Uma das estratégias educacionais utilizadas pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês (IEP/HSL), em parceria com o Ministério da
Saúde (MS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Programa PROADI
SUS, no Curso de Gestão da Vigilância Sanitária (GVISA) para desenvolver
capacidades que resultem em projetos de intervenção foi a construção de projetos
aplicativos.
Para a construção deste projeto aplicativo os autores deste trabalho,
integrantes do Grupo GAF 1 – Sempre VISA, tomando por base a realidade vivida
nos seus respectivos ambientes de trabalho perceberam que um dos maiores
problemas enfrentados é a baixa visibilidade das ações de vigilância sanitária,
sugerindo que esta ocupa um espaço restrito e resguardado, pouco conhecida da
população e até mesmo dos profissionais e gestores de saúde, que se acostumou a
identificá-las apenas como atuação policial ou burocrático-cartorial, apesar de que
no Brasil as primeiras ações de saúde pública institucionalizadas tenham sido as
ações de vigilância sanitária.
A escolha do problema foi realizada através do processo didático-pedagógico
estabelecido pelo IEP/HSL, precedidas pelas etapas de: articulação das ideias afins,
dificuldades e facilidades; determinação dos macros problemas, mapeamento das
matrizes de priorização e intervenção de problemas, identificação e motivação dos
atores sociais, análise de viabilidade, gestão e monitoramento do plano, além da
planilha orçamentária, apresentadas ao longo deste trabalho.
Considerando a necessidade de manter uma boa interlocução junto aos
diversos atores sociais, pensamos neste projeto tendo como foco a comunicação
direcionada à população. Segundo Costa (2004) a informação e educação sanitária
são ferramentas indispensáveis à efetivação das ações de VISA de forma
democrática e participativa, gerando a informação para a ação e a formação de uma
consciência sanitária, que proporciona atitudes de autodefesa para os cidadãos em
fase dos determinismos dos mercados.
Segundo ANVISA (2016) a falta de informação, a escassez de ferramentas
tecnológicas atuais, a dificuldade de aplicação dos marcos regulatórios em vigilância
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sanitária são fatores que prejudicam a análise e a classificação de risco, que
contemple as necessidades da população e contribua na priorização das ações de
VISA.
Portanto, acredita-se que a comunicação efetiva com o cidadão Teresinense,
que sequer conhece as instâncias de VISA e tampouco suas competências e ações,
o “Projeto VISA’socializa Piauí” será um instrumento de fortalecimento da articulação
para o aperfeiçoamento da VISA, repercutindo positivamente no SUS, integrando
profissionais dos setores da saúde e possibilitando o diálogo direcionado à ação
com os demais órgãos públicos, organizações e organismos sociais. Visa também
proporcionar maior visibilidade das ações de VISA, em Teresina, ao divulgar o papel,
relevância, competência nas esferas Federal e Estadual de Vigilância Sanitária.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

No Brasil a Vigilância Sanitária (VISA) funciona de forma sistêmica,
compondo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), o qual envolve as
vigilâncias do Distrito federal, dos estados e dos Municípios, sendo coordenado no
nível federal pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Compõem
ainda esse sistema os órgãos de apoio técnico e os Conselhos de Saúde (ANVISA;
IDEC, 2007).
O SNVS faz parte do Sistema Único de Saúde, sendo obrigação do SUS fazer
Vigilância Sanitária de forma integrada e descentralizada em todo território nacional
nos termos da Lei 8080/90, a Lei Orgânica da Saúde. Nesse contexto, a VISA é o
SUS que todo mundo usa, uma vez que todos nós necessitamos de algum produto
ou serviço sujeitos ao controle sanitário (ANVISA; IDEC, 2007; FIOCRUZ, 2008).
No Brasil, ações de vigilância sanitária sempre existiram, mas com pouca
visibilidade para a população, e até mesmo para os profissionais e gestores de
saúde que se acostumou a perceber essa área identificando-a com atuação policial
ou burocrático-cartorial.
O Projeto VISA’socializa Piauí tem como espaço de problematização a
Vigilância Sanitária (VISA) nas esferas federal e estadual. A área de concentração
da proposta é a Comunicação Social, sendo que o macro problema relaciona-se à
falta de visibilidade das ações de VISA junto à população de Teresina-PI.
O Piauí, estado com extensão territorial de 251.576,64 km² e população de
3.204.028, possui atualmente 224 municípios (IBGE, 2016). Destes, apenas 2 (dois)
possuem mais de 100.000 habitantes, 3 (três) tem entre 50.001 a 100.000, 10 (dez)
possui entre 30.001 a 50.000, 45 entre 10.001 a 30.000 habitantes, sendo que a
grande maioria dos municípios piauienses, correspondente ao total de 164 unidades
administrativas, possuem menos de 10.000 habitantes (PIAUÍ; SESAPI, 2012).
O município de Teresina foi escolhido como área de abrangência para
aplicação do Projeto Piloto, por questões geodemográficas e estratégicas. Como
capital do estado possui o maior contingente populacional do estado com 844.245
habitantes (IBGE, 2016), sendo pólo de saúde e educação do estado, o que
demonstra a relevância da escolha deste local para a execução do projeto.
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Também é nesse município que se concentram as maiores instituições da
mídia, como rádio e TV, que abrangem as zonas urbana e rural. Existe ainda um
potencial de mídia virtual a ser explorado que atingem os demais municípios, como o
site das VISA’s e o Facebook.
Na capital concentram-se os serviços de saúde públicos e privados em maior
quantidade e complexidade tecnológica, a qual vive o problema da centralidade
urbana: “Teresina se sobressai aos demais municípios piauienses na oferta dos
serviços de saúde, uma vez que concentra maior quantidade de profissionais,
estabelecimentos e equipamentos para diagnósticos de média e alta complexidade”
(BUENO; LIMA, 2015, p.11). Portanto, se há maior concentração de serviços de
saúde, há uma maior demanda por ações relacionadas ao controle sanitário. Além
disso, é em Teresina que se localiza a sede dos espaços envolvidos e os
profissionais das VISA’s Federal e Estadual.
O termo vigilância significa ato ou efetivo de vigiar, precaução, cuidado,
prevenção, zelo diligência. Quando inserido o vocábulo sanitário, essa vigilância
relaciona-se à saúde e higiene. A área de atuação da VISA é a Saúde Pública.
Nesse sentido, a vigilância sanitária funciona como um sistema que tem a missão de
proteger e promover a saúde da população através de ações que garantam à
sociedade ambiente, produtos e serviços seguros e de boa qualidade (ANVISA;
IDEC, 2007; FIOCRUZ, 2008).
No Brasil, a saúde é um direito social promulgado pela Constituição Federal
de 1988, em art. 6º. Nos termos do art. 196 da Magna Carta, a Saúde é direito de
todos e dever do Estado, devendo ser efetivada mediante as políticas públicas. A
CF/88 também criou o Sistema Único de Saúde (SUS) como meio de concretizar
esse direito. Para regulamentar a estrutura e o funcionamento do SUS foram
aprovados a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 –,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde
e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. A Lei define a
vigilância sanitária como:
Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
da saúde abrangendo:
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I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo; e,
II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde (LEI 8080/90, ART. 6º, § 1º).

Convém ressaltar que, a Lei 9.782/99, também, criou a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA.
Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da
saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da
comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária,
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a
eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de
fronteiras.

A ANVISA tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da
população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos
processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle
de portos, aeroportos e de fronteiras.
Nos

estados,

a

ANVISA,

através

das

Coordenações,

coordenam,

acompanham, controlam, avaliam e supervisionam as ações dos Postos, Aeroportos
e Fronteiras. Além disso, as coordenações apoiam técnica e administrativamente as
outras unidades organizacionais da ANVISA.
As atividades desenvolvidas nos Postos de Vigilância da ANVISA nos portos,
aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados visam à promoção do conhecimento,
a informação e a orientação das medidas de vigilância para evitar a propagação de
doenças transmissíveis de acordo com a legislação brasileira em geral e a legislação
específica, em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional – RSI e
outros acordos subscritos pelo Brasil.
Os postos também são responsáveis pela execução das atividades de
controle sanitário em meios de transportes, viajantes, infraestrutura, produtos
importados e exportados, serviços e bens produzidos, assim como, a vigilância
epidemiológica e o controle de vetores em portos, aeroportos, fronteiras, terminais
de passageiros e cargas, estações aduaneiras correlacionadas, em articulação com
os órgãos de saúde das três esferas.
Na prática percebe-se que o conhecimento dessas ações desenvolvidas nestes
locais ocupa um espaço restrito e resguardado, pouco conhecido da população,
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sendo, na maioria das vezes, reconhecidas apenas pela comunidade portuária e
aeroportuária.
No âmbito estadual, a Diretoria da Unidade de Vigilância Sanitária Estadual
(DIVISA) foi criada pela Lei Complementar nº 028, de 04 de junho de 2003, é órgão
da administração direta estadual, vinculada à Secretaria Estadual da Saúde do Piauí
e subordinada à Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SUPAT).
A DIVISA tem por finalidade institucional no âmbito do Estado do Piauí, a
promoção, proteção e prevenção da saúde da população por intermédio do controle
sanitário da produção e da comercialização de produtos, serviços e ambientes
submetidos ao controle sanitário, inclusive dos ambientes de trabalho, dos insumos
e das tecnologias a eles relacionados, nos termos da legislação sanitária vigente.
A identificação do contexto de aplicação deste projeto encontra-se na figura a
seguir:
Figura 2: Mapa do Piauí.

Fonte: IBGE (2016, p.01).

Para que a VISA cumpra de forma eficiente e eficaz sua missão, contribuindo
para a efetivação do direito à saúde no âmbito do campo da Saúde Pública, faz-se
necessário a articulação com a sociedade civil, o setor regulado, o SUS e outros
entes governamentais, como Ministério Público e os órgãos do Poder Legislativo e
Judiciário. No entanto, um dos maiores desafios da Vigilância Sanitária está
relacionado à comunicação, pois falta um sistema de informação nacional para o
compartilhamento das ações (ANVISA, 2016).
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Segundo ANVISA (2016) a falta de informação, a escassez de ferramentas
tecnológicas atuais, a dificuldade de aplicação dos marcos regulatórios em vigilância
sanitária são fatores que prejudicam a análise e a classificação de risco, que
contemple as necessidades da população e contribua na priorização das ações de
VISA.
Considerando a necessidade de manter uma boa comunicação junto aos
diversos mecanismos sociais, este projeto tem como foco a comunicação
direcionada à população. Segundo Costa (2004) a informação e educação sanitária
são ferramentas indispensáveis à efetivação das ações de VISA de forma
democrática e participativa, gerando a informação para a ação e a formação de uma
consciência sanitária, que proporciona atitudes de autodefesa para os cidadãos em
fase dos determinismos dos mercados.
Portanto, acredita-se que a comunicação com o cidadão teresinense, que
sequer conhece as instâncias de VISA e tão pouco suas competências e ações, será
um instrumento de fortalecimento da articulação para aperfeiçoamento da VISA,
repercutindo positivamente no SUS, integrando profissionais dos setores da saúde e
possibilitando o diálogo direcionado à ação com os demais órgãos públicos,
organizações e organismos sociais.
Nesse sentido, este projeto priorizou dois nós críticos do problema: a pouca
divulgação das atividades desenvolvidas pelas VISA’s nos meios de comunicação; e
a informação em VISA não acessível à população.
O objetivo do Projeto VISA’socializa Piauí consiste em proporcionar maior
visibilidade das ações de VISA em Teresina-PI. Especificamente, se propõe um
plano de ação que objetiva: divulgar o papel, relevância, competências das diversas
esferas de vigilância sanitária; criar estratégias de comunicação mais eficazes de
divulgação das ações de VISA; e estabelecer ações de divulgação multimídias de
informações em VISA junto à população.
A relevância do projeto está na fomentação de reflexões críticas sobre a
comunicação em visa no âmbito profissional, social e acadêmico e no alcance de
multiplicadores e aliados que promovam as informações das ações de VISA junto à
população e estimulem o controle social.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E EMPÍRICO

2.1. Comunicação em Vigilância Sanitária

Conforme Castells (2015) a comunicação refere-se a um processo de troca
de informações, o qual é definido pela tecnologia da informação e pelos seguintes
elementos: emissores, receptores, códigos e abrangência da informação.
Ainda para o mesmo autor a comunicação ocorre no contexto das relações
sociais, havendo uma nítida diferença entre a comunicação interpessoal e a
comunicação da sociedade. No primeiro caso a informação é compartilhada entre
um emissor e um receptor. No outro a mensagem parte de um emissor para muitas
pessoas, é o que se conhece por comunicação em massa.
Os termos informação, educação e comunicação em saúde se articulam e
norteiam as políticas de saúde. A informação refere-se a fatos ou dados
comunicados sobre algo ou alguém que pode ser apreendido, assimilado ou
armazenado pela percepção ou mente humana (FERREIRA, 2008 apud UFC,
ANVISA, 2015). Diferente da informação, a educação não se resume a uma mera
transmissão de conteúdo, possibilitando o educando construir o seu próprio
conhecimento baseado em suas vivências e experiências (FREIRE, 2013 apud UFC,
ANVISA, 2015). A comunicação, por sua vez, consiste no processo de emissão,
transmissão e recepção de mensagens, como enfatizou CATELLS (2015).
Portanto, é dever do Estado garantir um fluxo de informativo e comunicativo
aos seus cidadãos, uma vez que o art. 5º da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CF/88) garante o acesso à informação e o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional. Cabe à administração pública garantir a
comunicação aos consumidores de produtos e serviços, pois a base da cidadania se
consolida no direito à informação (UFC; ANVISA, 2015).
Segundo Teixeira (2006, p. 615) do Instituto Superior de Psicologia Aplicada
de Lisboa, a comunicação em saúde “diz respeito ao estudo e utilização de
estratégias de comunicação para informar e para influenciar as decisões dos
indivíduos no sentido de promoverem a sua saúde”. Portanto, a comunicação deve
ser englobada como um tema transversal em saúde, incluindo mensagens que
podem ter várias finalidades, como a promoção e educação em saúde, evitar riscos
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e ajudar a lidar com ameaças para a saúde, prevenir doenças, sugerir e recomendar
mudanças de comportamento, recomendar medidas preventivas e atividades de
autocuidado.
No âmbito da Vigilância Sanitária a comunicação com a sociedade ocorre
através de produtores e distribuidores a qual tem o objetivo de fornecer visibilidade
pública para a ação reguladora, nesse sentido é possível distinguir duas formas de
comunicação: normativa e educativa. A primeira visa à divulgação de normas e
procedimentos relacionados à produção e circulação de bens e consumos que
podem gerar riscos à saúde da população, assim como, as ações e intervenções
para minimização dos fatores de risco. A comunicação educativa tem a finalidade de
emitir as informações que levem a correção normativa de condutas do setor
produtivo e medidas preventivas (RANGEL-S, 2009). Nesse sentido, entende-se por
educação sanitária:
Uma pratica educativa que induz um determinado público a adquirir hábitos
que promovam a saúde e evite a doença e tem de ser um processo
contínuo, permanente e construído na medida em que o indivíduo
aprofunda seu conhecimento. O foco da educação sanitária deve estar
voltado para profissionais e população em relações de interação,
comunicação, cooperação e responsabilidade conjunta em solucionar
problemas (UFC; ANVISA, 2015, p.6).

Cabe aos profissionais desenvolver habilidades para planejar a comunicação,
reconhecendo as necessidades de diálogos com os diferentes atores sociais. Para
tanto, é preciso saber ouvir cada ator social, uma vez que existem grupos de
interesses divergentes, tendo como parâmetro os objetivos e metas da
comunicação. O profissional também deve ser capacitado para compreender o seu
papel na sociedade e os seus limites enquanto agente estatal (RANGEL-S, 2009).
O autor esclarece ainda que não seja importante apenas realizar uma
comunicação normativa e educativa, pois o desafio dos profissionais de VISA está
em consolidar estratégias de comunicação que efetivem o direito à informação e
participação social no controle do sistema de saúde, aspecto enfatizado no item 2.3.
Antes este projeto reporta-se ao papel das multimídias na comunicação em rede na
atualidade, haja vista que os recursos disponíveis devem interagir entre mídias
tradicionais e alternativas.
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2.2. Recursos e Multimídias na Comunicação em VISA

Os processos produtivos se modificam ao longo da história e interferem nas
ações de VISA, que devem responder às demandas sanitárias vigentes,
minimizando os fatores que podem gerar riscos e danos à saúde individual, coletiva
e ambiental. A importância dessas ações é proporcional ao aumento da produção,
haja vista que a intensa circulação de mercadorias a nível global coloca um maior
número de pessoas expostas a riscos decorrentes de produtos defeituosos (COSTA,
2004).
Novas demandas surgem para o Sistema Único de Saúde, que é um sistema
em permanente mudança e pactuação, sendo que as ações para a melhoria da
comunicação e informação no contexto do SUS devem atender a essas
transformações (UFC; ANVISA, 2007).Nos serviços de vigilância sanitária, a
comunicação é utilizada como abordagem estratégica de intervenção no risco,
estando disponíveis os seguintes recursos:
Desenvolver programas e projetos de comunicação de cunho educativo e
informativo sobre riscos e medidas de prevenção.
Utilizar os veículos de comunicação (programas de rádio e TV) para
divulgação, informação e educação, a partir da disponibilização de
informações da vigilância sanitária.
Executar projetos de comunicação institucional em parceria com conselhos,
associações, sindicatos e órgãos de governo, otimizando a utilização dos
espaços estatais para a produção e veiculação de ações de mobilização e
educação em saúde.
Estabelecer comunicação em rede entre os serviços de vigilância sanitárias
estaduais e municipais.
Estabelecer parcerias com instituições formadoras em saúde e Secretarias
de Educação para promoção de educação sanitária.
Promover ações intersetoriais, de caráter interdisciplinar, visando
estabelecer interlocução com a população.
Democratizar as informações, viabilizando o acesso da sociedade a elas.
Estimular a criação de mídias alternativas.
Promover a integração da vigilância sanitária com a área de educação e
comunicação.
Fortalecer a articulação da vigilância sanitária com os movimentos
populares e com as instâncias de controle social (CONASS, 2007, p. 8081).

Portanto, observa-se a variedade de recursos de comunicação disponíveis,
desde os meios tradicionais até as mídias alternativas. Esse cenário favorece a
aplicação deste projeto, sendo pontos relevantes para o êxito do mesmo: a

12

comunicação em rede, a articulação intersetorial entre os três níveis de VISA,
parcerias entre as VISA’s, órgãos do governo e outros organismos sociais, a
atuação interdisciplinar, a integração entre a vigilância sanitária a área de
comunicação e educação, e a articulação com as instâncias de controle social, como
os Conselhos de Saúde.
Outro recurso relacionado à comunicação em VISA é o desenvolvimento
científico e tecnológico, realizado através de linhas de pesquisas e parcerias entre
profissionais/autores, instituições de pesquisa e universidades. Embora haja
necessidade de maiores investimentos na qualidade dessas pesquisas e em
recursos financeiros para fomentar essa produção científica, os resultados desses
estudos podem contribuir significativamente para uma abordagem estratégica
relacionada aos riscos sanitários, inclusive em relação às ações de comunicação,
servindo de subsídios para as ações regulatórias (CONASS, 2007).
Na atualidade a comunicação de massa disseminada no século XX através
de processos históricos culturais como a revolução industrial, cedeu lugar à
comunicação interativa decorrente da difusão da internet em que muitos emissores
são capazes de se comunicar, simultaneamente, com muitos receptores
(broadcasting), havendo também as transmissões especializadas entre dois pontos
o narrowcasting(CASTELLS, 2015).
O broadcasting torna-se bastante significativo para disseminar projetos de
comunicação em visa de larga escala procurando um estreitamento entre as
instâncias federal, estadual e municipal e a população. Um exemplo, dessa forma de
transmissão pode ser adquirido mediante o uso do FacebookInc, como se propõe
este projeto aplicativo(CASTELLS, 2015).
Essas novas formas de comunicação oriunda da transformação tecnológica,
baseada na digitalização, em redes de computadores, softwares avançados, maior
amplitude de transmissão da banda larga, o uso de redes sem fio na comunicação
local e global ocorrem em um cenário de intensificação do acesso a internet se
consolidando em um ambiente multicultural, caracterizado pelas expressões das
relações sociais e relações de poder entre os países e até mesmo internamente,
havendo interferência do nível de infraestrutura da área de comunicação e do poder
de consumo (CASTELLS, 2015).
Em face dessa evolução do sistema multimodal de comunicação, as
tecnologias e as multimídias podem se tornar aliados na visibilidade das ações de
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VISA e contribuir para efetivar a boa comunicação entre o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS) e a população. Como exemplo, cita-se estudo de Janes
e Marques (2013) sobre comunicação de risco via rádio na grande São Paulo, o qual
evidenciou o poder das rádios comunitárias como espaço de comunicação educativa
à população, incentivando a comunicação de riscos sanitários de forma mais
eficiente e democrática. Nesse contexto, a comunicação gera informações para que
as pessoas auto gerenciem os riscos sanitários, adéqüem comportamentos em
busca de uma saúde plena.
Observou-se no estudo a importância de se incluir o tema na grade de
programação das rádios comunitárias e de se manter uma linguagem pautada em
experiências de vida local, social, cultural, educacional, religiosa, enfim, em todos os
seguimentos que regem as relações sociais. Ainda se atenta para a necessidade de
uma interação crítica entre receptor e emissor, ou seja, na atualidade não é
suficiente transmitir a mensagem, mas também obter-se um retorno sobre o
conteúdo e assimilação do que foi transmitido.

2.3. Comunicação em Vigilância Sanitária e Participação Social

Rangel-s (2009) enfatiza a importância da dimensão comunicativa para se
conhecer os problemas de saúde da população e do SUS, assim como, para tornálos públicos e buscar soluções coletivas. No alcance desse objetivo, o autor destaca
a importância da linguagem, seja ela falada, escrita ou gesticulada. Destaca
também,que as práticas de comunicações não devem se restringir às situações
consideradas críticas, nas quais necessita alertar e informar a população sobre
riscos e ações preventivas, ou seja, a comunicação não deve se restringir a uma
demanda urgente e imprevista. Em relação às estratégias de comunicação com a
população aponta:
As estratégias de comunicação devem contar com a participação da
população que apontará suas demandas e necessidades. Essa participação
envolve o compartilhamento de saberes técnico-científico e popular sobre
os problemas de saúde e seus determinantes, relacionados à condição de
vida e de trabalho, modos de viver, consumir e circular nos espaços e
territórios; as representações de saúde e doença, segurança e insegurança,
riscos e controle sanitário (RANGEL-S, 2009, p.166).
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No que se refere ao compartilhamento de saberes técnico-científico, ressaltase a importância da realização e divulgação de artigos, de monografias e de outros
tipos de trabalhos científicos, está relacionada ao fato de que através das pesquisas
é possível identificar, dimensionar e avaliar os riscos sanitários advindos dos
produtos, serviços e novas tecnologias, trocar experiências, disseminar o
conhecimento e utilizar os resultados das ações de monitoramento para ações
estratégicas específicas da área de vigilância sanitária (CONASS, 2007). De forma,
alternativa esses trabalho podem ser utilizados para detectar as necessidades de
comunicação, suas deficiências e resultados das estratégias junto à população.
O projeto se enquadra no Eixo 5 do Plano Diretor de Vigilância Sanitária
(PDVISA) que aborda a Construção da consciência sanitária: mobilização,
participação e controle social. Pois, o foco é o compartilhamento de ações de
comunicação junto a sociedade visando contribuir para o aumento da consciência
sanitária na percepção do risco sanitário e na compreensão Do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA, 2016).
Diante dos recursos disponíveis, ressalta-se a imprescindível atuação dos
diversos atores sociais para o engajamento de uma comunicação que não seja
apenas normativa ou educativa, mas também, que garanta o direito à informação, de
modo a gerar a conscientização sanitária e maior participação social (CONASS,
2007; RANGEL-S, 2009). Portanto, enfatiza-se a relevância do papel dos Conselhos
de Saúde:
A vigilância sanitária, principalmente na esfera local, precisa se apropriar
dos conselhos de saúde como espaços públicos capazes de legitimar e dar
transparência às suas ações, discutindo as necessidades da coletividade
democraticamente com a sociedade, sendo possível, dessa forma, construir
a cidadania ao mesmo tempo em que se assegura o direito à proteção à
saúde (OLIVEIRA; DALLARI, 2011, p. 617).

Conforme os autores acima citados, a participação da sociedade através dos
Conselhos de Saúde deve se basear nos direitos sociais, no exercício da cidadania
e na compreensão do papel e caráter do Estado em face dos diversos grupos de
interesses e conflitos políticos que envolvem a área de saúde.
Um dos meios de incentivar a participação popular nas ações de VISA é
através das denúncias. Conforme Lefevre (2003) apud CONASS (2007) ao utilizar o
canal de comunicação com a VISA o consumidor se engaja como agente auxiliar,
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uma vez que é impossível o Estado atuar sozinho no controle sanitário, haja vista a
grande quantidade e variedade dos bens de consumo.
Através das denúncias é possível identificar os problemas prioritários e as
maiores necessidades de intervenção da vigilância sanitária, contribuindo para o
estabelecimento de programas de inspeção e monitoramento de produtos e
serviços, assim como revisão, suspensão ou cancelamento do registro de produtos
(CONASS, 2007).
Conforme Teixeira (2016) a comunicação efetiva em saúde tem influência
importante a nível individual e comunitário. No primeiro caso, contribuir na
conscientização sobre a saúde, motivando mudanças comportamentais e atitudes
favoráveis à proteção da saúde, inclusive no que se refere à utilização dos serviços
e recursos de saúde. No nível da comunidade pode gerar mudanças positivas nos
ambientes socioeconômicos e físicos, aumentar a acessibilidade aos serviços de
saúde e facilita a adoção de normas adequadas a uma vida saudável e de
qualidade.
Segundo Lucchese (2001, p. 52), uma das principais funções do Estado
democrático moderno é proteger e promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos.
Para legitimar essa função de Estado é necessário que haja transparência,
informação e participação social. Entretanto, a participação e o controle social só
podem ser exercidos mediante o conhecimento pela sociedade do que é vigilância
sanitária e, também, mediante o reconhecimento de sua importância como campo
de promoção e proteção da saúde. Apesar de estar presente no cotidiano da
população, seja através da utilização de medicamentos, cosméticos, alimentos, ou
mesmo dos serviços de saúde, como os hospitais, a vigilância sanitária ainda não é
(re)conhecida como parte integrante do SUS.
Costa (2004) argumenta que as ações de vigilância sanitária sempre
existiram, mas com pouca visibilidade para a população, ou mesmo para os
profissionais e gestores da saúde, que se acostumou a identificar essa área com a
atuação policial ou burocrático-cartorial.

2.4. Referencial Empírico
O referencial empírico do Projeto VISA’socializa Piauí engloba: experiência
dos profissionais das VISA’s; discussões em grupo sobre o PA; articulação com
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facilitadores; vivências de membros do grupo com os projeto e programas de
comunicação / informação: VISA MOBILIZA e Cidadão Vigilante, meios de
divulgação das ações de VISA já disponíveis, como o site e Facebook da DIVISA.
O “VISA Mobiliza” constitui-se em um seminário de comunicação, educação e
mobilização em Vigilância Sanitária, realizado pela ANVISA em parceria com o
Ministério da Saúde (MS), o qual visava promover um trabalho integrado entre a
saúde e a educação com o objetivo de discutir as diretrizes e estratégias de
comunicação e educação com foco na mobilização social. Tinha-se, portanto, a
comunicação social como instrumento de esclarecimento da população sobre as
ações de vigilância sanitária, contando com a participação integrada de profissionais
dos níveis Federal, Estadual e Municipal (ANVISA, 2005).
Nacionalmente, foi lançada a mostra cultural “Vigilância Sanitária e
Cidadania”, idealizada pelo Centro Colaborador em Vigilância Sanitária da Escola
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Cecovisa/Ensp/Fiocruz) e proposta à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ao Centro Cultural da Saúde do
Ministério da Saúde (CCS/MS), como um espaço de comunicação com a sociedade
para o fortalecimento da cidadania.
De forma positiva, esta iniciativa visa disseminar informações que levem à
promoção da saúde e proteção da vida, de forma lúdica, através de filmes, teatro,
depoimentos de trabalhadores de VISA, cartilhas informativas e exposição
fotográfica. Também por meio da comunicação em rede, utilizando o humor e a
interatividade, dispondo de site com acesso a jogos que trazem reflexões sobre a
vigilância sanitária no dia-a-dia das pessoas, nos produtos, serviços e ambientes,
alertando para os problemas sanitários e incentivando a participação social para
minimização dos mesmos. O uso do lúdico, do imaginário e da interatividade é uma
forma descontraída de captar um maior número de pessoas para repensar a
realidade social, envolvendo toda a família.
No âmbito da VISA Estadual a experiência de alguns profissionais integrantes
do grupo do Projeto Aplicativo com o Programa Cidadão Vigilante, serve de
parâmetro para a consolidação deste projeto.
O referido programa foi criado em 2005 pela DIVISA, o qual tinha como
objetivo o aumento quantitativo e qualitativo do cumprimento das ações de VISA e
saúde do trabalhador. As estratégias de comunicação utilizadas eram palestras,
seminários, cursos, distribuição de cartilhas, entre outras. A comunicação era
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direcionada à população em forma de discussões visando muito mais do que o
acesso à informação, o exercício da cidadania, com destaque para os direitos e
deveres do cidadão, de modo a fortalecer os espaços de participação social e gerar
conscientização sanitária. Os resultados do programa repercutiram em um maior
número de denúncias, especialmente, na área de saneamento. No entanto, ainda se
percebeu uma participação incipiente da população, como se abordou em estudos
de profissionais da DIVISA, em relação a outros tipos de riscos que podem trazer
agravos à saúde (ARAÚJO et al., 2009).
Outra experiência na área de comunicação vivenciada pelos profissionais da
DIVISA ocorreu no contexto das rádios públicas. De 2009 a 2011 a Rádio Antares
apresentava semanalmente, toda quinta-feira, o Programa População Vigilante, em
que um ou dois técnicos dessa diretoria repassava aos ouvintes, através das
entrevistas, informações sobre diversos temas relacionados à Vigilância Sanitária,
como saneante, doação de sangue, saúde auditiva e voz, alimentos, medicamentos,
entre outros assuntos de interesse à saúde. O programa era transmitido ao vivo,
possuía uma linguagem popular e acessível, desprovida do intenso rigor técnico, no
entanto, a participação da população com perguntas e esclarecimentos de dúvidas
era ainda incipiente.
Outras experiências ocorreram no âmbito municipal, em que os técnicos da
DIVISA puderam participar e acompanhar a execução da mesma. Como exemplo,
cita-se a experiência exitosa, que ocorreu no município de Oeiras, onde todas as
escolas municipais participavam do Educanvisa, um projeto que visava divulgar
ações relacionadas à VISA para as crianças e adolescentes do ensino fundamental
e médio das escolas públicas municipais, sendo que Oeiras foi o único município do
Brasil que atingiu 100% das instituições de ensino local. Água Branca também se
destacou na área de comunicação ganhando prêmio do SEBRAE na categoria
Prefeito Empreendedor do projeto “Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária”,
que também envolveu os fiscais da VISA Municipal.
Atualmente, o cenário das VISA’s Federal e Estadual é propício à inclusão de
projetos que visem promover a comunicação e a visibilidade das ações, pois como
relatou as integrantes do nível federal, diariamente se perde tempo e produtividade
no serviço ao atender ligações e pessoas que erroneamente vão tratar de assuntos
pertinentes às VISA’s Estadual e Municipal. Foi essa demanda que norteou a
proposta para problematização deste projeto, pois se observou que a população
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desconhece as ações de VISA, não sabem sequer quais as competências e o papel
de cada uma. Isso gera um distanciamento entre a população, os profissionais de
VISA e as demais instâncias da área de saúde, prejudicando a participação social na
efetivação do controle sanitário e demais ações da VISA.
Como canais de comunicação com a população, a VISA Estadual dispõe de
ouvidoria, site, Facebook e WhatsApp. Esta última ferramenta foi recentemente
instalada para formar grupos com os profissionais das VISA’s Municipais, de modo
que estes possam expor suas dificuldades, dúvidas, conquistas, entre outros
assuntos pertinentes a sua atuação e área de abrangência. No site, a Assessoria de
Comunicação atua no sentido de divulgar as ações das VISA’s através de noticiários
que dispõem de reportagens referentes às ações no nível nacional, da ANVISA,
principalmente, quando o assunto demanda alerta sobre agravos à saúde da
população e registros de ações, eventos, informações de vigilância sanitária e saúde
do trabalhador.
Como forma de disseminar experiências e o conhecimento em VISA, a
DIVISA possui publicações de trabalhos científicos em revistas, livros, simpósios,
congressos, e outros eventos.Um destaque dessa produção foi a coletânea de
trabalhos técnico-científico 2003-2009, que dispõe de artigos, mostra das práticas de
saúde e monografias das especializações como forma de disseminar saberes e
práticas em Saúde do SUS e da VISA no Piauí. Recentemente, foram aprova dos
nove trabalhos científicos da DIVISA, a serem apresentados no Simpósio Brasileiro
de Vigilância Sanitária (SIMBRAVISA) 2016.
Em relação a grupos mais específicos, a DIVISA realiza palestras em
universidades públicas e privadas, em segmentos de mercados, como a Construção
Civil, informando sobre o que é a VISA e alertando sobre aspectos relacionados à
promoção da saúde do trabalhador. Há também as visitas técnicas de alunos dos
cursos de enfermagem, farmácia, nutrição, medicina, biomedicina os quais recebem
informações e orientações de profissionais da DIVISA.
Portanto, observa-se que as VISA’s Federal e Estadual dispõem de
experiências que instigam a necessidade de se traçar estratégias que intensifiquem
a comunicação junto à população. Essa comunicação deve ser em linguagem
acessível à população, envolvendo aspectos básicos de atuação das VISA’s, que
embora possam ser familiar a todo e qualquer profissional da saúde, ainda são
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bastantes desconhecidos pela população, por exemplo, a competência, o campo de
atuação, bem como o contato de cada instância de VISA.
Dessa forma, as experiências e conhecimentos preliminares ao projeto,
alertam para a necessidade de se unir informação e educação com ênfase na
participação social, exercício da cidadania e conscientização sanitária, de modo a
contribuir para a efetivação das ações de VISA de forma integrada e descentralizada
no contexto do SUS.
Percebem-se, ainda, algumas iniciativas e tecnologias de promoção da
comunicação em VISA, especialmente, no âmbito estadual. Esses mecanismos,
assim como a relevante participação de todos os atores envolvidos, o que inclui os
profissionais de VISA, os gestores e os cidadãos, são potenciais estratégias para se
alcançar os objetivos desse projeto de forma exitosa.
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3. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO
PROBLEMA

O processo de escolha do problema
ocorreu mediante a identificação e priorização
de problemas a partir da realidade de cada
especializando do grupo afinidade 1.
Foram elaboradas matrizes decisórias em
sala de aula, priorizando-se a comunicação
pouco

efetiva

em

VISA

insuficiente/subutilizada

e

a

informação

junto

à

população,

exposta no item 6 deste projeto.
A idealização do Projeto Aplicativo foi
realizada mediante discussões dos problemas
pertinentes às VISA’s e estabelecimento das
ideias afins. Posteriormente, foram debatidos e propostos intervenções e produto
final relacionados à socialização da comunicação e informação em VISA.
O referencial teórico foi elaborado a partir das pesquisas individuais
socializadas coletivamente, envolvendo diversos tipos de fontes e autores.
O referencial empírico englobou a experiência dos profissionais das VISA’s;
discussões em grupo sobre o PA; articulação com facilitadores; vivências de
membros do grupo com os projeto e programas de comunicação / informação: VISA
MOBILIZA e Cidadão Vigilante.
O grupo definiu o envolvimento de atores sociais com destaque para os
profissionais de VISA e Conselhos de Saúde, também expostos nas matrizes
decisórias.
As dificuldades iniciais foram relacionadas à definição de estratégias e
produto final, haja vista a preocupação do grupo em consolidar um projeto viável e
de interesse comum. A superação foi possível a partir da contribuição da facilitadora
que estimulou e provocou novas reflexões, as quais culminaram na proposta de
elaboração de um guia informativo sobre VISA e captação de multiplicadores e
parceiros, visando ao alcance do objetivo proposto: Implantar o Projeto
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VISA’socializa Piauí para minimizar a deficiência de comunicação externa e
promover a informação em vigilância sanitária no estado do Piauí.
A colaboração da facilitadora, o empenho dos integrantes do grupo na
construção do consenso, a disponibilidade para realizarem encontros extraclasses e
a vivência em VISA facilitaram a elaboração da proposta inicial, sendo essa
integração indispensável à continuidade e efetivação do Projeto.
Dessa forma, no dia 11 de maio de 2016 foi apresentada a proposta inicial
deste projeto aplicativo ao gestor de aprendizagem, facilitadores, turma de
especializando e especialistas que contribuíram com ideias, críticas e sugestões
para o avanço e concretização do projeto aplicativo.
O processo de escolha do problema iniciou-se por meio da identificação e
articulação de ideias afins, conforme se expôs no item 3, considerações iniciais.
Posteriormente, procedeu-se à atividade de construção de matrizes decisórias com
o objetivo de priorizar os problemas.
3.1. Termo de Referência – TR3 Priorizando Problemas

Com o objetivo de priorizar o problema, fundamentou-se no Termo de
Referência TR3 – Priorizando Problemas, constante no Caderno do Projeto
Aplicativo do IEP/HSL, pag.24 a 27, cujas matrizes decisórias de I a IV estão
expostas abaixo:

MATRIZ DECISÓRIA I

Esta matriz focaliza o valor que o ator que planeja atribui ao problema e seu
interesse em solucioná-lo (Caderno Projeto Aplicativo, pag. 25). Os valores aferidos
pela equipe desta PA constam abaixo:

Problema
¹ Informação insuficiente / subutilizada
² Comunicação em VISA pouco efetiva
³ Trabalho fragmentado com pouca
articulação intra / inter setorial

Valor

Interesse

Nota (0 a 10)

Alto
Alto
Médio

+
+
+

9
10
8

Portanto, dos problemas anteriormente estabelecidos sobressaiu-se a
Comunicação pouco efetiva em VISA.
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MATRIZ DECISÓRIA II

A matriz decisória II destacou a urgência e a capacidade de enfrentamento do
problema, conforme valores e ordem de prioridade a seguir:

Problema

Urgência

¹ Informação insuficiente /
subutilizada
² Comunicação em VISA pouco efetiva
³ Trabalho fragmentado com pouca
articulação intra / inter setorial

Ordem de
Prioridade

69

Capacidade
de
enfrentamento
Parcial

79
61

Parcial
Parcial

1ª
3ª

23

2ª

Assim, em relação à urgência o maior valor aferido foi à comunicação em
VISA pouco efetiva. No que se à capacidade de enfrentamento do problema, a
equipe considerou que para todos os problemas essa capacidade é parcial, uma vez
que os atores controlam apenas parte dos recursos para enfrentar o problema.
Dessa forma, consolidou-se como prioritário o segundo problema exposto na matriz
II.

MATRIZ DECISÓRIA III

Essa matriz é adequada para comparar e priorizar os problema de saúde
através dos critérios magnitude, transcendência, vulnerabilidade e custos, conforme
estabelecido abaixo:
Problema

Magnitude

Valorização

Vulnerabilidade

Custos

Ordem de
prioridade

¹ Informação insuficiente
/ subutilizada
² Comunicação em VISA
pouco efetiva
³ Trabalho fragmentado
com pouca articulação
intra / inter setorial

2

2

2

2

8

3

3

2

2

10

1

1

1

1

4

Conforme valores elencados, o problema comunicação em VISA ficou no topo
da ordem de priorização, tendo magnitude e valorização muito alta, vulnerabilidade e
custos de intervenção altos.

MATRIZ DECISÓRIA IV

Essa matriz trata da priorização de problemas de acordo com a relevância,
prazo/urgência e factibilidade, cujos valores estão expostos a seguir:
Problema

Relevância

Prazo/
Urgência

Factibilidade

Viabilidade

Total de
pontos

¹ Informação insuficiente /
subutilizada
² Comunicação em VISA
pouco efetiva
³ Trabalho fragmentado com
pouca articulação intra / inter
setorial

2

1

1

2

6

3

2

2

3

10

1

0

0

1

2

Dessa forma, conforme a somatória das pontuações prevaleceu como
prioritário o segundo problema, o qual teve relevância muito alta, prazo e urgência
alto, factibilidade alta e viabilidade muita alta.
Portanto, essa atividade foi decisiva para a redefinição do problema prioritário,
pois a equipe havia elegido dois problemas, falta de informação e comunicação em
VISA. Após a apresentação inicial e sugestões dos especialistas, juntamente com a
análise das matrizes decisórias acima, ficou estabelecido como problema prioritário
a comunicação em VISA pouco efetiva.
3.2.Termo de Referência – TR5 Explicando Problemas

Conforme orientações da TR5, pag. 29 a 33 do Caderno do Projeto Aplicativo
do IEP/HSR, construiu-se a árvore explicativa do problema.
Este momento foi decisivo para a delimitação do problema “Comunicação
pouco efetiva em VISA”. Após sugestões dos especialistas o problema foi delimitado
para a comunicação em VISA, excluindo-se o problema relativo à informação
ineficiente/subutilizada, haja vista a abrangência dos enfoques, e o problema relativo
à comunicação foi reavaliado e surgiu por ocasião da construção da árvore

24

explicativa o problema definitivo deste projeto: “A falta de visibilidade das ações de
VISA”.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral
 Proporcionar maior visibilidade das ações de VISA em Teresina -PI
26
4.2. Objetivos Específicos
 Divulgar o papel, relevância, competência das diversas esferas de Vigilância
Sanitária;
 Criar estratégias de comunicação mais eficazes de divulgação das ações de
VISA;
 Estabelecer ações de divulgação multimídias de informações em VISA junto à
população

5. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
5.1. Termo de Referência – TR4 Identificando Atores Sociais

Consistem na identificação dos atores sociais segundo valor e interesse frente
aos problemas priorizados. É a matriz adequada para relacionar as pessoas
relevantes num determinado contexto para a efetivação do projeto aplicativo.
Essa matriz envolve também a análise situacional, sendo identificados
inicialmente três problemas:
1 - Informação insuficiente / subutilizada
2 - Comunicação em VISA pouco efetiva
3 - Trabalho fragmentado com pouca articulação intra / inter setorial
Na ocasião o segundo problema “Comunicação em VISA pouco efetiva” foi
eleito como questão prioritária.
O segundo problema prioritário foi a informação insuficiente / subutilizada,
cujo valor e interesse, conforme atores sociais é idêntico ao da matriz do problema
prioritário 1.
Em decorrência da baixa priorização em face da temática proposta no PA –
Comunicação em VISA – e das análises das matrizes decisórias do TR 3, o
problema Trabalho fragmentado com pouca articulação intra / inter setorial,
será secundário para o projeto, não apresentando tanta relevância como os demais,
podendo até mesmo ser descartado pelo grupo.
Essa priorização de problemas juntamente com os atores sociais abaixo
relacionados foi a que serviu de base para a fundamentação inicial do projeto
aplicativo, apresentado no dia 11 de maio de 2016, no auditório do HGV em
Teresina-PI.
Os atores sociais estão relacionados na matriz a seguir:
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MATRIZ DE MAPEAMENTO DE ATORES SOCIAIS

A matriz de mapeamento de atores social tem por objetivo identificar os atores
sociais segundo valor e interesse frente aos problemas priorizados. É a matriz
adequada para relacionar as pessoas relevantes num determinado contexto para a
concretização do projeto aplicativo. Também é utilizada para realizar a análise
situação frente à priorização dos problemas, como se procedeu no GAF 1, sendo
determinado como problema prioritário a “Comunicação pouco efetiva em VISA”,
posteriormente, delimitado para “Falta de visibilidade das ações de VISA pela
população de Teresina”. Essa matriz é relevante para identificar os potenciais
parceiros para obtenção dos resultados almejados no projeto.
Análise
situacional

Problemas
Priorizados
Ator Social
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

SI: Em decorrência das necessidades de comunicação em Vigilância Sanitária (VISA),
inicialmente foram identificados três problemas:
¹ Informação insuficiente / subutilizada
² Comunicação em VISA pouco efetiva
³ Trabalho fragmentado com pouca articulação intra / inter setorial
SO: A análise dos problemas destacou como prioritário a:
Comunicação em VISA pouco efetiva
Listar os atores sociais
Valor
Interesse
Secretário Estadual de Saúde
Médio
+
Diretora da VISA Estadual
Alto
+
Coordenadora da Coordenação de Vigilância de
Médio
+
Portos e Aeroportos e Fronteiras do Piauí - CVPAF
/ PI
Representante do Conselho de Secretários
Alto
+
Municipais de Saúde – COSEMS
Presidente ou Representante da Comissão
Baixo
0
Intergestores Bipartite - CIB
Coordenadora da Coordenação de Comunicação
Alto
+
do Estado do Piauí – CCOM
Assessora de Comunicação da Secretaria Estadual
Alto
+
da Saúde do Piauí – SESAPI
Presidente ou Representante do Conselho
Médio
+
Estadual de Saúde – CES
Assessora de Comunicação da Diretoria da
Alto
+
Unidade de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí
– DIVISA
Coordenadores da VISA Municipal
Alto
+
Coordenadores das Regionais de Saúde
Baixo
+

Destaca-se na matriz de mapeamento de atores a relevância da participação
do Secretário de Saúde do Estado do Piauí e da Diretora da DIVISA, assim como,
da Coordenadora da CVPAF da ANVISA para execução do projeto, haja vista que
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estes são os espaços de atuação deste projeto aplicativo, ao tempo em que se
reforça a importância de todos os atores para a consolidação deste PA.

MATRIZ DE ANÁLISE DE MOTIVAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS, SEGUNDO
AÇÃO DO PLANO

Esta matriz teve o propósito de identificar as ações conflitivas do Plano de
Ação, mediante a análise de motivação dos atores sociais de acordo com seus
interesses e valores:

ATORES

Diretora da DIVISA
Secretário de Saúde
ASCOM – DIVISA
ASCOM – SESAPI
Coord. da CVPAF-PI
Presidente do CES
CIB –
ComissãoIntergestores
Bipartite

AÇÃO 1

AÇÃO 2

AÇÃO 3

AÇÃO 4

Realização da
Estação de
Aprendizagem

Reprodução
de material
informativo
(cartilhas /
banners)

Divulgação
de material
informativo

Publicações
no
Facebook e
site

+A
0
+A
+A
+A
0
0

+A
0
+A
0
+A
0
0

+A
+A
+A
+A
+A
+M
+M

+A
+A
+A
+A
+A
+M
+M

AÇÃO 5
Divulgação
de
matérias
rádio
AM/FM e
TV
+A
+A
+A
+A
+A
+M
+M

Um ponto relevante é o envolvimento da Diretora da DIVISA e da
Coordenadora da CPVAF-PI nessa ação, uma vez que as duas esferas de vigilância
sanitária constituem no espaço de execução do Projeto VISA’socializa Piauí, de
modo a viabilizar nossas estratégias e atingir a boa qualidade na execução das
ações do nosso Projeto Aplicativo. Porém, destaca-se a imprescindibilidade de todos
os atores sociais para tornar o nosso PA aplicável com sucesso.
5.2 .Termo de Referência – TR 6 Intervindo no Problema
A seguir apresentamos a proposta de intervenção deste projeto aplicativo
mediante a apresentação do Plano de Ação – PES Simplificado e a Ferramenta 5
W3H: What – O que fazer? Why – Porque fazer? How – Como fazer?Who – Quem
fazer? When – Quando fazer? Where – Onde fazer? How Much - Quanto custará
fazer? How Measure – Indicador.

29

PLANO DE AÇÃO – PES SIMPLIFICADO

30

31

32

6. GESTÃO DO PLANO
6.1. Termo de Referência - TR 8 - Gestão do Plano – Monitorando o Plano

MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO
33
A dinâmica da gestão do plano envolve a viabilidade, o impacto, o comando, a
duração, os recursos e a precedência de cada ação, conforme matriz abaixo:
AÇÃO
Realização da
Estação de
Aprendizage
m
Reprodução
de material
informativo
(cartilhas /
banners)
Divulgação
de material
informative
Publicações
no Facebook
e site
Divulgação
de
materias
rádio AM/FM
e TV

VIABILIDADE

IMPACTO

Alta

Alto

Média

Alto

Média

Alto

Alta

Médio

Alta

Alto

COMANDO
Atores
internos
articulados
com atores
externos
Gerentes e
atoresinterno
s
Gerentes e
atoresinterno
s
Gerentes e
atoresinterno
s
Atores
internos
articulados
com atores
externos

DURAÇÃO

RECURSO

PRECEDÊNCIA

Curta

Técnico,
organizacion
al, econômico
e Político.

3ª

Média

Técnico,
organizacion
al, econômico
e Político.

2ª

Longa

Longa

Médio

Técnico e
organizacion
al
Técnico e
organizacion
al
Técnico,
organizacion
al e Político.

4ª

4ª

1ª

6.2. Monitoramento

MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO
Conforme Calemanet al. (2016) certas ações devem preceder outras devido
às suas características, considerando a antecedência obrigatória e/ou estratégica.
Assim, o monitoramento do nosso Plano de Ação para execução do PA deve
considerar as ações conforme a ordem de procedência, como se demonstra na
matriz a seguir:

AÇÃO EM
ORDEM DE
PRECEDÊNCIA
Divulgação de
materias rádio
AM/FM e TV
Reprodução de
material
informativo
(cartilhas /
banners)
Realização da
Estação de
Aprendizagem
Divulgação de
material
informativo
Publicações no
Facebook e site

SITUAÇÃO

RESULTADOS

DIFICULDADES

NOVAS
AÇÕES
E/OU
AJUSTES

Emandamento

Nãoconcluída

Financeiro
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Nãoconcluída

Nãoconcluída

Emandamento

6.3. Indicadores

Os indicadores a serem utilizados para o monitoramento e avaliação deste
projeto aplicativo estão expostos no Plano de Ação – PES Simplificado,
correspondente a cada ação a ser executada por um responsável integrante do GAF
1. Os principais indicadores são:
 Número de seguidores da página do Facebook da DIVISA;
 Numero de acesso aos sites ANVISA e DIVISA;
 % de audiência das matérias jornalísticas e entrevistas divulgada nas
rádios AM, FM e na televisão;
 Número de exemplars distribuídos;
 Números de participantes das ações educativas.

6.4. Orçamento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Esta planilha trata dos aspectos orçamentários e econômicos necessários à
viabilidade do Plano de Ação do PA:

NÓS
CRÍTICOS
Pouca
divulgação
das
atividades
desenvolvidas
pelas VISAS
nos meios de
comunicação
TOTAL NC1
Informação
em VISA não
acessível
para a
população

TOTAL NC2
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DESPESAS
DE
CUSTEIO

DESPESAS DE
INVESTIMENTO

AÇÕES

DATA INICIAL

DATA FINAL

TOTAL

Divulgação de
materias rádio
AM/FM e TV

Agosto/ 2016

Contínuo

Agosto/ 2016

Contínuo

Setembro/2016

Outubro/2016

R$ 5.000,00

R$
5.000,00

Outubro/2016

Outubro/2016

R$ 1.000,00

R$
1.000,00

R$ 6.000,00

R$
6.000,00

Publicações
no Facebook
e site

Reprodução
de material
informativo
(cartilhas /
banners)
Realização da
Estação de
Aprendizagem

7. VIABILIDADE DO PLANO
7.1. Termo de Referência – TR 7 – Viabilizando o Plano de Ação

ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE
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As estratégias de viabilidade deste projeto aplicativo levam em consideração
as ações conflitivas, os recursos necessários e quem os controla, conforme exposto
na matriz abaixo:

AÇÕES
CONFLITIVAS
DO PLANO DE
AÇÃO

Realização da
Estação de
Aprendizagem

Reprodução de
material
informativo
(cartilhas /
banners)

RECURSOS
NECESSÁRIOS

Técnicos,
políticos,
Organizacional
e econômico

Técnicos,
políticos e
econômico

RECURSOS
QUE TEMOS E
NÃO TEMOS

VIABILIDADE

Temos: técnico
e organizacional
Não temos:
Político e
econômico

Alta

Temos: técnico
Não Temos:
Organizacional,
político e
econômico

Media

ESTRATÉGIA
PARA
AUMENTAR A
VIABILIDADE
Negociar com o
gestor do local a
disponibilização
do espaço para
realização da
ação;
Articular junto a
direção da
DIVISA recursos
para viabilização
da ação;
Rateio de
despesas entre
os integrantes
do grupo
Articular-se com
o órgão de
fomento para
custeio do
material

Considerando os recursos técnicos, organizacionais, político, econômicofinanceiros o maior desafio a este projeto aplicativo será a reprodução do material
informativo, o qual demanda um alto volume de recursos financeiros, tendo
dificultado a realização tanto pelo grupo do projeto quanto pelos atores envolvidos.
Nesse sentido, uma estratégia é a articulação com órgão de fomento para o custeio
do material.

DETALHAMENTO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE
AÇÕES

RecursosFinance
iros

RecursosHuma
nos

RESULTADOS ESPERADOS

Tecnolo
gia
Volum
e de
Serviç
os

Realização
da Estação
de
Aprendizag
em
Reproduçã
o de
material
informativo
(cartilhas /
banners)

Modalida
de de
Serviços

Áreas
de
supor
te

CuidadoaoPaci
ente

Infra
estrutu
ra

Governan
ça

37

8. RESULTADOS ESPERADOS

Este projeto aplicativo almeja como principais resultados o alcance desses
escopos:


Divulgação das ações de VISA para a população;



Ampliação do conhecimento da população sobre as ações de VISA;



Contribuição para o aumento da consciência sanitária;



Maior participação da população nas ações de VISA assumindo o seu papel
de cidadãos vigilantes;
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1.

APRESENTAÇÃO

O grupo de estudo Afinidade 4 (GAF 4) do Curso de Gestão da Vigilância Sanitária
(GVISA), coordenado pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, propõe para o
desenvolvimento do Projeto Aplicativo (PA) o tema a “Conscientização Sanitária do setor
regulado”.
A temática é apresentada como entrave operacional para as ações de vigilância
sanitária. Sua seleção foi realizada considerando a necessidade de se buscar maior eficácia no
processo de trabalho em função da identificação de uma aparente incapacidade de fazer com
que as normas sanitárias sejam entendidas, acatadas e implementadas pelos cidadãos que
fazem parte do setor regulado, ora como responsáveis por estabelecimentos prestadores de
serviço, ora como usuários desses serviços.
O grupo considera que a não implementação das normas sanitárias pode se dar
simplesmente por negligência dos responsáveis pelos estabelecimentos, justificada pela falta
da consciência deste a respeito da importância das ações da vigilância sanitária na saúde
pública e pela dificuldade de acesso às informações das normas e suas atualizações.
Em função do exposto, seus integrantes propõem a criação de uma ação continuada
em “Conscientização sanitária no setor regulado” com o intuito de aproximar os fiscais de
vigilância sanitária e os proprietários dos estabelecimentos na informação destes a cerca da
atualização da legislação sanitárias vigente, como também proporcionar informações acerca
da relevância das ações da vigilância sanitária na diminuição de possíveis riscos a que esteja
exposta a população que se beneficia no uso do produto ou serviço.
Na busca de um viés mais educativo, partindo da lógica de promoção e proteção à
saúde, o grupo entende que a prática de educação sanitária direcionada ao setor regulado é um
dos principais desafios na efetividade das ações de vigilância sanitária. Sendo assim, acreditase que quanto mais claras e difundidas forem às informações, menores serão as chances de
não conformidades nas vistorias.
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2.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Curso de Especialização em Gestão da Vigilância Sanitária foi elaborado em ação
conjunta do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês e Ministério da Saúde,
por meio de metodologias ativas no decorrer do curso, envolvendo situações problemas na
cidade fictícia de Pólis focado na prática profissional da vigilância sanitária e das demais
vigilâncias. Foi proposto aos Grupos Afinidade um projeto que visasse a intervenção e
transformação da realidade a partir das discussões sobre ferramenta de gestão relacionados à
ações de vigilância sanitária direcionadas a melhorias na realidade dos serviços de assistência
à saúde e no consumo e produção de produtos e serviços correlatos a vigilância sanitária.
A formação dos componentes dos Grupos Afinidade se deu através de uma dinâmica
de grupo em que foi pedido que quatro especializandos ficassem distantes um do outro, mas
no centro da sala, e lá informassem suas qualidades. A partir dessas informações, os
facilitadores pediram que os outros especializando formassem os grupos ao redor do
componente central de acordo com a afinidade da escolha individual.
Um aspecto interessante no grupo de trabalho GAF 4 é a sua heterogeneidade,
muitos são de municípios menores (população inferior a 100.000 habitantes) e/ou exercendo
atividades distinta da realidade das ações da vigilância sanitária, o que contribuiu para
maiores discussões em grupo e necessidade de estudo sobre vigilância sanitária. Com isso,
identificar e discutir o problema, objeto de construção proposto para o Projeto Aplicativo,
ocorreu de difícil compreensão e consenso da equipe em relação à realização das questões
abordadas pela metodologia de ensino.
Nessa perspectiva, as etapas da construção do Projeto Aplicativo aconteceram
seguindo a ótica do curso, em oficinas de trabalho, a saber:
Em primeiro encontro (fevereiro/2016) a atividade proposta foi a OTPA 1 –
“Introdução ao Pensamento Estratégico”. Nela realizou-se a leitura do texto “Projeto
Aplicativo no contexto das iniciativas educacionais do IEP/HSL” e após a explanação da Drª
Leila Ramos sobre a construção do Projeto Aplicativo (PA) foi entendido que no contexto das
iniciativas educacionais do IEP/HSL o elemento mais relevante a ser considerado pelos
participantes na construção do PA é a capacidade do indivíduo desenvolver o pensamento
político e situacional por meio do desejo de transformar a realidade para um melhor cuidado a
saúde a partir da análise da realidade e identificação do problema que existe nela, dentro da
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temática Educação Sanitária, Gestão do Trabalho e Gestão do Risco, e de que forma essa
resolução desse problema promove mudança positiva da realidade e sua relevância para o
meio social.
Após reflexões sobre o que nos aproxima para favorecer a construção de uma
proposta coletiva de intervenção na realidade, visando qualificar a gestão da vigilância
sanitária, o grupo chegou a proposta inicial é “Identificar os problemas comuns nas VISAs dos
municípios do Piauí com população inferior a 100 mil habitantes, com o intuito de propor
uma estruturação para melhor atuação das VISAs”.
Em um segundo encontro (março) a atividade proposta OTPA 2 – “Identificando
problemas no contexto real, no âmbito da vigilância sanitária”, houve a necessidade inicial do
grupo GAF 4 de identificar os problemas a partir de uma situação problema apresentada em
vídeo exemplificando as dificuldades encontradas, em reunião, pelos coordenadores membros
da Secretaria de Saúde de Tégea, para a construção de um hospital. Ao final, o grupo listou
alguns problemas, figura 1, identificados no contexto real da Gestão de Vigilância Sanitária
que há a necessidade da intervenção e os macroproblemas a eles relacionados.
Os 2 (dois) macroproblemas em vigilância sanitária selecionados, a saber:
 Comunicação em vigilância sanitária pouco efetiva; e
 Planejamento desvinculado da análise situacional.

Figura1: Identificação
sanitária

dos problemas em vigilância

I. Dificuldade na execução
de ações de Educação em
Saúde/Sanitária

II. Deficiência
de profissionais

III. Infraestrutura
inadequada

IV. Desorganização
(falta de padronização
na Gestão)
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4
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Esse exercício nos permitiu uma melhor compreensão dos problemas voltada para o
projeto aplicativo, como também a necessidade de cuidado na identificação dos problemas e
em causa e consequência tendo em vista que às vezes o que consideramos problemas na
verdade pode ser uma solução; de identificar os problemas e agrupa-los em núcleos (gestão,
saúde, infraestrutura etc); e saber relacionar os núcleos com os macroproblemas.
Em um terceiro encontro (abril), na atividade OTPA 3 - Priorizando problemas e
identificando atores sociais no contexto real da VISA -, após a apresentação da situação
problema (vídeo simulação) foi proposto a construção de um quadro de matriz decisória I,
figura 2, matriz decisória III, figura 3, e atores sociais, figura 4, com base nos
macroproblemas observados pelo grupo GAF 4 na atividade OTPA2. O intuito foi de agrupar
as ideias por problemas significativos a fim de ampliar a capacidade de intervenção e
resolução.

Figura 2. Matriz decisória para priorização de problemas, segundo valor e interesse.

Ordem

Problema

Valor

Interesse

Nota

1
2

Deficiência de recursos humanos
Infraestrutura precária
Falta de prática em educação em
saúde
Deficiência na organização
(padronização no serviço):
protocolos, padrão de identificação e
licenciamento

Alto
Alto

+
+

10
10

Alto

+

10

Alto

+

10

3

4

Valor: Pode ser: alto, médio ou baixo – diz respeito a importância que o ator confere a cada problema.
Interesse: Pode ser: negativo (-), positivo (+) ou indiferente (0) – diz respeito ao posicionamento por meio
do qual um ator situa-se ante à realidade.
Nota: pode ser uma nota de 0 a 10 atribuída para cada problema, considerando a combinação entre valor e
interesse, sendo que as maiores notas representam os problemas com alto valor e interesse (+),
estabelecendo uma ordem de prioridade.
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4.

Na matriz decisória I, todos os problemas identificados pelos componentes do GAF 4
foram considerados de valor alto, interesse positivo e nota 10. A isto, o grupo identificou a
ausência de prática de educação sanitária como importante veículo de informação para os
proprietários dos estabelecimentos e a população em geral quanto a importância do
conhecimento dos riscos sanitários expostos ao consumidor de um produto ou serviço
regulado pela VISA. Outros problemas identificados estavam relacionados a carência de
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estrutura humana, física e adminstrativa. O problema deficiência na organização
(padronização no serviço) foi o considerado prioritário na matriz decisória III, pois este
problema influencia diretamente no exercício da atividade de inspeção pelos fiscais da VISA.

Figura 3. Matriz decisória para priorização de problemas, segundo magnitude, valorização,
vulnerabilidade e custo.

Problema

Magnitude

Valorização

vulnerabilidade

Custos

Ordem de
prioridade

1

2

0

1

4

2

2

1

0

5

2

2

2

2

8

3

3

2

3
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Deficiência
de
recursos humanos
Infraestrutura
precária
Falta de prática em
educação em saúde
Deficiência
na
organização
(padronização no
serviço):
protocolos, padrão
de identificação e
licenciamento.

Magnitude, valorização, vulnerabilidade: pode ser: baixa (0); significativa (1); alta (2); e muito alta (3).
Custos: pode ser baixa (3); significativa (2); alta (1); e muito alta (0) – diz respeito ao custo estimado da
intervenção necessária à resolução do problema, sendo que quanto menor o custo de intervenção, maior o
indicativo para ser priorizados.
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Uma vez o problema priorizado, inicialmente priorizado somente um problema pois
ele se adequava a proposta inicial do GAF 4, o grupo identificou inicialmente como possíveis
atores sociais relacionados a ele, os representantes: coordenador e técnicos da VISA
municipal, secretário municipal de saúde, Secretário financeiro da prefeitura do município e
conselho municipal de saúde, sendo que os de maior valor e interesse o coordenador e
técnicos da VISA municipal.
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Figura 4: Matriz de mapeamento de atores sociais, segundo valor e interesse diante dos
problemas priorizados.

PROBLEMA PRIORIZADO
ATOR SOCIAL
Secretário Municipal de Saúde
Coordenador da VISA
Representantes dos Técnicos da VISA
Secretário Financeiro/Planejamento da
Prefeitura
Conselho Municipal de Saúde

Deficiência na organização (padronização no
serviço): protocolos, padrão de identificação e
licenciamento.
VALOR
INTERESSE
Médio
+
Alto
+
Alto
+
Baixo

0

Médio

+

Valor: Pode ser: alto, médio ou baixo – diz respeito a importância que o ator confere a cada problema.
Interesse: Pode ser: negativo (-), positivo (+) ou indiferente (0) – diz respeito ao posicionamento por meio do
qual um ator situa-se ante à realidade.
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Após a construção da matriz decisória o grupo definiu para a elaboração do PA que a
problemática de maior relevância a ser trabalhada seria a deficiência na organização
(padronização no serviço) em relação a protocolos, padrão de identificação e licenciamento.
Como atores de maior valor o coordenador e os técnicos da VISA por serem o publico alvo
nessa organização.
Entretanto, uma semana antes do encontro de socialização de projetos aplicativos,
em maio de 2016, o grupo decidiu mudar a problemática do projeto para o macroproblema
Comunicação em vigilância sanitária pouco efetiva. Assim, o projeto aplicativo apresentado,
teve como características:
 Titulo do projeto a “Semana da consciência sanitária: orientação legislativa ao setor
regulado”;
 Como o processo de escolha do problema e construção do PA os micros e macros
problemas apresentado na figura 5; e
 Justificativa da escolha dessa problemática, figura 6.
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Figura 5. Processo de escolha do problema e construção do PA

Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Figura 6. Justificativa da escolha do problema e construção do PA

Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Após apresentação e explanação da banca de avaliação, o grupo decidiu atender
algumas observações da banca, tais como:
 Aceitar a proposta de ação contínua da prática de educação sanitária, retirando do
título do projeto a palavra “semana” e redefinindo o título para “Conscientização
sanitária no setor regulado”;
 Implantação dessa ação no PDVISA, com o intuito de não ser apenas um evento
esporádico;
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 Definir melhor os atores sociais envolvidos no PA;
 Enfatizar no projeto a ideia da importância da ação do cidadão vigilante;
 Complementar no trabalho: impacto social, tipo de linguagem, forma de divulgação
(mídia e conteúdo) e palestra dinâmica (envolvendo melhor o ouvinte);
 Buscar mais informações sobre PDVISA, EDUCAVISA, ciclo de debates (site da
ANVISA) e Semana Sanitária no Congresso.

Em um quarto (junho) encontro, na atividade OTPA 4 - construção da árvore de
problemas/ descritores/ nós criticos -, foi proposto a criação da árvore explicativa, figura 7,
com foco na caracterização e explicação de problemas.

Figura 7. Árvore explicativa, segundo descritores, causas e consequencias

Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Em um quinto encontro (agosto), na atividade OPTA 5 – intervindo no problema -, a
partir dos nós criticos estabelecidos, foi elaborado uma planilha plano de ação – 5W3H. Sua
aplicação permite mapear atividades, estabelecendo o que deve ser feito e porque, quem o
fará, em que período de tempo, em que área da instituição, como a atividade sera
desenvolvidas e, quando possivel, seu custo. Com base na árvore explicativa (OTPA4) foram
escolhidos um nó crítico e elaborado o plano de ação para ele, figura 8.
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Figura 8. Planilha plano de ação – 5W3H, segundo frente de ataque (nó critico)
PROJETO CONSCIENTIZAÇÃO SANITÁRIA DO SETOR REGULADO
Espaço do problema: Setor regulado
Macro-problema: Baixa procura do setor regulado pelo licenciamento sanitário / Deficiência - ausência de educação sanitária
Nó crítico: Falta de interesse do setor regulado em ter a licença sanitária / Falta de aplicabilidade de normas sanitárias
What
Why
Who
When
How much
Where
How
How measure
(O que
(Por que
(Quem vai
(Quando vai
(Quanto
(Onde?)
(Como fazer?)
(Qual indicador?)
fazer?)
fazer?)
fazer?)
fazer?)
custa?)
Aprovação do projeto
Sensibilizar
os gestores e
demais
envolvidos
para a
necessidade
de aplicação
do projeto.

Implantar a
proposta do
projeto dentro
do plano anual
de ações do
município.

Criação da
Comissão de
Educação
Sanitária

- Após conclusão
da elaboração do
projeto;
- Marcação da
reunião com os
envolvidos para
apresentação do
projeto.

Em sede da
administraçã
o municipal.

Reunião da
Comissão com os
gestores e demais
envolvidos na
aplicação do
projeto

Tempo e
disponibilidade

Participação do
projeto no plano
anual de ações do
município.

Realização do projeto
Identificar o
numero de
estabelecime
ntos com
alvará de
funcionament
o no
município.

Ssaber qual
desses
estabeleciment
os não
possuem
licença
sanitária e o
porquê de não
possuírem.

Identificar a
coordenação
de educação
em saúde do
município.

Mostrar a
necessidade de
prática de
educação
sanitária no
setor regulado.

Promover a
capacitação
dos fiscais
em VISA.

Complementar
o
conhecimento
da equipe
multiprofission
al sobre
legislação
sanitária e
procedimentos
operacionais de
fiscalização.

Profissionais da
administração
municipal
responsável
pelo cadastro
municipal dos
estabelecimento
s no município.

Profissionais da
VISA
municipal

Técnicos da
VISA estadual

Planejamento
do evento
“Conscientiz
ação sanitária
no setor
regulado”

Para a
construção do
evento

Evento
“Conscientiz
ação sanitária
no setor
regulado”

- Desmistificar
a visão da
Vigilância
sanitária como
órgão punitivo;
- Estreitar as
relações entre
Vigilância
Sanitária
e
setor regulado

Comissão de
Educação
Sanitária

Avaliar a
aplicabilidad
e do projeto;

Contribuição
do evento para
minimização/e
xclusão do
problema

Comissão de
Educação
Sanitária

Comissão de
Educação
Sanitária

Após
autorização dos
gestores

Na sede de
finanças da
prefeitura
municipal

Levantamento de
todos os
estabelecimentos
cadastrados na
prefeitura.

Tempo e
disponibilidade

Relação dos
estabelecimentos
cadastrados.

Tempo e
disponibilidade

- Obtenção de
representantes para
compor a comissão
- Informação didática
e pedagógica para
elaboração das
palestras e
planejamento do
evento.

Após
autorização dos
gestores

Na sede da
administraçã
o pública
municipal

Informações da
secretaria
municipal de
saúde

Após
autorização dos
gestores

Na sede da
administraçã
o pública
municipal

Solicitando
capacitação dos
técnicos da VISA
municipal aos
técnicos da VISA
estadual
(DIVISA).

Na sede da
administraçã
o pública
municipal

Elaboração pela
Comissão do
cronograma de
palestras com base
no perfil produtivo
do município em
quais atividades
pertencem aos
setores regulados
licenciados ou
não.

Tempo e
disponibilidade

Efetivação do evento

Após
autorização dos
gestores

Na sede da
administraçã
o pública
municipal

A partir do
planejamento e
cronograma de
execução
elaborado pela
comissão de
educação sanitária

Despesas com:
- divulgação do
evento;
-Diária
dos
palestrantes;
-coffee break;
-reserva de local
para o evento
-impressão
e
compra
de
material didático;
-Transporte para
aula prática;

- Quantidade de
partipantes (presença
do setor regulado);
- Inserir pesquisa de
participação ao final
do evento.

Após o termino
do evento

Na sede da
administraçã
o pública
municipal

Participação e
engajamento da
comissão

Tempo e
disponibilidade

Número
de
estabelecimentos
novos
cadastrados,
com licença sanitária
e auto de infração
emitidos.

Após
autorização dos
gestores

Diária
e
transporte
para
técnicos da VISA
estadual virem ao
município fazer a
capacitação;

Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Numero de
participantes técnicos
da VISA municipal
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O espaço do problema foi o setor regulado, o macro-problema foi a baixa procura do
setor regulado pelo licenciamento sanitário / deficiência – ausência de educação sanitária, e o
nó critico foi a falta de interesse do setor regulado em ter a Licença Sanitária / falta de
aplicabilidade de normas sanitárias. A tabela foi completada com base nas etapas de
aprovação e realização do projeto, envolvendo a sensibilização dos gestores e demais
envolvidos para a necessidade de aplicação do projeto e a realização do projeto (identificação
do número de estabelecimentos com Alvará de Funcionamento no município, promoção da
capacitação dos fiscais em VISA, planejamento, realização e avaliação do evento
“Conscientização sanitária no setor regulado”.
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3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1 A Vigilância Sanitária e as Políticas em Saúde
Regulamentado e estruturado de acordo com a Lei nº 8.080/90, o Sistema Único de
Saúde (SUS), tem incluído em seu campo de atuação a vigilância sanitária, a saúde do
trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. De acordo com esta
mesma lei no parágrafo primeiro do 6º artigo, a vigilância sanitária é definida como:
“… um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a
saúde, compreendidas todas as etapas de processo, da produção ao consumo;
II- o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde”.

As ações de descentralização da atenção a saúde foram desencadeadas a partir da Lei
nº 8080/90 e a Lei nº 8142/92, esta operacionalizada pelo Ministério da Saúde através das
Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas a medida que a descentralização se
desencadeava. No que se refere a vigilância sanitária, foi graças a NOB SUS 01/96, que o
processo de descentralização se iniciou, enfatizando a organização do modelo assistencial do
SUS, estabelecendo novos modalidades para o financiamento das ações de Vigilância
Sanitária: transferência regular e automática de recursos, sendo eles repassados fundo a fundo
e Teto Financeiro da Vigilância Sanitária (TFVS).
Tais legislações funcionam como normas gerais, que devem ser respeitados pela
União, Estados e Municípios, obrigando os mesmos a seguir as diretrizes e limites nelas
contidas. Dentre as atividades a serem seguidas pelos municípios, destacam-se: criar,
organizar e coordenar o sistema municipal de informação; executar serviços de Vigilância
Sanitária; controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; definir e
controlar os padrões éticos para a pesquisa, as ações e os serviços de saúde, em articulação
com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da
sociedade civil (ROZENFELD, 2009).
O papel da Vigilância Sanitária nas ações de promoção e proteção voltada à ação
educativa é recente, pois sua associação sempre se remeteu ao fazer sanitário de caráter
punitivo, centrado na regulação e fiscalização (COSTA, 2009). O trabalho em vigilância

18

sanitária está inserido no espaço regulatório, mas não deve ser visto apenas como um órgão
com poder de polícia, pois suas atribuições vão muito além disto (PARADA, 2010).
Segundo Ramos (2015), a intervenção da vigilância sanitária é de total interesse
público, garantindo o direito social em defesa dos interesses da saúde. Além disso, essas
ações devem proteger a população de tecnologias em saúde desnecessárias e ineficazes e deve
também intervir nas estratégias mercadológicas que visam estimular o consumo de um
conjunto de bens sob vigilância sanitária como se fossem mercadorias quaisquer.
Seguindo este mesmo pensamento, Freitas e Santos (2013) afirmam que diante da
probabilidade de perigo, a vigilância sanitária atua na intervenção dos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde através de medidas educativas ou punitivas, tornando-se uma prática com
poder de interferir nos fatores de risco através da identificação de irregularidades sanitárias.
É relevante mencionar que, a construção deste plano se deu no decorrer de debates
em grupo e seleção de prioridades em VISA a partir do reconhecimento da diversidade dos
locais de trabalho entre os participantes e identificação de problemas comuns entre eles,
respeitando o Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA), respeitando o eixo VConstrução da consciência sanitária: mobilização, participação e controle social, o que
evidencia o caráter indissociável da VISA como componente do SUS:
1. Promoção de espaços compartilhados de atuação dos setores envolvidos na
produção de saúde, fortalecendo parcerias intersetoriais e intra-setoriais, para
desenvolvimento de ações voltadas à informação, mobilização, participação e
efetivo controle social, com vistas a garantir os direitos à saúde de toda a população;
2. Promoção de ações que contribuam para elevar a consciência sanitária da
sociedade, na percepção do risco sanitário e na compreensão do funcionamento do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo os aspectos da universalidade,
do acesso, da democratização da informação, da comunicação e da transparência;
a. Promoção de ações educativas e de comunicação que possam difundir a
Vigilância Sanitária como uma política pública e responsabilidade indelegável do
Estado;
b. Desenvolvimento de processos de educação e de comunicação social,
destinados à conscientização da sociedade quanto ao consumo de produtos e à
utilização de serviços que têm impacto na saúde, observando-se a diversidade
cultural, regional e social do país;
c. Sensibilização e qualificação dos trabalhadores de saúde, para atuação
junto à comunidade, fortalecendo a compreensão, a mobilização e a informação em
Vigilância Sanitária;
3. Fortalecimento e qualificação do controle social na temática de Vigilância
Sanitária;
a. Garantia do acesso à informação em Vigilância Sanitária;
b. Aperfeiçoamento dos mecanismos de consultas e audiências públicas, a
fim de possibilitar maior participação da sociedade na elaboração de normas
sanitárias, nas três esferas de governo;
c. Fortalecimento dos fóruns de discussão no âmbito da Vigilância Sanitária,
com a participação dos órgãos de governo, do setor produtivo e dos
segmentos da sociedade civil organizada;
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d. Estímulo à constituição de grupos técnicos para aprofundamento, reflexão
e elaboração de subsídios, relativos ao tema Vigilância Sanitária, visando
potencializar os trabalhos dos Conselhos de Saúde;

A aplicabilidade do PDVISA não é tarefa fácil, os desafios da prática em vigilância
sanitária; o desgaste no processo de gestão e a fragilidade no conhecimento acerca dos eixos
do PDVISA, são os principais entraves enfrentadas pela VISA a nível municipal, por isso é
fundamental que a educação em saúde em Vigilância Sanitária seja constantemente
trabalhada, responsabilizando também os órgãos regulados da segurança do serviço prestado e
garantia da saúde a todos.

3.2 A importância da prática da Educação Sanitária: necessidade de orientação ao
setor regulado

O processo de educação e comunicação em saúde é fundamental para a efetiva
resolução de ações no que diz respeito à Vigilância Sanitária, por isso, faz-se necessário
dialogar com a população e profissionais que compõe o setor regulado sobre a qualidade e
segurança sanitária de produtos e serviços, assim como a participação dos mesmos na
definição de riscos nos qual esses setores estão envolvidos, garantindo assim a participação e
responsabilidade desses setores (O'DWYER, 2007).
A tomada da consciência de que a saúde é um direito da pessoa e um interesse da
comunidade é o primeiro passo na conquista dos direitos à saúde, a consciência sanitária é o
conhecimento de que a saúde é um direito de todos e que deve-se lutar sempre para ampliar
tal direito, na medida que o mesmo não é algo garantido para sempre. Para que este processo
se estabeleça é preciso que a população esteja ciente de que sua participação na garantia da
saúde coletiva, é de responsabilidade individual e depende da formação da consciência
sanitária e participação popular (FRANCO, 2005).
O grupo de estudo Afinidade 4 (GAF 4) do Curso de Gestão da Vigilância Sanitária
(GVISA) coordenado pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa propõe para o
desenvolvimento do Projeto Aplicativo (PA) a temática: “Conscientização Sanitária do setor
regulado”, projeto este, desenvolvido a nível municipal, respeitado as modalidades distintas
em que estar inserido cada município, tanto no que se refere a gestão, organização quanto as
particularidades de cada região a ser desenvolvido o projeto.
O grupo considera que a não implementação das normas sanitárias pode se dar por
negligência dos responsáveis pelos estabelecimentos, justificada pela falta da consciência
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deste a respeito da importância das ações da vigilância sanitária na saúde pública, e pela
dificuldade de acesso às informações das normas e suas atualizações.
O que nos motivou a um engajamento com um projeto relacionado a comunicação
foi o entendimento de que a informação se constitui na base para quaisquer ações
relacionados com a cidadania e com o despertar da consciência sanitária. Sem um instrumento
eficaz de comunicação estas ações se tornam impossíveis de serem implementadas. E, apesar
de que essa relação tenha uma dependência inegável, para a grande maioria do setor regulado
o reconhecimento da presença indispensável da comunicação na área da saúde ainda não é
esclarecido.
Nessa perspectiva, o grupo entende que a ausência da prática em educação
permanente contribui para a falta de interesse do setor regulado em adquirir a licença
sanitária, sendo este um dos principais desafios na efetividade das ações de vigilância. Dessa
forma, acredita-se que quanto mais claras e difundidas forem às práticas educacionais
voltadas a educação sanitária, maiores serão as chances de os proprietários entenderem a
importância desta e assim de ser encontrado irregularidades nas vistorias.
Em função do exposto, seus integrantes propõem a criação de uma ação continuada
em “Conscientização sanitária no setor regulado” com o intuito de aproximar os fiscais de
vigilância sanitária e os proprietários dos estabelecimentos na informação destes a cerca da
atualização da legislação sanitárias vigente, como também, proporcionar informações acerca
da relevância das ações da vigilância sanitária na diminuição de possíveis riscos a que esteja
exposta a população que se beneficia no uso do produto ou serviço.
Através da disponibilização de informações por meio de um processo de
comunicação eficiente em vigilância sanitária, dividi-se a responsabilidade e promove-se a
conscientização, diminuindo os erros (e consequentemente os riscos a que a população está
exposta) e aumentando os acertos (FRANCO, 2005).
Diante disso o tema é apresentado como entrave operacional para as ações de
vigilância sanitária. A escolha do tema foi realizada considerando a necessidade de se buscar
maior eficácia no processo de trabalho em função da identificação de uma aparente
incapacidade de fazer com que as normas sanitárias sejam entendidas, acatadas e
implementadas pelos cidadãos que fazem parte do setor regulado, ora como responsáveis por
estabelecimentos prestadores de serviço, ora como usuários desses serviços.
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4.

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Diante da proposta dos organizadores do curso para a elaboração do Projeto
Aplicativo, após uma dinâmica, os integrantes do grupo afinidade 4, tiveram que, seguindo
seu conhecimento teórico-prático, identificar os problemas no contexto real, no âmbito da
vigilância sanitária. Dentre os macroproblemas alencados, o considerado de relevância foi a
“Comunicação em vigilância sanitária pouco efetiva”, priorizando a ação de educação
permanente em saúde no que diz respeito à Vigilância Sanitária.
O macroproblema selecionado é um entrave operacional para as ações de Vigilância
Sanitária. Vale ressaltar que a seleção dos problemas pelo grupo, foi feita diante da
necessidade de se buscar uma maior eficiência e eficácia dos serviços de Vigilância Sanitária.
Diante de uma aparente dificuldade de fazer com que as normas sanitárias sejam
implementadas e acatadas por todos os cidadãos e em principal pelo setor regulado tendo em
vista que estes são os responsáveis por estabelecimentos prestadores de serviços.
Uma característica marcante no grupo de trabalho GAF 4 é a sua heterogeneidade,
muitos são de municípios menores (população inferior a 100.000 habitantes) e com poucos
componentes com conhecimento ou atuando em Vigilância Sanitária, o que contribuiu para
mais estudos e interpretações distintas sobre essa área. Entretanto, foi notória a percepção da
necessidade de prática de educação sanitária em principal, no setor regulado, como motivação
para à falta de interesse do setor regulado em ter a Licença Sanitária e assim, falta de
aplicabilidade de normas sanitárias.
Trabalhar com educação/informação em vigilância sanitária direcionada ao setor
regulado parece redundante em virtude do entendimento de que, todo profissional prestador
de serviço/produto para a comunidade tem conhecimento das normas sanitárias, tendo-a
adquirida em sua formação acadêmica. Assim, nenhum profissional pode deixar de cumprir a
lei, alegando o seu desconhecimento.
A prática da educação permanente em vigilância sanitária foi uma das alternativas
discutidas para se qualificar e quantificar as ações da VISA nos municípios, como base na
vivência e observação dos componentes do grupo, ora como profissionais da saúde, ora como
profissionais fiscais da VISA, não esquecendo a ideia central de promoção da saúde.
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5.

OBJETIVOS

5.1 - Geral


Aumentar o número de estabelecimentos municipais com Licença Sanitária;



Minimizar os números de autuações sanitárias;



Aproximar as relações entre os fiscais de vigilância sanitária e os proprietários de
estabelecimentos do setor regulado por meio de praticas de educação sanitária.

5.2 – Específico
Realização do evento “Consciência Sanitária do Setor Regulado” com o intuito
de proporcionar interesse do setor regulado em atender as normas sanitárias e assim
adquirir a licença sanitária.
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6.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO


Promover ação de educação sanitária nos diversos municípios que permita
operacionalizar o Projeto Aplicativo.



A ação de educação sanitária será efetivada através do evento “Conscientização
Sanitária do Setor Regulado” com o intuito que o mesmo atenda o objetivo do projeto
que é de proporcionar interesse do setor regulado em atender as normas sanitárias e
assim adquirir a licença sanitária. Vale ressaltar que este evento irá direcionar em suas
palestras o pefil produtivo de estabelecimentos que estão submetidas fiscalizações
sanitárias no município, envolvendo legislações pertinentes a Vigilância Sanitária e
outras de acordo com o interesse da demanda.



Será criada a Comissão de Educação de Vigilância Sanitária Municipal composta por
profissionais da Vigilância Sanitária e Educação em Saúde e qualquer outro
profissional interessado em participar, com o intuito de organizar as palestras do
evento educacional com base no estudo prévio do perfil produtivo do município,
identificação dos estabelecimentos que não possuem Licença Sanitária a partir dos que
tem Alvará de Funcionamento.



Após a realização do evento sua efetivação será avaliada com base no número de
participantes do evento e com base no número de novos estabelecimentos licenciados
ou em processo de liberação. A partir deste resultado será possivel sensibilizar os
gestores para a inclusão deste evento no Plano de Ação da Vigilância Sanitária do
Município.



Com o intuito de dar maior ênfase as ações educativas e para viabilizar o projeto é
interessante o estabelecimento de parcerias com outras instituições para a aquisição de
recursos técnico e econômico, pois através da informação, o número de
estabelecimentos com licença sanitária tendem a aumentar, consequentemente
diminuindo as infrações sanitárias existentes, além de favorecer uma aproximação
entre o setor regulado e a Vigilância Sanitária.
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7. GESTÃO DO PLANO

Diante da realidade profissional dos componentes do grupo, foi identificado como o
problema principal a: “falta de interesse do setor regulado em ter a licença sanitária/falta de
aplicabilidade das normas sanitárias”. Seus integrantes concordam que a prática de educação
sanitária voltada para o setor regulado irá contribuir no aumentar o interesse desse setor.
Tomando isso por base, no encontro de setembro, foi realizada a atividade OTPA 7 –
gestão do plano.
A gestão do plano consiste em um momento tático-operacional e refere-se à
intervenção propriamente dita em que ocorre a condução do plano, seu monitoramento e a
identificação e as correções necessárias a serem efetivadas nas operações propostas.
Para esta atividade, OTPA 7, foi proposta a análise das ações/atividades quanto a
gestão, monitoramento, período de execução e recursos financeiros necessários.
A figura 9, matriz de gestão do plano, classifica as ações/atividades que constam do
plano com base na viabilidade, impacto, comando, duração, recurso e procedência. A apartir
da construção dessa matriz pode-se observar que a ação prioritária é a sensibilização dos
gestores e demais envolvidos para a necessidade de execução da prática de educação sanitária
como forma de instruir o setor regulado dos riscos sanitários que a população esta submetida
com o produto ou serviço oferecido pela empresa e também apresentar aos gestores do
município que se esta deixando de adquirir receita provida da taxa da licença sanitária, pois
existem estabelecimentos funcionando sem a devida licença.
A matriz de monitoramento do plano, figura 10, foi construída com base na situação,
resultado e dificuldades das ações/atividades, e com base na ordem de procedência das ações
do plano, foi caracterizada como dificuldades a disponibilidade de pessoal e tempo dos
funcionários ja pertencentes ao quadro funcional do município para a composição da
comissão de educação sanitária e para planejamento e realização do evento.
O cronograma de acompanhamento do plano, figura 11, foi elaborado com base na
trajetória das ações/atividades. Esta representação gráfica foi elaborada com o intuito de
ilustrar o avanço das diferentes etapas do projeto e o período de vigência do plano. Foi
realizada a trajetória de realização de cada ação, envolvendo a sensibilização dos gestores e
demais envolvidos para necessidade de aplicação do projeto, a identificação dos
estabelecimentos que não possuem Licença Sanitária a partir dos que tem Alvará de
Funcionamento (consequência da problemática identificada pelos componentes do GAF 4) e o
planejamento, realização e avaliação do evento “Conscientização Sanitária do Setor

25

Regulado” (ação que resolve a problemática falta de interesse do setor regulado em ter a
Licença Sanitária) .

Figura 9. Matriz de gestão do plano.
Ação

A1. Sensibilizar
os gestores e
demais
envolvidos para
necessidade
de
aplicação
do
projeto
A2. Identificar os
estabelecimentos
que não possuem
Licença Sanitária
a partir dos que
tem Alvará de
Funcionamento
A3. Planejamento
do
evento
“Conscientização
Sanitária do Setor
Regulado”
A4.
Evento
“Conscientização
Sanitária do Setor
Regulado”

Viabilidade

Alta

Média

Alta

Alta

Impacto

Alta

Média

Alta

Alta

Comando

- Atores internos
articulados com
atores externos
Comissões
temporárias
internas
- Atores internos
articulados com
atores externos
-Comissões
temporárias
internas
- Gerentes e
atores internos
-Comissões
temporárias
internas
- Gerentes e
atores internos
-Comissões
temporárias
internas

Duração

Recurso

Procedência

Média

Técnico /
político /
econômico

1ª

Média

Técnico e
organizaci
onal

2ª

Longa

Organizaci
onal /
técnico /
econômico

3ª

Curta

Técnico e
organizaci
onal

4ª

Viabilidade e impacto: Pode ser: alta, média ou baixa – diz respeito a depender da disponibilidade dos recursos
disponíveis para viabilizá-las.
Comando: podem ser: gerentes e atores internos; comissões temporárias internas ou atores internos articulados
com atores externos.
Duração: pode ser: curta, média e longa – diz respeito a depender de maior tempo para sua implementação.
Recursos: Pode ser: técnico, político, econômico e organizacional - diz respeito a depender do recurso de poder;
dos recursos econômicos e financeiros; da capacidade técnica numa determinada área ou campo de atuação; ou
das capacidades pessoais e de liderança.
Precedência: pode ser: 1ª; 2ª; 3ª etc. – diz respeito a ordem de obrigatoriedade ou estratégia.
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4
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Figura 10. Matriz de monitoramento do plano.

Ação em ordem de
precedência

1. Sensibilizar os
gestores e demais
envolvidos para
necessidade de
aplicação do projeto.

Situação

Não
Concluída

Resultado

-

2. Identificar os
estabelecimentos que
não possuem Licença
Sanitária a partir dos
que tem Alvará de
Funcionamento.

Não
Concluída

-

3. Planejamento do
evento
“Conscientização
Sanitária do Setor
Regulado”.

Em
andamento

-

4. Evento
“Conscientização
Sanitária do Setor
Regulado”.

Não
Concluída

-

Dificuldades

- Entendimento da importância da
aplicabilidade do projeto de educação
sanitária ao setor regulado como
medida preventiva de saúde pública.
- Disponibilidade de pessoal e tempo
para realizar a pesquisa;
- Criação da Comissão de Educação
Sanitária Municipal;
- Inexistência do estabelecimento“Empresa Fantasma”;
- Atividade informal
(estabelecimentos que não possuem
cadastro na Prefeitura/ não tem
Alvará de Funcionamento).
- Disponibilidade de pessoal e tempo
para participação efetiva da equipe
envolvida;
- Organizar recurso estrutural
financeiro (material impresso,
palestrante, cronograma da palestra,
tecnologias, auditório, coffee break,
etc);
- Instigar o setor regulado a participar
do evento.
- Incompatibilidade de horário entre
o funcionamento da VISA e o horário
de trabalho do setor regulado;
- Localização e estrutura do espaço
reservado para o evento.

Novas
ações

-

-

-

-

Situação: pode ser: Concluída, Não concluída ou Em andamento.
Resultado: diz respeito a fazer uma síntese dos resultados alcançados para as ações concluídas, as quais podem
ser apoiadas pelos indicadores definidos para o plano de ação.
Dificuldades: diz respeito a fazer uma síntese dos obstáculos, caso existam, para implementação do plano.
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Por fim, foi feita a construção da planilha orçamentária das ações/atividades que
demandam recursos econômicos, figura 12. No caso do nosso projeto o recurso econômico
que mais demandará recurso financeiro será na realização do evento “Consciência sanitária do
setor regulado”, tendo em vista que não serão necessárias despesas com contratação de
funcionários terceirizados, nem despesas de investimentos.

Figura 11. Cronograma de acompanhamento da implementação do plano de ação.
Nós Críticos

2016

2017

Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
N1. Falta de interesse do setor regulado em ter a licença sanitária / falta de aplicabilidade de normas sanitárias.
A1. Sensibilizar os gestores e demais envolvidos para necessidade de aplicação do projeto.
A1.a Elaboração do projeto escrito para apresentação para o
Gestor de Vigilância Sanitária
A1. b Apresentação do projeto aplicativo ao Conselho
Municipal de Saúde e Gestores Municipais para sua inclusão no
Plano de Ação municipal de vigilância sanitária.
A2. Identificar os estabelecimentos que não possuem Licença Sanitária a partir dos que tem Alvará de Funcionamento
A2.a Criação da Comissão de Educação de Vigilância Sanitária
Municipal.
A2.b Levantamento de todos os estabelecimentos que possuem
Alvará de Funcionamento com base CNPJ ou CPF.
A2.c Identificação dos estabelecimentos que possuem registro
na Prefeitura e não são Licenciados pela Visa.
A2.d Identificação do perfil do setor regulado ofertante de
produtos e/ou serviços não licenciados pela Visa.
A2.e Priorização das atividades a serem trabalhadas no evento
com base no perfil de setor regulado.
A3. Planejamento do evento “Conscientização Sanitária do Setor Regulado”.
A3.a Escolha do espaço para o evento.

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

2018
Ago

Set

A3.b Seleção e confecção do material impresso a ser utilizado.
A3. c Divulgação do evento ao setor regulado.
A3.d Definição dos temas, palestrantes e cerimonial.
A3. e Período de inscrição para levantamento do numero de
representantes do setor regulado.
A3.f Organização da programação do evento.
A3.g Organização do coffee break.
A3.h Organização da apresentação cultural durante o cooffe
break.
A3.i Definição de equipes de trabalho.
A3.j Certificação dos palestrante, participantes e organizadores.
A4. Evento “Conscientização Sanitária do Setor Regulado”.
A4.a credenciamento e distribuição do material.
A4.b Registro fotográfico do evento.
A4. c Entrega dos certificados do evento.
A5. Avaliação do evento.
A5 a Avaliação do número de participantes.
A5. b Número de novos estabelecimentos licenciados.

Atividade iniciada

Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Atividade não iniciada

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Figura 12. Planilha orçamentária.

Planilha Orçamentária

Nós críticos

NC1. Falta de
interesse
do
setor regulado
em
ter
a
licença
sanitária / falta
de
aplicabilidade
de
normas
sanitárias

Ações

A1.
Planejament
o do evento
“Conscientiz
ação
Sanitária do
Setor
Regulado”.

Data
inicial

Abri /
2017

Data
final

Despesas de custeio

Julho/
2017

- espaço para o evento;
- material de consumo
(combustível material
didático e
certificados);
- serviços de terceiros
de
pessoa
física
(Contração
de
palestrantes);
- serviços de terceiros
de pessoa jurídica
(coffee
break,
apresentação cultural,
material e divulgação
do evento);
- serviços de locações
(Compra de passagens:
ônibus/avião).

Total NC1: R$ 10.000 /ano
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Despesas de
investimento

Total

-

R$
10.000
/ano
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8. VIABILIDADE

Alem da gestão do plano, também foi proposto ao grupo no encontro de setembro, a
atividade OTPA 6 – análise de viabilidade.
A análise de viabilidade do plano corresponde ao momento estratégico em que são
observadas as possibilidades e alternativas que permitem produzir mudanças na realidade,
que, dependendo do contexto, algumas ações são consideradas mais simples e de maior
viabilidade, pois dependem exclusivamente do ator que planeja.
Para esta atividade, OTPA 6, inicialmente foram revistas todas as ações do plano de
ação, figura 8, a fim de identificar as mais viáveis, as quais todos os atores sociais envolvidos
possuem uma postura de apoio ou, aqueles que não apoiam são indiferentes ou não têm um
peso imobilizador sobre a atitude dos que apoiam. Para este plano, foi proposta a construção
da matriz de análise de motivação dos atores sociais, figura 13, com base no valor e interesse
dos atores sociais envolvidos para cada ação do plano.
Figura 13. Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo o plano de ação.

Atores

Coordenação e equipe técnica
da vigilância sanitária do
município
Coordenador da Vigilância em
Saúde do município
Núcleo de Educação em Saúde
Coordenação e equipe da
Vigilância Sanitária do Estado
Coordenador da Vigilância em
Saúde do Estado
Secretaria de finanças da
prefeitura do município
Conselho Municipal de Saúde
Secretário de Saúde
Gestor Municipal
Setor regulado

Ação 1
Sensibilizar os
gestores e demais
envolvidos para
necessidade de
aplicação do
projeto

Ação 2
Identificar os
estabelecimentos
que não possuem
Licença Sanitária a
partir dos que tem
Alvará de
Funcionamento

Ação 3
Planejamento
do evento
“Conscientiza
ção Sanitária
do Setor
Regulado”

Ação 4
Evento
“Conscientiza
ção Sanitária
do Setor
Regulado”

+A

+A

+A

+A

+A

+B

-A

+A

0

+B

+A

+A

+B

+B

+A

+A

+B

+B

+A

0

0

+A

-A

0

+A
-A
-A
+B

+B
+B
+B
+A

0
0
0
0

0
+A
+A
+A

Valor: Pode ser: alto (A), médio (M) ou baixo (B) – diz respeito ao poder que o grupo entende ter o ator para a
mudança da situação inicial para a desejada.
Interesse: Pode ser: a favor (+); contra (-) e indiferente (0).
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4
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Foi de análise para o grupo o conhecimento de que são viáveis também as ações
conflitivas desde que as oposições a elas possam ser facilmente superadas. Assim, em cada
ação conflitante foi proposta a construção da matriz de análise das estratégias de viabilidades,
figura 14, avaliando qual seria a estratégia a ser desenvolvida, com base nos recursos,
responsáveis e resultados esperados, figura 15, a fim de torna-la viável. As ações mais
conflitivas consideradas pelo grupo que precisou de análise de estratégias e detalhamento de
viabilidade foi a ação de sensibilização dos gestores quanto a importância da implementação
do projeto e o planejamento do evento “Conscientização Sanitária do Setor Regulado”.

Figura 14. Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ações conflitivas.
Ações
conflitantes

Ação 1
Sensibilizar os
gestores e demais
envolvidos para
necessidade de
aplicação do
projeto

Ação 3
Planejamento do
evento
“Conscientização
Sanitária do Setor
Regulado”

Recursos
necessários

técnico /
político /
econômico

Recursos que
temos e não
temos

técnico /
político e
econômico

Viabilidade

Alta

Estratégia para
aumentar a viabilidade
Político – apresentar
um diagnóstico da
situação do % de
licenciamento
com
alvará
de
funcionamento, porém
não licenciado pela
Visa evidenciando a
perda de tributos.
Econômico
–
apresentar uma planilha
de custo viável com o
plano
de
ação
financeiro da VISA,
evidenciando um baixo
custo e alto beneficio.

organizacional
/ técnico /
econômico

Técnico e
organizacional
/ econômico

Médio

Econômico
–
apresentar uma planilha
de custo viável com o
plano
de
ação
financeiro da VISA,
evidenciando um baixo
custo e alto beneficio.

Recursos: Pode ser: técnico, político, econômico e organizacional – diz respeito a depender do recurso de poder;
dos recursos econômicos e financeiros; da capacidade técnica numa determinada área ou campo de atuação; ou
das capacidades pessoais e de liderança.
Viabilidade: Pode ser: alta, média ou baixa – diz respeito a depender da disponibilidade dos recursos
disponíveis para viabilizá-las.
Fonte:
Planilha
fornecida
pelos
organizadores
e
preenchida
pelo
GAF4

Figura 15. Detalhamento da análise de viabilidade.

Ações

Recursos
financeiros

Ação 1.
Sensibilizar
os gestores e
demais
envolvidos
para a
necessidade
de aplicação
do projeto.

Dentro do
previsto para
pagamento
mensal do
serviço

Ação 3.
Planejamento
do evento:
“Conscientiza
ção Sanitária
do Setor
Regulado”

Custo com
despesas de
eventos *

Recursos
humanos

Responsáveis
envolvidos

Disponibilidade
temporária dos
próprios
funcionários da
prefeitura do
município
(pessoal e
tempo)

Comissão de
Educação
Sanitária
composta por
funcionários da
vigilância
sanitária
municipal

Tecnologia

Volume de
serviços

Modalidade
de serviços

Resultados esperados
Cuidado
Áreas de
ao
suporte
paciente

Infraestrutura

Governança

-

Entre a Comissão
de Educação
Sanitária e os
gestores
municipais

-

-

Será
necessário
alguns
funcionários
do setor da
vigilância
sanitária
municipal

-

-

*despesas com eventos: material de divulgação do evento, impressão de material, despesa com palestrante (diária, passagens) se necessário, aluguel de auditório, se
necessário, coffee break, etc.
Volume e modalidade do serviço, área de suporte, cuidado ao paciente, infraestrutura e governança: não trata-se de serviço de saúde, portanto, não foi respondida como
positivo (sim) ou negativo (não).
Fonte: Planilha fornecida pelos organizadores e preenchida pelo GAF4

Diante da realidade profissional dos componentes do grupo, já que muitos são de
municípios menores (população inferior a 100.000 habitantes), se verifica uma baixa procura
do setor regulado pelo licenciamento sanitário devido à falta de interesse do mesmo em ter a
Licença Sanitária e assim, falta de aplicabilidade de normas sanitárias. Essa problemática se
justifica, no entendimento do grupo, pela deficiência – ausência de práticas em educação
sanitária especifica a este setor.
A criação do evento “Conscientização Sanitária do Setor Regulado” visa aumentar
interesse do setor regulado em atender as normas sanitárias e assim adquirir a licença
sanitária, diminuir o número de autuações e agravos à saúde bem como potencializar as
relações entre os fiscais de vigilância sanitária e os proprietários de estabelecimentos do setor
regulado por meio dessa pratica de educação sanitária.
Figura 16. Proposta de temática para o evento “Conscientização Sanitária do Setor
Regulado” com duração de cinco dias.

Dia

Turno

Evento
Abertura (acolhida e entrega do material)

1

Manhã

Alimentos: restaurantes/bares/ panificadoras
(segurança Alimentar – RDC 316)

2

Manhã

Saúde bucal: biossegurança em consultório odontológico
(Esterilização e desinfecção em materiais e utensílios de uso
odontológico)

3

Manhã

Drogarias: uso racional de medicamentos mediante prescrição médica
e assistência farmacêutica

4

Manhã

Açougue: exposição e comércio de carnes e derivados

5

Manhã

Salão de beleza: biossegurança nos serviços de beleza e estética.

Fonte: Elaboração do GAF4
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5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO: ANÁLISE, REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO

1 – Processo de escolha do problema e de construção do Projeto
Aplicativo
1.1 – Contextualização
O papel regulador da Vigilância Sanitária - Visa gera alguns questionamentos sobre a
sua real inserção dentro do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo tais dúvidas reforçadas
por ser uma área que possui relação muito próxima com o direito. De fato, a atividade de
Vigilância Sanitária possui forte caráter legalista e gera nos fiscais a incerteza se ela está ou
não de fato dentro do SUS. Quanto a isso, cabe salientar que a Constituição Federal de
1988 – CF/88, ao inserir no Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo II – Da Seguridade Social,
Seção II – Da Saúde, no artigo 200, inciso II, garantiu:
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos
da lei:
[...]
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde
do trabalhador; (BRASIL,1988, p128)

Dessa forma, a Visa está inserida dentro do SUS e tem a função de regular o mercado
composto por empresas que desenvolvem alguma atividade ou oferecem algum serviço de
interesse à saúde, através da criação de normas e regulamentos para o segmento e da
fiscalização e autorização para que essas empresas funcionem.
A princípio, tem-se a imagem que as ações de Visa dificultam a gestão do SUS e não
se encaixam nas políticas públicas de saúde, porém em uma análise mais criteriosa dos
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão percebe-se sua interligação. Sendo a
regulação sanitária uma das prioridades do Pacto pela Vida, a principal forma como a
Vigilância Sanitária realiza a promoção da saúde, é no processo de fiscalização, onde os
técnicos de Visa verificam o cumprimento das normas estabelecidas, como também se o
estabelecimento comercial possui condições de segurança sanitária, ou seja, se a atividade
pode continuar sendo desenvolvida sem afetar a saúde dos usuários (BRASIL,2006). Isso só
é possível porque o profissional de Visa detém o Poder de Polícia Administrativa. Segundo
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2000), o Poder de Polícia Administrativa consiste na limitação
dos direitos do indivíduo para a garantia do direito da coletividade. O exercício desse Poder
de Polícia manifesta-se de diversas maneiras, uma delas é através da autuação e aplicação
de penalidade a uma empresa que infringe as normas sanitárias, sendo essa ação
executada por meio de Processo Administrativo Sanitário – P.A.S.
Cabe ressaltar que, quando olhamos para o Pacto em Defesa do SUS, vemos medidas
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voltadas para aproximar o SUS da sociedade brasileira. Dessa forma, o papel regulador da
Visa é uma importante ferramenta para o exercício da cidadania, fundamental para que uma
pessoa comum sinta-se representada e ouvida por quem tem a função de proteger a sua
saúde. Assim, uma Vigilância Sanitária eficaz assegura o direito à proteção da saúde na
aquisição de produtos e serviços, sem esquecer que a aplicação correta e efetiva do PAS
integra as ações de descentralização, visto que, os municípios que estão na Gestão Plena
de Saúde, como Aracaju, devem ser capazes de utilizar todas as técnicas e métodos legais
que estejam disponíveis e necessários para proteger a saúde da população.
É importante salientar que a Vigilância Sanitária é um componente da Vigilância em
Saúde e possui estrutura administrativa independente e autonomia total para a realização
das suas atribuições. Porém, ela não deve atuar de forma isolada, pois a prevenção só se
efetiva com o trabalho desenvolvido de forma conjunta, ou seja, se as informações geradas
forem compartilhadas produzindo assim conhecimento ampliado da situação de saúde de
uma comunidade para a adoção de medidas efetivas que melhorem a qualidade de vida
daquela população.
Dessa forma, o P.A.S. é uma ferramenta essencial para a atuação efetiva da Vigilância
Sanitária, mas não é a única, ou seja, todos os processos de trabalho devem ser
constantemente revistos e readequados à necessidade da comunidade. Nessa perspectiva,
o presente trabalho propõe-se a rever todo o rito envolvido na instauração do Processo
Administrativo Sanitário no município de Aracaju, bem como todas as atividades a ele
necessárias e/ou dele decorrentes.

1.2 – Delimitação do problema
A estruturação da Vigilância Sanitária – Visa, de maneira eficiente, reflete diretamente
no nível de organização da Saúde Pública de um Estado ou Município. A sua inserção como
ferramenta de gestão do SUS, e não apenas como um braço de apoio, representa um
avanço significativo para se colocar em prática as diretrizes do SUS, preconizadas na Lei
Orgânica da Saúde.
A Visa possui um rol de atividades variadas que acarreta uma forma de atuação
peculiar devido à pluralidade de saberes específicos que ela exige do gestor. Visando
potencializar a atuação, o município de Aracaju optou por organizá-la em gerências de
acordo com especificidades técnicas. Essa opção gerencial trouxe diversos benefícios para
o trabalho, entre eles elevação do padrão de excelência sanitária exigido das empresas
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fiscalizadas. Em contrapartida, a criação de diversas gerências trouxe consigo formas de
trabalho variadas, levando, muitas vezes, a processos de trabalho fragmentados sem
padronização.
Essa condição gera uma fragilidade e insegurança na execução das atividades
rotineiras de regulação, que foi externada durante a atividade “identificação dos problemas”.
Nesse processo, foi feita uma reflexão individual e coletiva acerca dos problemas apontados,
qual o impacto na prestação de um serviço de qualidade à população e qual o risco sanitário
associado a cada um deles. Depois do uso de diversas ferramentas para priorizar de forma
adequada as dificuldades enfrentadas, chegou-se à conclusão de que o Processo
Administrativo Sanitário consistia na maior fragilidade e na mais urgente a ser resolvida, pois,
faz-se necessário que os profissionais de Vigilância Sanitária possuam segurança para atuar
dentro de todas as atribuições inerentes à sua função, incluindo o cumprimento dos ritos
necessários à sua correta instauração.
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2 – Objetivos:
2.1 – Objetivo Geral
Promover ações mais efetivas de regulação sanitária, com reflexo imediato na
qualidade de vida da população, através da redução, minimização ou até eliminação dos
riscos presentes na oferta de produtos e serviços para o município de Aracaju.
2.1 – Objetivos Específicos
 Identificar as falhas no processo de capacitação dos profissionais da Visa/Aracaju em
Processo Administrativo Sanitário - P.A.S.;
 Revisar os processos de trabalho que influenciam diretamente na instauração e
finalização do P.A.S., de maneira apropriada, com a aplicação da penalidade
estabelecida;
 Realizar capacitações adequadas ao contexto social da Visa/Aracaju;
 Identificar adequadamente as infrações sanitárias;
 Instaurar e concluir corretamente o P.A.S. sempre que necessário.
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3 – Fundamentação
Considerada como uma das áreas mais complexas da saúde pública, por ser
necessariamente multidisciplinar (COSTA; ROZENFELD, 2000), a Vigilância Sanitária – Visa
- pode ser entendida como
[...] um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse
da saúde. Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas
e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de
serviços que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde (BRASIL,
2010, p.20).

Percebe-se que a atuação da Visa enfoca primordialmente o risco, que é algo inerente
à vida. A exposição se inicia no momento da concepção, quando o indivíduo está sujeito ao
risco de má formação do feto, e a partir de então os riscos variam, mas sempre estarão
presentes em todos os campos da vida. Gondim (2008) sugere que o risco possui três
componentes básicos: “1) o seu potencial de perdas e danos; 2) a incerteza das perdas e
danos; 3) a relevância das perdas e danos” podendo assim ser representado pela expressão:

Risco =

A probabilidade de danos x Magnitude das consequências
Tempo

Depreende-se então que a análise de risco envolve obrigatoriamente a avaliação de
quanto dano pode ser causado e suas consequências. Cabe salientar que os conceitos de
risco e ameaça são diferentes. Ameaça está relacionada ao dano potencial que pode ser
originário de um objeto ou um conjunto de situações que exponham e∕ou explorem uma
determinada vulnerabilidade. Risco, no entanto, já reflete a probabilidade de que o dano
ocorrerá devido a uma ameaça em particular (GONDIM, 2008).
Silva e Pepe (2008) já fizeram alguns questionamentos acerca do mundo capitalista em
que vivemos e do preparo do cidadão para realizar as melhores escolhas. Será que o
indivíduo possui conhecimento suficiente para avaliar cada produto ou serviço adquirido? Os
órgãos de regulação e controle possuem a capacidade de fiscalizar de maneira efetiva o que
é produzido? É possível realmente se mensurar os riscos de maneira eficiente? Em saúde o
risco estará associado à vulnerabilidade, ou seja, um conjunto de situações que deixa o
indivíduo ou a coletividade mais exposta a um efeito nocivo, à ocorrência de agravos à
saúde, dessa forma o papel regulador da Visa influencia diretamente na economia do país e
interfere no mercado e nas relações de consumo.
Ao analisarmos as publicações disponíveis atualmente, não encontramos o conceito de
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Segurança Sanitária tão bem estabelecido. No entanto, a mesma análise nos permite formar
uma ideia do que seria. Uma boa definição é a que associa o que seria segurança sanitária
com a proteção à saúde da população de riscos, sejam eles quais forem, provenientes da
produção de bens ou oferta de serviços onde há interesse sanitário (BARBOSA, 2006). A
fragilidade e insegurança na execução das atividades rotineiras de regulação afetam
diretamente a qualidade da prestação do serviço de Visa. Uma vigilância que não usa
corretamente as ferramentas de regulação pode permitir a entrada e permanência de
produtos inseguros no mercado.
A criação da Anvisa em 1999 e a formação de um corpo multidisciplinar de profissionais,
que não são exclusivamente da saúde, mas voltados para o gerenciamento do risco, reduziu
o papel “policialesco” da Vigilância Sanitária e adotou a premissa de educação em saúde
como uma estratégia de saúde pública para a redução de danos, sendo as medidas
coercitivas utilizadas como último recurso quando o processo educativo falha. Posto isso, é
necessário que os profissionais conheçam bem o seu papel para que o trabalho seja
realizado de maneira eficiente.
Esse novo modelo gerencial trouxe para dentro das ações de vigilância sanitária uma
multiplicidade de objetivos envolvidos e ações diversas, por isso o município de Aracaju fez
a opção por criar 7 (sete) gerências de acordo com qualificações técnicas específicas, e é
exatamente nesse ambiente descentralizado que se torna necessário e desejável
comprometer os agentes responsáveis pela execução das atividades necessárias e
incentivá-los, uma vez que estes empreendem esforços, têm objetivos próprios a serem
também atendidos e devem revelar desempenhos compatíveis com os objetivos pretendidos.
A buscar pela melhoria na qualidade dos serviços públicos, visando melhores
resultados aos cidadãos, é obrigação de todos os entes da Administração Pública, conforme
prevê o princípio da eficiência, incluso na Constituição Federal, pela Emenda Constitucional
n° 19, de 04 de junho de 1998 – EC nº 19/98: “não se pode mais administrar o interesse
público com descaso e produzindo resultados insatisfatórios”.
Os ensinamentos de Idalberto Chiavenato remontam que toda organização deve ser
analisada sob o escopo da eficácia e da eficiência, ao mesmo tempo, visto que um processo
eficiente não é obrigatoriamente eficaz e vice-versa:
[...] eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto
eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo.
(...) A eficiência é uma relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência
está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou
executadas (métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma
mais racional possível (...) (CHIAVENATO, 1994, p. 70).

11
Depreende-se que não é suficiente usar com economia, zelo e dedicação os bens e os
recursos públicos, mas também se faz necessária a produção de eficácia, ou seja,
comprometimento político e institucional com um planejamento competente, ocasionando a
obtenção de resultados sociais aspirados pela sociedade, oferecendo serviços de interesse
social compatíveis com suas necessidades em extensão, qualidade e custos. Dessa forma,
o ente público precisa ser efetivo independentemente das limitações existentes.
Sob essa perspectiva, a aplicação correta da legislação sanitária para promoção de
saúde e controle do risco sanitário deixa de ser uma opção de gestão para se tornar uma
obrigação como regulador do sistema, cabendo aos responsáveis a utilização de todas as
ferramentas legais disponíveis para obtenção dos melhores resultados, e uma delas é o
Processo Administrativo Sanitário.
De acordo com a Anvisa, o processo administrativo “é o conjunto de atos coordenados
para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo”. No
caso do PAS, essa controvérsia ocorre na área de Vigilância Sanitária, ou seja, é necessário
que haja essa formalidade jurídica antes que uma empresa seja punida pela Visa (BRASIL,
2014). Esse processo inicia-se com auto de infração

1

, onde serão descritas as

irregularidades encontradas e quais os dispositivos legais que estão sendo infringidos pelo
autuado.
O P.A.S. constitui uma parte importante do processo de regulação exercido pela Visa, e
assim precisa ser feito de forma correta e segura sempre que necessário pelos diversos
técnicos. A ausência, dificuldade ou não cumprimento do rito correto para autuação e
imposição de penalidades a uma empresa constitui uma fragilidade na atuação da Vigilância
Sanitária, e essa vulnerabilidade coloca “em xeque” a segurança sanitária dos produtos e
serviços oferecidos a uma população.
Cabe salientar que o P.A.S. é apenas uma ferramenta de regulação e como tal deve ser
utilizado somente quando necessário. Não se pretende com esse trabalho transformar a
Visa/Aracaju em uma indústria de multas ou retomar o caráter estritamente punitivo que
possuíam as polícias sanitárias de antigamente, mas tornar a vigilância sanitária um
instrumento de transformação da realidade sanitária em Aracaju, com uma equipe preparada
e motivada para o pleno desempenho do seu papel em defesa da saúde.
Atuar sobre o risco sanitário não é uma tarefa simples: os problemas sobre os quais a
Visa se debruça são complexos, fazendo-se necessária a utilização de múltiplas ferramentas

1

Art . 12 - As infrações sanitárias serão apuradas no processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura de auto de
infração, observados o rito e prazos estabelecidos nesta Lei. Lei Federal 6.437 de 1977.
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de intervenções das quais se deve lançar mão (SILVA e PEPE, 2008). O Plano Diretor de
Vigilância Sanitária – PDVISA, ao considerar as diretrizes para a consolidação e
fortalecimento do SNVS, reforçou a necessidade de uma gestão que favoreça maior
eficiência, eficácia e efetividade à ação de vigilância sanitária, reconhecendo e respeitando a
diversidade e as especificidades locais e regionais (BRASIL, 2007).
A proposta desse trabalho pode parecer na contramão do que se espera desse curso,
visto que, está voltada para os processos trabalhos e aparentemente não foca nas ações
educativas ou proposta mais direta de intervenção social, no entanto, os profissionais de
Vigilância Sanitária estão no centro dessa proposta de reestruturação e modernização da
Gestão do Trabalho, uma vez que as ações educativas estão contidas, no sentido da
valorização e da qualificação profissional.
É relevante que o conjunto de tecnologias de Visa esteja alinhado ao conceito de
capacidade de resposta dos órgãos reguladores aos contextos político, econômico e social e
às circunstâncias de cada caso, sem deixar de lado atributos que lhe são exigidos. Isso
implica a adequação e flexibilidade dos instrumentos e práticas regulatórias, de modo a
permitirem o contínuo ajustamento da dosagem da resposta da regulação ao comportamento
do regulado. Por fim, vale ressaltar que todas as estratégias de vigilância serão mais
eficazes com a intensificação das ações com proposição e aperfeiçoamento da regulação
como um todo.
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4 – Percurso Metodológico
O Grupo Afinidade 01 pactuou que cada participante deveria apontar 02 (dois)
problemas que estivessem relacionados à sua realidade de trabalho e pudessem direcionar
ao projeto aplicativo do grupo e em seguida foram organizados em seis núcleos de sentido,
foram criados enunciados para cada agrupamento de problemas (macroproblemas):
Comunicação e intersetorialidade; Gestão; Planejamento; Educação em saúde; Processos
de trabalho; Estrutura.

Figura 1. Macroproblemas em núcleos de sentidos.

A segunda etapa do processo consistia na priorização do problema a ser trabalhado.
Para auxiliar nesse processo, foi utilizada a ferramenta da “matriz decisória”. Escolhendo
uma entre os quatro modelos apresentados, o grupo optou pela matriz decisória IV, ao final
do processo, o macroproblema Processo de Trabalho foi o que atingiu maior pontuação,
sendo então o que seria foco do Projeto Aplicativo. A escolha causou incerteza sobre se era
o real problema do que deveria ser priorizado, já que existia no contexto várias ações que, à
primeira vista, seriam mais relevantes para a população. O grupo debateu o tema,
considerando a retomada do processo a partir do início com a escolha de uma matriz
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diferente, no entanto, a análise das inquietudes pontuadas pelos diversos integrantes
mostrou que os problemas referentes a processos de trabalho possuíam relevância
significativa, visto que, dos 20 apresentados 20% era referente aos processos de trabalho,
ficando 80% dos demais distribuídos entre os outros 5 macroproblemas.

Figura 2 Matriz decisória IV

Uma vez identificado o problema a ser trabalhado, era necessário identificar os atores
sociais que estão envolvidos no processo e que precisam ou não ser convencidos a
apoiarem a aplicação do projeto, com a utilização da matriz de mapeamento dos atores
sociais segundo o valor e interesse frente aos problemas priorizados. Como o tema era
sobre o funcionamento da Visa, foram identificados o Coordenador da Visa, o/a Diretor (a)
de Vigilância em Saúde e o Secretário Municipal de Saúde.
Nesse contexto, os integrantes do Grupo Afinidade 01 reuniram-se para definir dentro
das diversas atividade que a Visa desenvolve qual ou quais seriam trabalhadas no projeto.
Após o debate e alguns temas apresentados, a instauração adequada do Processo
Administrativo Sanitário foi identificada como a maior fragilidade no momento e partindo da
sua reestruturação, diversos outros processos seriam revistos e padronizados, como por
exemplo a criação de roteiros de inspeção com a definição dos itens como recomendado,
necessário ou imprescindíveis.
O grupo percebeu a necessidade de que os profissionais de Vigilância Sanitária
possuam segurança para atuar dentro de todas as atribuições inerentes à sua função,
incluindo o cumprimento dos ritos necessários à correta instauração do Processo
Administrativo Sanitário, e os desafios nessa etapa que precisavam ser analisados foram:
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Identificar as reais dificuldades da equipe de fiscalização que impedem que o PAS seja
instaurado; Abordar o problema de forma diferente garantindo maior a adesão da equipe de
fiscalização na aplicação; Garantir a conclusão do P.A.S., mas antes claro, a proposta vai
passar pela avaliação do Instituto Sírio Libanês e do especialista, mas isso é tema para
outra estação.
A construção do Projeto Aplicativo foi delimitada e começou a ganhar forma quando
lembramos que a estruturação da Visa de maneira eficiente reflete diretamente no nível de
organização da Saúde Pública de um Estado ou Município. A sua inserção como ferramenta
de gestão do SUS, e não apenas como um braço de apoio representa um avanço
significativo para se colocar em prática as diretrizes do SUS, preconizadas na Lei Orgânica
da Saúde. Vale ressaltar que a Visa possui um rol variado de atividades que acarreta uma
forma de atuação peculiar devido à pluralidade de saberes específicos que ela exige do
gestor. Visando potencializar a atuação, o município de Aracaju optou por organizá-la em
gerências de acordo com especificidades técnicas. Essa opção gerencial trouxe diversos
benefícios para o trabalho, entre eles elevação do padrão de excelência sanitária exigido das
empresas fiscalizadas. Em contrapartida, a criação de diversas gerências trouxe consigo
formas de trabalho variadas, levando, muitas vezes, a processos de trabalho fragmentados
sem padronização.
Identificamos os problemas através da construção da árvore explicativa, conforme
figura abaixo:
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Figura 3: Árvore explicativa

Após montada a árvore explicativa, o grupo começou a analisar o que estava posto no
mural e percebeu que a forma como estava descrita não refletia exatamente as intenções do
grupo. Um longo debate sucedeu essa constatação e uma nova formação da árvore foi
proposta:
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Figura 4: Árvore explicativa revista

Agora que o problema estava bem delimitado, era necessário pontuar os nós críticos
para, a partir deles, criar a proposta de intervenção. O grupo identificou apenas um nó crítico
que foi a capacitação inadequada em P.A.S. e, partindo então dele, criamos a proposta de
intervenção conforme descrito no tópico seguinte.
Para a construção das ações de intervenção, foram-nos apresentadas duas
ferramentas gerenciais: Plano de Ação – PES simplificado e a planilha 5W3H. Apesar do
interesse na construção das duas, o tempo não nos permitiu e dessa forma optamos pela
planilha 5W3H, por entender que era mais completa e adequada para nossa realidade.
A análise de viabilidade do plano se apresentou de forma bem satisfatória, não foram
encontrados opositores, pois acreditamos no interesse do gestor em apoiar esse trabalho,
mesmo com a mudança de gestão prevista para o ano de execução, como pode ser
observada na Matriz de análise de motivação dos atores sociais.
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Realização de
diagnóstico

Planejamento de
capacitação

Capacitação

Secretário Municipal de Saúde

0A

0A

+A

Diretor de Vigilância em Saúde

+A

+A

+A

Coordenador de Vigilância Sanitária

+A

+A

+A

Tabela 1: Matriz de análise de motivação dos atores sociais

Uma vez definida toda a estratégia, elaboramos duas tabelas: a Matriz de Gestão do
Plano e a Matriz de Monitoramento do Plano, apresentadas no tópico seguinte.
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5 – Plano de Intervenção
5.1 – Propostas de Ações
Inicialmente os integrantes do grupo vão aplicar um questionário semiestruturado, por
ser mais versátil e permitir obter resultados mais aprofundados sobre as opiniões dos fiscais,
mas mantendo a direção de estabelecer um diagnóstico, buscando compreender as
dificuldades na instauração do P.A.S e identificar as falhas ocorridas nos treinamentos
realizados pela Visa, sugerindo assim um novo modelo de capacitação, após a consolidação
e análise dos resultados do questionário.
Esse novo modelo será proposto considerando o diagnóstico realizado, visando
construir uma capacitação que intervenha nos problemas identificados no diagnóstico
realizado e que impedem a instauração efetiva do P.A.S.
Feito isso, será realizada uma capacitação com a metodologia revisitada com o intuito
de facilitar a instauração do P.A.S., oferecendo subsídios técnicos e oportunidade de
vivência do P.A.S.
Após esse processo será realizado um feedback do curso afim de averiguar o grau de
satisfação dos participantes.
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Matriz 5W3H para o nó crítico.

Espaço

Vigilância Sanitária de Aracaju (COVISA/SMS/AJU)

Problema

Dificuldades na instauração do Processo Administrativo
Sanitário (P.A.S.)

Nó Crítico

Capacitação inadequada em P.A.S.

O que fazer?

Por que fazer?

Para:
- compreender as
Realizar um
dificuldades na
diagnóstico
instauração do
junto aos fiscais P.A.S.
da COVISA
- identificar as
através da
falhas ocorridas
aplicação de
nas capacitações
questionário
anteriores
previamente
- reformular ou
elaborado
propor novo
modelo de
capacitação

Quem vai
fazer?

Integrantes
do Grupo
Afinidade 01

Para construir uma
capacitação que
intervenha nos
Planejar
problemas
capacitação
Integrantes
identificados no
considerando o
do Grupo
diagnóstico
diagnóstico
Afinidade 01
realizado e que
realizado
impedem a
instauração efetiva
do P.A.S.

Realizar
capacitação

Facilitar a
instauração do
P.A.S., oferecendo
subsídios técnicos
e oportunidade de
vivência do P.A.S.

Integrantes
do Grupo
Afinidade 01
e de
especialista
na área

Tabela 2: Matriz 5W3H para o nó crítico.

Quando
fazer?

Onde?

Como fazer? Quanto custa?

Qual
indicador?

Aplicar
questionário
e consolidar
os dados
Fevereiro COVISA/ obtidos para
R$ 20,00
2017
SMS/AJU reformular o
modelo de
capacitação
ou elaborar
novo modelo

Percentual de
questionários
respondidos
(nº de
questionários
respondidos /
nº de
questionários
distribuídos
entre os
fiscais). Meta:
70% de
questionários
respondidos.

Por meio de
reuniões
COVISA/ para
SMS/AJU sistematizar
a
capacitação

R$ 20,00

Capacitação
sistematizada

R$ 11.000,00

- Percentual
de fiscais
capacitados
(nº de fiscais
capacitados /
nº total de
fiscais). Meta:
90% de fiscais
capacitados.
- Grau de
satisfação dos
participantes.

Março e
Abril
2017

Maio
2017

Auditório
a ser
definido

Explanação
teórica e
vivência
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5.2 – Matriz de gestão do plano

Ação

Viabilidade

Impacto

Comando

Duração

Recurso

Precedência

Realizar um
diagnóstico junto
aos fiscais da
COVISA através da
aplicação de
questionário
previamente
elaborado

Alta

Médio

Gerentes e
atores
internos (i)

Média

Técnico e
Organizaciona
l

1ª

Planejar
capacitação
considerando o
diagnóstico
realizado

Alta

Médio

Gerentes e
atores
internos (i)

Longa

Técnico e
Organizaciona
l

2ª

Alto

Atores
internos
articulados
com atores
externos

Média

Técnico,
Organizaciona
l, Econômico e
Político

3ª

Realizar
capacitação

Alta

Tabela 3: Matriz de Gestão do Plano

5.3 – Matriz de monitoramento do plano
Ação em ordem de
precedência

Situação

Realizar um diagnóstico junto
aos fiscais da COVISA através
da aplicação de questionário
previamente elaborado
Planejar capacitação
considerando o diagnóstico
realizado
Realizar capacitação
Tabela 4: Matriz de Monitoramento do Plano

Resultados

Dificuldades

Novas Ações e
ou ajustes
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