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Caracterização do Projeto
Título do PA:
Nova metodologia para recebimento de denúncias no município de Ceres/GO.
Local (Município/Estado/Região de Saúde):
Ceres / Goiás / Vale do São Patrício.
Contextualização/Relevância do PA:

Abrangência do PA:
População em geral

Objetivo Geral:
Evidenciando a falta de planejamento das ações de Vigilância Sanitária
Municipal no atendimento de denúncias e suas resoluções, visto que este órgão
(VISA) está presente na fiscalização de diversos serviços prestados, garantindo a
higiene e evitando riscos à saúde humana. Além da simples fiscalização, os agentes
da VISA orientam fornecedores, consumidores, além dos serviços de saúde em geral,
tirando dúvidas sobre higienização, armazenamento bem como estruturação dos
ambientes e setores.
Encontramos a necessidade da implantação de um protocolo especifico de
recebimento e devolutiva das denúncias, visando uma melhoria na qualidade do
atendimento prestado a população geral do município envolvido, onde o mesmo terá o
projeto como um todo implantado para viabilização do mesmo ou não.
Objetivo Específicos:
A Vigilância Sanitária atua em defesa da saúde coletiva, realizando um
conjunto de ações integradas e articuladas de coordenação, normatização,
capacitação, educação, informação, apoio técnico, fiscalização, supervisão e
avaliação, no qual objetivo é impedir que a saúde humana e coletiva da comunidade
seja exposta à riscos. Tendo em vista a falta de controle desse tipo de serviço foi
criado um formulário, seguindo um roteiro de atendimento de denúncias vindas do
público, classificando-as em: baixa, média e alta complexidade, visando uma maneira
de monitorar e acompanhar o pedido do denunciante, estabelecendo rotinas de
atuação e devolutiva ao mesmo, através da ação e intervenção direta dos fiscais em
VISA, buscando combater as causas dos efeitos nocivos gerados em razão de alguma

distorção sanitária, como também na prestação de serviços de interesse à saúde da
população em geral.
Fundamentação:
Proposta de Intervenção (Plano de Ação):
Expedir portaria; organizar o recebimento de denúncias de baixa
complexidade; utilizar roteiro de inspeção; padronizar relatório final e estabelecer
rotina para devolutiva.
Matriz decisória
Considerando que: “problemas não existem independentemente das pessoas –
eles existem porque elas o sentem” (HELMING E GÖBEL, 1998) iniciamos a
identificação e seleção dos problemas, utilizando o contexto do município de Ceres
(análise situacional), tendo como norte os Termos de Referência e Matriz Decisória.
Após o agrupamento dos problemas encontrados elencamos os macroproblemas.
Empregando as MATRIZES DECISÓRIAS I e II: priorizando o problema: o seu
valor e interesse, foi possível definir o problema de maior prioridade (o de maior valor
e interesse em ser solucionado foi considerado o de maior pontuação/urgência de
enfrentamento).
Em seguida, aplicamos a matriz de magnitude, valorização, vulnerabilidade e
custo. Quanto à magnitude avaliamos o tamanho do problema, ou seja, o alcance e
número de pessoas sujeitas ao problema. A respeito da valorização levantamos qual a
importância política, técnica e cultural que está relacionada ao problema. Em relação à
vulnerabilidade analisamos a existência ou não de recursos (material, tecnológico,
humanos etc.) e conhecimentos prévios para enfrentamento do problema. Por fim,
consideramos que o menor custo é aquele que será maior valorado.
Teixeira (2001) apresenta uma matriz específica que prioriza os problemas
submetendo quatro critérios para levantamento de evidências para que sejam
corretamente aplicadas as pontuações. Classificamos o problema enquanto relevância
– importância deste para o sistema de saúde, prazo/urgência – o tempo
disponível/necessário para solucioná-lo, factibilidade – capacidade de intervir nele e
viabilidade – para enfrenta-lo (política, técnica e gerência).
Outro ponto relevante abordado pelo grupo foi o mapeamento dos atores
sociais: aqueles que podem contribuir para a geração ou manutenção dos problemas,

interferindo direta ou indiretamente nestes. Utilizamos uma matriz levando em
consideração a identificação, o valor e interesse de cada ator social.
Árvore explicativa
Iniciamos a construção da árvore explicativa que é a explicação situacional,
representada por fluxograma. Desta forma, retornamos ao TR2 (na matriz identificando
problemas), depois de uma discussão dos problemas já identificados, refizemos todos
os movimentos visando à redução da complexidade do problema.
Seguimos com a priorização do problema: falta de planejamento das ações de
VISA municipal no atendimento de denúncias e suas resoluções. De acordo com
CHORNY (2008) o planejamento parte de uma determinada visão de como as coisas
deveriam ser e permite definir que caminhos seguir para chegar até lá.
Foi possível identificar como descritor: a falta de protocolo com relação ao
processo de trabalho.
Assim, concluímos que o nó crítico é a falta de fluxograma.
E as consequências evidenciadas pelo problema foram:


Impacto na saúde da população pelo aumento de surtos e eventos
adversos;



Baixa resolutividade nas soluções das denúncias e



Desmotivação da equipe de VISA.

Gestão do Plano:
A construção do Plano de Ação facilita o modo de gerir e monitorar a
intervenção que se busca em dada realidade. Sendo assim, o plano de ação constituise como uma ferramenta útil para acompanhamento das atividades a serem
desenvolvidas com o intuito de atingir as metas estabelecidas como também, reavaliar
e ajustas as ações que demandem uma nova percepção.
Segundo Ferreira (1981) e Mehry (1995), “o planejamento pode tem sido
reconhecido como método, ferramenta, instrumento ou técnica para a gestão, gerência
ou administração” (apud PAIM, 2006, p.768). Giodarni (1979) atribui o planejamento
como também um “processo social em que participam sujeitos, individuais e coletivos”
(apud PAIM, 2006, p. 768).

Norteando a gestão do plano, classifica-se as ações utilizando critérios que
apontam para a possibilidade de execução. Para isso, utiliza-se a matriz de gestão do
plano que relaciona as ações com os quesitos de viabilidade, impacto, comando,
duração, recurso e precedência, permitindo um panorama geral da execução do plano.
Afim de acompanhar o desenvolvimento da execução do planejamento, a
Matriz de Monitoramento traz enfoque sobre os resultados obtidos durante a
implementação do plano, como também, as dificuldades que surgem durante o
processo e, como agir afim de superá-las, traçando novas ações e ajustes.
Para monitorar o prazo em que o plano é implementado, é apresentado o
cronograma de acompanhamento que estipula o prazo para que ações sejam
concluídas.

Matriz de gestão do plano:
Ação

Viabilidade Impacto Comando

A1: Expedir
portaria

Alta

Duração

Recurso

Precedênci
a

Alto

Sec. Municipal de Saúde/
Assessoria Júrida
Media
Municipal/

Técnico
1a
Organizacional

A2: Organizar o
recebimento de
denuncias de
Alta
baixa
complexidade

Alto

Coordenor de Vigilância
Sanitária/Fiscais de
Media
VISA/ Fiscais Postura/
Fiscais Meio Ambiente

Técnico
2b
Organizacional

A3: Utilizar
roteiro de
inspeção

Alta

Alto

Fiscais VISA

Longa

Técnico
2a
Organizacional

A4: Padronizar
relatório final

Alta

Alto

Fiscais VISA

Longa

Técnico
3a
Organizacional

A5: Estabelecer
rotina para
Alta
devolutiva

Alto

Fiscais VISA

Curta

Técnico
4a
Organizacional

Matriz de Monitoramento do Plano

Ação em ordem de
precedência

Situação

Resultados Dificuldades

1ª Expedir portaria

NC

Ação não
concluída

Dificuldades legais de
execução da ação

2ª Utilizar roteiro de
inspeção; Organizar o
recebimento de
NC
denuncias de baixa
complexidade

Ação não
concluída

Capacitação dos fiscais,
não aceitação de
mudanças de rotina por
parte dos fiscais

3ª Padronizar relatório
NC
final

Ação não
concluída

Capacitação dos fiscais,
dificuldade de aceitação
de um novo modelo
padronizado.

4ª Estabelecer rotina
para devolutiva

Ação não
concluída

Dificuldade de
organização funcional

NC

Novas Ações e/ou
ajustes

Cronograma de Acompanhamento

AGO

SET

2017
OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

2018
MAR

ABR

MAI

Nó Crítico 1
Ação 1: Expedir portaria
Ação 2: Organizar o recebimento de
denuncias de baixa complexidade
Ação 3: Utilizar roteiro de inspeção
Ação 4: Padronizar relatório final
Ação 5: Estabelecer rotina para devolutiva

-

-

27-102017
(inicio)

25-012018
(termino)
01/02
(início)
01/02
inicio
01/02
inicio
01/02
(início)

30/04
(final)
30/04
final
31/mai
31/mai

Legenda

Viabilidade:
A análise do cenário demonstrou ser favorável a implantação deste projeto,
uma vez que os atores sociais apoiam a portaria de recebimento de denúncias.
Como demonstrado na planilha de viabilização do plano de ação os atores
sociais tem um valor alto positivo, sendo apenas a comunidade com posicionamento
indiferente na maior parte das ações, porém revela valor alto positivo no recebimento

do relatório final e na resolutividade da denúncia. A secretaria de saúde se posiciona
positivamente, pois as ações de intervenção de saúde são de interesse da mesma
como de toda a sociedade, não foi observado atores negativos. Outro fato importante
é que o plano de ação não depende exclusivamente de recursos financeiros para sua
implantação. Dentro deste contexto pode-se observar o desdobramento do projeto,
visto a melhoria da efetividade das ações.
A estrutura político-organizacional da VISA do município encontra-se
estabelecida em coordenação de Fiscalização de vigilância Sanitária e subordinada à
Secretaria Municipal de Saúde. Há recursos próprios destinados à coordenação de
VISA, o coordenador não é ordenador de despesas, entretanto, o contexto político no
momento é positivo, pois há bom relacionamento entre o coordenador e o secretário.
A estrutura organizacional da VISA local conta com um coordenador e com
um fiscal, que realizam a fiscalização no município de Ceres-Go.
Entre as características gerais do planejamento estratégico podemos
destacar que os atores têm diferentes visões sobre a realidade, diferentes graus de
poder e interesses. Segundo Matus não podemos fazer predições da realidade social,
ela é conflitiva, complexa e incerta, planejar é realizar um cálculo sistemático,
interativo e probabilístico (MATUS,1993).
Neste momento estratégico construímos a matriz de viabilidade do plano em
suas várias dimensões: política, econômica, cognitiva e organizativa. A análise de
viabilidade parte de dois níveis: a análise da motivação dos atores frente às operações
do plano e a análise do grau de controle dos recursos necessários à implementação
das operações e ações por parte do conjunto de atores que as apoiam e dos que a
rejeitam, conforme apresentado nos quadros apresentados à frente.
Os cenários consistem em um contexto que define as condições e
pressupostos onde está situado o plano, bem como demonstra o que está fora do
controle do ator social, correspondendo às possibilidades futuras de conformação do
contexto que envolve o plano.
Segundo Artmann para construção e articulação das ações de intervenção é
necessário enumerar variáveis simples importantes para o problema em pauta e que
poderão interferir negativa ou positivamente na realização das operações e atividades
do projeto aplicativo.
A análise dessas variáveis é importante para definir os fatores críticos de
sucesso do plano de ação. Deve-se explorar o comportamento futuro de cada variável
estratégica de viabilidade.
Neste sentido, considerando o cenário extremamente favorável à aplicação

do projeto aplicativo após análise da viabilidade, factibilidade e institucionalização das
ações em relações análise dos resultados dos quadros de viabilidade, consideramos
que o projeto é factível e de sucesso para o crescimento da VISA e da saúde da
comunidade.

VIABILIZANDO PLANO DE AÇÃO

Operações – OP ou Ações e Demandas de operações – DOP ou Demandas de
Ação

Ação 1 - Classificar
as denúncias de baixa
média
e
alta
complexidade

Ação 2 - Organizar
o recebimento de
denúncias de baixa
complexidade

Coordenador do
núcleo de Visa

A( + )

A( + )

A( + )

A( + )

A( + )

Fiscais

A( + )

A( + )

M( - )

M( + )

A( + )

Comunidade/Orienta
r a comunidade
sobre uma forma de
denúncia mais
adequada

0

0

0

0

M (+)

Secretários
CMS

A( + )
A( + )

A( + )
A( + )

A( + )
A( + )

A( + )
A( + )

A( + )
A( + )

Servidores

M( + )

0

M( + )

0

0

ATORES

Estratégias de Viabilidade

Ação 3 Ação
4
- Ação 5 - Estabelecer
Utilizar os
Padronizar o rotina
para
a
roteiros de
relatório final devolutiva
inspeções

Ações
conflitivas do
plano de ação

Recursos
necessários

Recursos que temos e
não temos

Temos:
Recursos
humanos
Recursos
Classificação das
humanos
denúncias quanto
(servidor
da
a alta, média e
VISA
baixa.
Não temos: capacitação
capacitado)
(será elaborada conforme
necessidade do município)

Utilizar
roteiros
inspeção

Oficinas para
demonstrar a
os importância e Temos:
locais
para
de viabilidade da realizar as oficinas e
padronização material.
dos roteiros de
inspeção.

Detalhamento da análise de viabilidade

Viabilidade

Estratégia para aumentar a
viabilidade

É viável.

Elaborar e implementar plano de
comunicação para sensibilizar a
comunidade sobre os efeitos positivos
da classificação das denúncias (por
exemplo demonstrar a agilidade nas
respostas à própria comunidade).

Sim é viável.

Persuadir os fiscais quanto a qualidade
e eficiência da utilização dos roteiros de
inspeção

Resultados esperado – produção de impacto
Recurso Responsáv
Volume Modalid
Cuidado
Recursos
Áreas
s
eis
Tecnologia
de
ade de
ao
Govern
Financeiros
de
Humanos envolvidos
serviço serviço
pacient ança
suporte
s
s
e

Ações

Ação 1 Classificar as
denúncias de
baixa média e
alta
complexidade
Ação
2
Organizar
o
recebimento
de denúncias
de
baixa
complexidade

Ação
3
Utilizar
os
roteiros
de
inspeções

Ação
4
Padronizar o
relatório final.

Ação
5
Estabelecer
rotina para a
devolutiva

-

-

-

-

-

Sim.

Equipe VISA
Equipamento
com apoio
de
do
Aumento
informática e
Sim.
Secretário
em 50%
comunicação
Municipal de
.
Saúde.

Sim.

Sim.

Não

Sim.

Equipe VISA
Equipamento
com apoio
de
do
Aumento
informática e
Sim.
Secretário
em 50%
comunicação
Municipal de
.
Saúde.

Sim.

Sim.

Não

Sim.

Equipe VISA
Equipamento
com apoio
de
do
Aumento
informática e
Sim.
Secretário
em 50%
comunicação
Municipal de
.
Saúde.

Sim.

Sim.

Não

Sim.

Equipe VISA
Equipamento
com apoio
de
do
Aumento
informática e
Sim.
Secretário
em 50%
comunicação
Municipal de
.
Saúde.

Sim.

Sim.

Não

Sim.

Equipe VISA
Equipamento
com apoio
de
do
Aumento
informática e
Sim.
Secretário
em 50%
comunicação
Municipal de
.
Saúde.

Sim.

Sim.

Não

Considerações finais:
Diante de toda complexidade e abrangência das ações de Vigilância
Sanitária, esse plano de ação vem preencher uma das lacunas existentes na realidade
de municípios de pequeno porte, que atuam no nível de baixa complexidade. O que
se pretende com esse projeto é valorar as ações das VISAM’s, no sentido de fortalecer
a gestão local e ampliar a participação social nesse processo, ao regulamentar o
recebimento de denúncias, que na maioria das vezes, são feitas pela população em
geral.
Entendemos a necessidade de, sobretudo, a partir da implementação desse
projeto, construir junto à população um canal aberto de comunicação que por fim
também seja um instrumento educativo, contribuindo assim para o fortalecimento de

ações que promovam a saúde.
A partir disso, cremos que esse projeto tem condições de contribuir para a mudança
nas condições de saúde dos nossos municípios.
•
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Caracterização do Projeto
Título do PA:
Manual da Qualidade: harmonizando os processos de trabalho para a gestão eficiente das
informações na Vigilância Sanitária de Anápolis

Local (Município/Estado/Região de Saúde): Anápolis – Goiás – Regional Pirineus

Contextualização/Relevância do PA:
O Projeto Aplicativo, uma das atividades do processo de ensino-aprendizagem
para a construção do perfil de competências como Gestor de Vigilância Sanitária é uma
proposta de intervenção para enfrentamentos dos problemas a fim de transformar a
realidade.
O curso Gestão da Vigilância Sanitária, realizado entre março e novembro de

2017, através da parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês,
Ministério da Saúde, Núcleo de Educação, Pesquisa e Conhecimento da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, com o apoio do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e
Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde.
Oportunizando a aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso para a melhoria
das práticas de trabalho, o projeto foi elaborado coletivamente, visando uma gestão
eficiente das informações da VISA do município de Anápolis.
Introdução:

É imprescindível que se leve em consideração a importância da eficiência e
eficácia na gestão pública, para que haja melhoria do serviço prestado à sociedade. Ambas,
eficácia e eficiência, são fundamentais a qualquer organização seja ela pública ou privada e
vitais para o planejamento, gerenciamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas
(ANVISA, 2007).
Visto que as ações da Vigilância Sanitária estão no escopo das ações da gestão
pública, cabe salientar que como parte do Estado, é “um espaço de intervenção que devido
a suas funções e instrumentos trabalha no sentido de adequar o sistema produtivo de bens
e serviços de interesse sanitário, e os ambientes, às demandas sociais de saúde, para
indivíduos e para a coletividade, e às necessidades do sistema de saúde.” (LUCCHESE,
2006). Por isso, é necessário que haja planejamento vinculado com uma análise situacional
coerente e que as ações possam ser sistematizadas, articuladas e integradas intra e
intersetorialmente, assim como, visíveis para a sociedade.
Para que a VISA possa planejar, avaliar suas ações, medir o impacto das
intervenções e tomadas de decisão e articular-se com os entes do SNVS, outros órgãos
afins e a população faz-se premente e imprescindível um conjunto de dados e informações
fidedignas, sistematizadas e organizadas que vão subsidiar o planejamento, a programação
de ações e o estabelecimento de prioridades, de acordo com as demandas locais de saúde.
E, considerando a necessidade de construção ascendente e de compatibilização sistêmica
dos instrumentos de planejamento da saúde, falhas serão responsáveis por informações
descontextualizadas da realidade, resultando em ações que não atenderão às necessidades
reais da população local.

Abrangência do PA:
Com a recente estruturação do sistema público de saúde brasileiro e sua adesão à
princípios de gestão, as instâncias do setor passam a lidar com a demanda pela promoção

da sua organização administrativa e sistematização de suas atividades.
Como instância integrante do Sistema Único de Saúde, a Vigilância Sanitária tem
entre seus objetivos, “identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes
da saúde.” (QUITÉRIO, 2009).
Com a estruturação do SUS e a política de descentralização das ações de Visa, as
Visas municipais sofreram um aumento de suas atribuições, passando a trabalhar com
atividades de maior risco sanitário e assuntos de maiores complexidades. Abriu-se um
universo vasto e diversificado para atuação da Visa através de um processo muito dinâmico
e rápido, no qual a Visa Anápolis, como os demais municípios em processo de gestão
plena, assumem as atribuições sem contar com as condições e estrutura mínimas para
quanto exercê-las quanto mais para sistematizar e quantificar o universo de informações
gerados por essas numerosas atividades.
O sistema de informação é citado por LUCHESSE (2006) como um dos problemas
crônicos de infraestrutura do SNVS. Apesar dos avanços na criação de um Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, percebe-se que as esferas municipais de vigilância
sanitária carecem, ainda, de mecanismos simples para operacionalizar e registrar as
informações trabalhadas em suas práticas administrativas internas diárias, como é o caso
vivenciado pela visa de Anápolis.
Neste sentido, o Projeto Aplicativo, propõe a intervenção nos processos de
trabalho da Visa Anápolis para promover estruturação e implementação de um sistema
interno e simples para o registro de dados gerados pelas suas ações. Porém, ao contrário
da ideia de que “sistema de informação” se associa, automaticamente, à sistemas
tecnológicos e redes informatizadas, o foco do P.A. concentra-se na necessidade de
promover o registro fidedigno de dados relativos às informações referentes aos Indicadores
2017/221 do Caderno de Diretrizes –objetivos, metas e indicadores do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2016).
Em um primeiro momento, a iniciativa do P.A. pretende se concentrar na
harmonização e registro das informações necessárias elencadas para promover a
construção e existência de dados confiáveis bem como a divulgação dos mesmos, que
fornecerão bases para o planejamento e priorização das atividades.
O Manual de Qualidade, recentemente elaborado na Visa Anápolis, é um
instrumento imprescindível para a concretização deste projeto porque estabelece
procedimentos operacionais padronizados para se alcançar a harmonização dos seus
processos de trabalho e pode auxiliar na sistematização de registros de dados de envio
obrigatório ao sistema de informação –DATASUS) relativos às ações

consideradas

necessárias a todos os municípios e constantes do Caderno de Diretrizes, Objetivos e

Metas 2016 –SISPACTO, que tem por objetivo orientar o processo nacional de pactuação
de metas, ao apresentar as fichas de qualificação dos 23 indicadores estabelecidos para o
quadriênio 2017-2021, conforme e publicado no Diário Oficial da União, em 2 de dezembro
de 2016, por meio da Resolução n° 8.
O presente projeto pretende implementar o uso de procedimentos operacionais
padronizados específicos na execução destes ações constantes do Manual da Qualidade
bem como propor a elaboração daqueles ainda não existentes.
A organização e sistematização das informações da Visa Anápolis é importante
para:


Fornecer subsídios para o planejamento de políticas públicas de saúde e
elaboração do pano de ação da saúde do município;



Dar uma visão do panorama dos pontos identificados como de maior risco
sanitário



Permitir a identificação das deficiências e a priorização de ações pertinentes



Estimular a interação com os outros setores de saúde para cruzamento das
informações e dados epidemiológicos, apontando metas ou permitindo
avaliação de resultados de ações já realizadas.
A existência de mecanismos para a coleta sistemática de informações
organizadas e confiáveis é que permitirá a eficiente análise, controle,
monitoramento e avaliação das ações da Visa Anápolis

Assim sendo, é necessária a estruturação e sistematização dos dados e
informações geradas pelas ações de VISA, em seu próprio território de atuação, como prérequisito para sua interação efetiva no Sistema Único de Saúde, em que está inserida. Tal
prática realizada pela VISA, contribuiria, em um segundo momento, para o incremento dos
planos de ação de saúde do município, que se faria mais eficiente ao considerar as reais
necessidades e especificidades de cada território, uma vez que, “a qualidade da gestão dos
serviços do SUS, por exemplo, pode ser amplamente aperfeiçoada por meio do uso
adequado dos instrumentos de que a vigilância sanitária dispõe” (LUCCHESE, 2006).

Objetivo Geral:


Fornecer dados confiáveis de VISA para o planejamento de Políticas Públicas de
Saúde e elaboração do plano de ação da Saúde do Município de Anápolis;

Objetivo Específicos:



Implementar os procedimentos operacionais padronizados preconizados no Manual
da Qualidade da VISA-Anápolis relativos às ações previstas no SISPACTO (BRASIL,
2016), para fornecer dados fidedignos e confiáveis.



Capacitar os profissionais da VISA Anápolis na utilização dos Procedimentos
Padronizados do Manual de Qualidade visando a harmonização dos registros das
ações realizadas;

Fundamentação e contexto da intervenção:

Caracterização do município e da vigilância sanitária de Anápolis
O município de Anápolis com extensão territorial de 933. 156km² possui, por suas
características de natureza industrial e econômica, empresas de relevância nacional e
internacional. Em Anápolis encontra-se o mais expressivo distrito industrial do interior do
Brasil, sendo a sede do polo farmacêutico e da estação aduaneira (porto seco).

Figura1. Monumento dos cem anos da cidade de Anápolis e placa de entrada do
Distrito Agro-Industrial de Anápolis (DAIA).
É a terceira maior cidade populacional do Estado de Goiás, com população
estimada em 2017 de 375.142 habitantes e com uma densidade demográfica de 358,58
hab./km² (IBGE, 2017). O distrito agroindustrial de Anápolis (DAIA), conta com 137
indústrias e mais de 20 mil trabalhadores (ACIA, 2017).
A Vigilância Sanitária Municipal de Anápolis foi criada em 1993, por meio da Lei
Municipal nº 2177, de 29 de dezembro, como parte da estrutura administrativa da Secretaria
Municipal de Saúde. A mesma lei criou o cargo de Fiscal Sanitário, com o número de dez
vagas, tendo como condição essencial para provimento o ensino médio completo e
admissão por meio de concurso público.
Em 2003, a Lei Municipal nº 2177 foi alterada pela Lei Complementar n° 074, de 27
de dezembro, ampliou o número de vagas para quarenta e estabeleceu como condição

obrigatória para provimento, curso superior completo na área da saúde.
A última alteração referente ao cargo de fiscal sanitário foi estabelecida pela Lei
Complementar n° 336, de 14 de outubro de 2015, que ampliou o número de vagas para
cinquenta e cinco e passou a exigir curso superior em qualquer área para provimento do
cargo (ANAPOLIS, 2016).
A Gerência de Vigilância Sanitária de Anápolis é responsável pelas ações de
fiscalização e monitoramento contínuo dos estabelecimentos, produtos e serviços sujeitos à
vigilância sanitária no município e está dividida em áreas de atuação, a saber: Alimentos;
Ambiental; Cosméticos e Saneantes; Medicamentos; Produtos para Saúde; Serviços de
Saúde e Outras Áreas.
Conforme Lei Complementar 213/09, são atribuições do Fiscal Sanitário: “Exercer
o controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde, em cooperação com o Sistema Único de Saúde, executar as ações de Vigilância
Sanitária e Epidemiológica no Município, exercendo sua inspeção e fiscalização, bem como
outras atividades afins”.
Para a execução das ações, não há prioridades estabelecidas, nem classificação
de risco ou agenda de inspeções, formalizada. Os fiscais fazem conforme o próprio
planejamento. Além disso, não existe critério para preenchimento das ordens de serviço e
denúncias, com a geração de informações inconsistentes, duplicidade tanto na emissão
quanto no atendimento.
Quanto a equipe administrativa da vigilância sanitária de Anápolis, eles são os
responsáveis pela realização de atividades variadas que permitem o atendimento das
inúmeras demandas pertinentes à VISAM e dão suporte às ações fiscais dentro da VISA,
tais como recebimento de demanda de fiscalizações, arquivamento de documentos, e etc.
O planejamento no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma obrigação dos entes
públicos, explicitada nas diversas normas. Nos termos da Lei nº 8.080, de 1990 (BRASIL,
1990), compete ao Conselho Nacional de Saúde estabelecer as diretrizes a serem
observadas na elaboração dos planos de saúde. Cabe, ainda, às Comissões Intergestores
Bipartite (CIB), de acordo com o Decreto nº 7.508, de 2011 (BRASIL, 2011), a pactuação do
processo e o estabelecimento de prazos municipais, em consonância com os planejamentos
estadual e nacional, dada a própria natureza do sistema único e a interdependência entre os
entes federados para o alcance de metas.
Conforme decisão tomada em reunião ordinária da Comissão Intergestores
Tripartite em 24 de novembro de 2016 e publicado no Diário Oficial da União, em 12 de
dezembro de 2016, por meio da Resolução n° 8 (BRASIL, 2016), foi elaborada a ficha de
qualificação dos 23 Indicadores estabelecidos para os anos 2017-2021. A resolução nº 8

dispõe

sobre

o

processo

de pactuação de indicadores relacionados

a

prioridades

nacionais em saúde.
O Indicador referente à vigilância sanitária na resolução nº 8 (BRASIL 2016) é o
indicador 20: Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de
Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios, que são: Cadastro de
estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, Instauração de processos administrativos,
Inspeção em estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, Atividades educativas para a
população, Atividade educativa para o setor regulado, Recebimento de denúncias e
atendimento de denúncias.
Esse indicador permite avaliar, nas diversas dimensões municipais, o nível de
implementação das ações de vigilância sanitária, colaborando para uma coordenação
estadual e nacional mais efetiva.
Quadro 1. Percentual de Municípios que executam as Ações de Vigilância Sanitária
consideradas necessárias a todos os municípios 2016, representando o indicador 26 da
Resolução n. 8/2016.
Mun Resid

Cadastro de

GO

Processo

Inspeção Atividades

Estabelecimento Administrativo

Atividades Recebimento Atendimento Percentual %

Educativas Educativas
População

Denúncias

Denúncias

2016

Setor
Regulação

Abadiânia

0

0

318

0

0

0

18

33.3%

Alexânia***

1214

38

3.103

0

2

290

1.103

100%

Anápolis***

302

221

7.003

66

4

404

113

100%

Campo

335

0

0

0

0

0

0

16.6%

Cocalzinho

14

0

46

0

0

0

0

33.3%

Corumbá

20

0

68

3

0

15

15

83.3%

Gameleira

7

0

167

23

0

66

66

83.3%

Goianápolis

153

0

234

0

0

23

23

66.6%

Pirenópolis

0

0

46

2

0

2

2

66.6%

Terezópolis

26

0

103

80

0

73

28

83.3%

Limpo

*** Municípios que executam todas as ações
As sete ações necessárias, segundo o indicador, atualmente são realizadas de
forma não padronizada entre os profissionais da VISA.
O cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária está registrado na
base de dados do ICS- sistema de gestão em saúde, o ICS é privado e contratado via

licitação. Atualmente o sistema está em processo de mudança. O cadastro é realizado de
duas formas: a primeira é por livre demanda das empresas, onde os seus representantes
enviam a documentação completa à VISA municipal e esse cadastro é realizado pelos
profissionais administrativos, responsáveis pelo recebimento dos documentos, a segunda é
realizado após a inspeção do local e o fiscal verifica que o mesmo não possui cadastro no
sistema e o alimenta. A vigilância sanitária alimenta o sistema de pactuação baseado
nesses novos dados alimentados no ICS.
A instauração dos processos administrativos se dá pelo auto de infração aplicado
pelos fiscais sanitários, no momento da inspeção sanitária em que se verifica a infração
sanitária. O auto de infração é repassado ao setor jurídico e o processo administrativo é
instaurado.
A inspeção em estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária é realizada
exclusivamente pelos fiscais sanitários através das solicitações de Inspeção Sanitária
preenchidas no momento da emissão da DUAM (Documento Único de Arrecadação
Municipal), demandas espontâneas e denúncias recebidas por telefone, pessoalmente, ou
encaminhadas por outros órgãos, como o Ministério Público. Não há estabelecimento de
prioridades para a inspeção dos estabelecimentos c classificação de risco ou agenda de
inspeções. Esses dados são obtidos através dos registros no banco de dado do ICS.
Durante todo o ano a vigilância sanitária realiza, pelo menos uma vez ao mês, o
curso de manipuladores de alimentos. O curso é direcionado a toda a população e tem o
objetivo de capacitar manipuladores de alimentos quanto as boas práticas de fabricação de
alimentos, higiene pessoal, doenças transmitidas por alimentos, contaminantes alimentares
e manipulação higiênica dos alimentos. Essa é uma das atividades educativas que é
realizada para o setor regulado.
As atividades para a população têm acontecido no ano de 2017 no município de
Anápolis, através do projeto EDUCANVISA. Esse projeto acontece no município de Anápolis
em parceria com ANVISA, Superintendência de Vigilância sanitária de Goiás (SUVISA),
vigilância sanitária municipal e Secretaria de Educação de Anápolis. Tem o objetivo de
conscientizar a comunidade local em relação ao consumo adequado de produtos sujeitos à
vigilância sanitária, através do repasse da capacitação realizada aos professores da rede
pública de ensino.
Quanto ao recebimento de denúncias é realizado através do consumidor pelo
telefone ou pessoalmente e o responsável pelo recebimento registra no sistema ICS. Não

há um procedimento adequado de recebimento dessas denúncias, muitas vezes são feitas
em duplicatas, estão incompletas ou não competem ao órgão de vigilância sanitária. Mas
foram registradas e computadas como recebidas.
O atendimento das denúncias é realizado pelos fiscais sanitários que recebem as
denúncias, impressas do ICS, pelo colaborador administrativo responsável por isso. O
profissional administrativo apenas imprime a denúncia correspondente à área de
fiscalização e setor do fiscal que irá atendê-la. Como dito anteriormente, a maioria das
denúncias recebidas estão com preenchimento incompleto e o fiscal fica impossibilitado de
atendê-las.
Diante deste contexto, este projeto aplicativo pretende fazer com que a vigilância
sanitária de Anápolis produza e comunique informações confiáveis e efetivas para a
melhoria da saúde de sua população. O grupo responsável por esse projeto realizará a
organização de todas as etapas necessárias para que a o projeto seja efetivado neste órgão
do Ministério da saúde.

Proposta de Intervenção (Plano de Ação):
Considerando o contexto e conjuntura atual da realidade na qual pretendemos
intervir, fomos inicialmente convidados a trabalhar com quatro movimentos para
identificação dos problemas. Identificamos individualmente a situação inicial por meio de
anotações em tarjetas, através do levantamento de desconfortos em relação à realidade do
trabalho na VISA. Cada participante elegeu suas principais inquietudes em relação às
práticas de trabalho, de maneira a enfatizar suas cargas negativas. Após a exposição e
esclarecimento das ideias individuais, o grupo identificou as inquietudes afins e reavaliou as
tarjetas para que expressassem exatamente a ideia pretendida. A partir das ideias afins,
foram construídos então os macroproblemas.
O grupo elencou três macroproblemas, através da eleição do melhor enunciado, e
para cada um, suas dificuldades e facilidades de resolução, como demonstrado no quadro 2
a seguir.
Quadro 2. Macroproblemas levantados e suas possíveis dificuldades e facilidades de
resolução.
Macroproblema 1: Falta de planejamento eficaz
Dificuldades
1. Ausência de uma equipe gestora multidisciplinar oficialmente designada para o

planejamento;
2. Dificuldade de comunicação entre os atores/grupos de trabalho;
3. Falta de continuidade dos planejamentos traçados nas próximas gestões
4. Dificuldade de compromisso e empenho dos próprios atores;
5. Dificuldade de promover mobilização de todas as instâncias superiores;
6. Falta de reuniões técnicas periódicas e documentadas;
Facilidades
1. Disposição de alguns atores envolvidos em iniciar a montagem da equipe gestora;
2. Existência de um local comum à maioria para realizar reuniões e discussões;
3. Possuir um gestor de vigilância sanitária, profissional de carreira, com experiência
da área e conhecedor de todas as dificuldades elencadas, com facilidade de
interlocução entre as instâncias
Macroproblema 2: Falta de destinação correta dos recursos para estruturar a VISA
Dificuldades
1. Falta de autonomia na destinação dos recursos da VISA;
2. Inexistência de projeto para o uso e destinação dos recursos na melhoria da
estrutura da VISA;
3. Falta de equipe técnica delimitada para coordenação de áreas de atuação;
Facilidade
1. O estudo sobre como os recursos existentes estão sendo aplicados já existe;
Macroproblema 3: Ausência de promoção das ações de educação sanitária
continuada com divulgação das ações da VISA
Dificuldades
1. Inexistência de um plano de capacitação que abranja as principais áreas cobertas
pela VISA;
2. Inexistência de um local para a realização das capacitações;
3. Ausência de um link dentro do site da prefeitura para divulgação das ações;
4. Inexistência da implementação do projeto Educanvisa;
A partir de cada macroproblema elencado, cada participante expressou seu desejo
de transformação da carga negativa contida nos mesmos, de forma a demonstrar desejo de
modificação da realidade e estimular a construção do projeto de intervenção. Após esta
ação, o grupo construiu uma agenda prévia de encontros e de contrato de trabalho, a fim de
garantir compromisso e participação de todos.
Após o exercício de identificação de problemas e eleição dos macroproblemas,
uma vez que as necessidades de mudanças tendem a ser em maior número do que as
possibilidades de executá-las, o grupo foi convidado a escolher um macroproblema para

ser objeto de intervenção e em cima dele, criar o efetivo projeto aplicativo.
Com este intuito foi aplicada então a dinâmica da “matriz decisória” para
priorização do problema. Cada integrante do grupo utilizou os quatro modelos de matrizes
disponibilizados separadamente e posteriormente os dados foram comparados no grupo a
fim de se chegar à priorização do problema. As matrizes consideraram o tamanho do
problema e o interesse em que os atores possuem em solucioná-lo; A urgência e
capacidade de enfrentamento, considerando a governabilidade dos atores; comparando-se
e priorizando-se os problemas através da magnitude, transcendência, vulnerabilidade e
custos dos mesmos; E por fim a importância do problema. Assim, o grupo chegou a
conclusão, através da aplicação das matrizes decisórias que o macroproblema elencado
consiste na falta de planejamento eficaz e gestão ineficiente dos resultados das ações da
VISA.
A próxima etapa da elaboração do PA foi elencar os atores sociais que poderão ser
envolvidos no projeto, considerando a capacidade de formular projetos de intervenção na
realidade, mobilizar recursos e motivar pessoas para levar à frente as propostas de
mudanças, de maneira organizada e mobilizados para uma atuação coordenada. Os atores
sociais elencados foram: Grupo Afinidade D (GAF D), gestor de VISA, fiscais e funcionários
administrativos.
A fim de contribuir para a ampliação da capacidade de explicar os problemas
priorizados estabelecendo uma visão geral da situação problemática foi construída a árvore
explicativa. A árvore explicativa objetivou formular um conjunto de prováveis explicações
para a ocorrência dos problemas, segundo suas relevâncias. Através do levantamento das
causas, descritos e consequências, pudemos gerar um diagrama de causa-efeito, através
da construção de um fluxograma relacionando as causas e consequências, possibilitando a
identificação de potenciais obstáculos e oportunidades para a intervenção.
Uma vez construída a árvore explicativa, procedeu-se à identificação e seleção de
causas-chave sobre as quais os atores devem e podem atuar, identificando as causas que
devem ser alvos de intervenção no plano de ação, chamadas de “nós críticos”. Os nós
críticos levantados mediante a árvore explicativa foram: 1. Falta de treinamento dos fiscais e
pessoal administrativo nos procedimentos de registro de informações, de acordo com o
Manual da Qualidade e 2. Falta de informações confiáveis em relação às ações necessárias
de visa, determinadas pelo Ministério da Saúde, como pode ser verificado no quadro 3, ao
final deste documento.
Gestão do Plano:

Após a identificação do problema e dos nós críticos a ele referentes, o grupo
elencou ações para intervenção na realidade, estabelecendo atividades para nortear as
ações, definindo os agentes que irão executá-las, rumo à efetiva mudança da situação
inicial e resolução do problema. O quadro 3 encontra-se anexo à este documento, que por
questões de formatação não foi acrescido neste documento.
Nó crítico 1: Falta de treinamento dos fiscais e pessoal administrativo nos
procedimentos de registro de informações, de acordo com o Manual da Qualidade.
Divulgar os procedimentos de registros de informações referentes aos Indicadores
2017/2021 do Caderno de Diretrizes objetivos, metas e indicadores do MS (BRASIL, 2016).
GAF D, Gestor de VISA, Comissão que elaborou o manual da qualidade (MQ).
Montar grupo de trabalho (GT) com: GAF, Comissão, representantes de fiscais e
Administrativos, para analisar os protocolos já existentes no MQ e pactuar divisão de
tarefas.
Nó crítico 2: Falta de informações confiáveis em relação às ações necessárias de
visa, determinadas pelo Ministério da Saúde.
Aplicar todos os protocolos do MQ relativos aos registros de informações - GT
(GAF + Comissão do MQ + representantes dos fiscais e administrativo).
Consolidar os dados gerados nas planilhas de registro. - GT (GAF + Comissão do
MQ + representantes dos fiscais e administrativo).
Foram levantados todos os recursos necessários, existentes ou não, para se atuar
sobre cada nó crítico, e definidos grupos de trabalho específicos para cada atividade,
delimitando prazos para se alcançar os resultados. A avaliação dos resultados e o
monitoramento das ações se dará através da efetivação do Manual da Qualidade, e
consequente harmonização do registro das informações, conforme explicitado no quadro 2
abaixo:
Quadro 2. Proposta de ação e gestão do plano.
AÇÃO
Montar grupo de trabalho (GT) com: GAF D, Comissão, representantes de fiscais e
administrativos, para analisar os protocolos já existentes no MQ e pactuar divisão de
tarefas.
Atividade: 1. Estabelecer cronograma das reuniões entre o GAF D e a comissão de
elaboração do MQ; 2. Filtrar os protocolos existentes de acordo com atendimentos às

ações necessárias de VISA descritas no SISPACTO (2016); 3. Elaboração de planilhas
para registro dos dados gerados pelo responsável de cada área, conforme acordado em
reunião do GT; 4. Elaboração de planilha de controle de treinamento; 5. Criação de
Portaria para determinar formalmente a participação dos envolvidos em todas as ações
propostas
Equipe: GAF D
Prazo estimado: 2 meses ( novembro a dezembro)
Divulgar os procedimentos de registros de informações referentes aos Indicadores
2017/2021 do Caderno de Diretrizes objetivos, metas e indicadores do MS, 2016.
1. Cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA
2. Instauração de processos administrativos
3.

Inspeção em estabelecimentos sujeitos à VISA

4. Atividades educativas para a população
5. Atividade educativa para o setor regulado
6. Recebimento de denúncias
7. Atendimento de denúncias
Atividade: treinamento por área de aplicação – 1. Treinamentos mensais específicos de
cada protocolo de registro; 2. Solicitação de uma devolutiva escrita dos participantes
quanto aos treinamentos realizados, ao final de cada treinamento.
Equipe: GAF D, gestor de VISA e comissão que elaborou o MQ
Indicador: 100% de treinamento de todos os envolvidos em relação aos protocolos de
registros de informação
Prazo para divulgação e treinamento: janeiro, fevereiro e março de 2018
Resultado estimado: Conhecimento dos protocolos de registros de informação por
parte dos envolvidos
Aplicar todos os protocolos do MQ relativos aos registros de informações.
Atividade: 1. Utilização dos protocolos no processo de trabalho diários; 2. Registrar os
dados gerados nas planilhas criadas no grupo de trabalho (GT)
Equipe: GT
Indicador: 1. 100% dos protocolos de registro aplicados no trabalho diário de VISA; 2.
Avaliação da qualidade dos dados levantados pelo GT mediante protocolos antes e
depois da aplicação dos mesmos no trabalho diários
Prazo: abril de 2018 a novembro de 2019
Resultado estimado: Harmonização do registro das informações
Consolidar os dados gerados nas planilhas de registro.
Atividade: 1. Realização de reuniões trimestrais como o GT e as áreas envolvidas das
ações necessárias; 2. Elaboração de relatórios estatísticos internos e periódicos do
atendimento aos indicadores do SISPACTO 2017 – 2021
Equipe: GT
Indicador: 1. 100% dos protocolos de registro aplicados no trabalho diário de VISA; 2.

Avaliação da qualidade dos dados levantados pelo GT mediante protocolos antes e
depois da aplicação dos mesmos no trabalho diários
Prazo: trimestralmente (julho e novembro de 2018; fevereiro, maio, agosto, novembro
de 2019;
Resultado estimado: Existência de informações e dados confiáveis

Viabilidade:
Depois de construirmos todas as matrizes e de analisarmos a situação inicial na qual
estamos inseridos, avaliamos o cenário de viabilidade do projeto e identificamos como muito
viável sua aplicação. Tanto pelo potencial de execução do mesmo, quanto pela existência
de grande parte dos recursos necessários, passando pelo otimismo e compromisso do
grupo em buscar sensibilizar os colaboradores da VISA Anápolis e dirimirmos as
dificuldades. Além disso, temos convicção do apoio que temos recebido e receberemos no
desenvolver dos trabalhos, por parte do gestor de nossa unidade.
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Considerações finais:
Este projeto aplicativo é nossa proposta para melhorar a gestão das informações
no registro das atividades necessárias, determinadas pelo Ministério da Saúde. Para isso
será realizado treinamento para os fiscais sanitários e pessoal administrativo nos
procedimentos de registro de informações, de acordo com o Manual da Qualidade e como
consequência a produção de informações fidedignas.
O registro dos dados de modo harmônico e sistematizado e a produção de
informações fidedignas é de suma importância para aprimorar o marco regulatório e as
ações de vigilância sanitária, subsidiar as políticas públicas e consequentemente assegurar
a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.
Cabe a nós profissionais de VISA a busca incansável para cumprirmos a contento
nosso papel e atendermos às solicitações da sociedade.

Quadro 3. Plano de ação simplificado.
Espaço do Macroproblema: Vigilância Sanitária Municipal de Anápolis
Problema: Falta de gestão das informações no registro das atividades necessárias, determinadas pelo Ministério da Saúde
Nó crítico 1: Falta de treinamento dos fiscais e pessoal administrativo nos procedimentos de registro de informações, de acordo com o Manual da Qualidade.
Nó crítico 2: Falta de informações confiáveis em relação às ações necessárias de visa, determinadas pelo Ministério da saúde
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1. ABRANGÊNCIA

A responsabilidade pelo andamento do Projeto Aplicativo é do Grupo
Afinidade C, porém a execução abrangerá os integrantes da Vigilância
Sanitária Municipal de Anápolis-GO: Coordenador de Vigilância, os Fiscais
Sanitários e os Administrativos.
O problema priorizado foi a Insuficiência das Estratégias do Trabalho, e o
nó crítico a ser trabalhado pelo grupo foi a Insuficiência no Gerenciamento das
Ordens de Serviços.
A implantação do Projeto Aplicativo terá como objetivo ampliar a cobertura
para 75% dos estabelecimentos cadastrados no Sistema da Vigilância
Sanitária, e isso consequentemente irá impactar na melhoria dos processos de
trabalho, na agilização das ações realizadas, no aumento da arrecadação pelo
órgão e no aumento das ações de proteção à saúde considerando os princípios
de integralidade, universalidade e equidade do Sistema Único de Saúde.

2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GERAL

Promover a melhoria dos processos de trabalho com o objetivo de
ampliar o acesso da população às ações de proteção à saúde desenvolvidas
pela Vigilância Sanitária Municipal de Anápolis-GO.
2.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Organizar o gerenciamento das ordens de serviço, melhorando o
recebimento, a distribuição e o acompanhamento das mesmas.



Melhorar a agilidade no atendimento das demandas de fiscalização
otimizando o tempo de resposta;



Eliminar entraves ocasionados por ordens de serviço duplicadas;

 Aumentar a cobertura de fiscalizações.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO
3.1.

MUNCÍPIO DE ANÁPOLIS

O município de Anápolis com extensão territorial de 933,156km² possui,
por suas características de natureza industrial e econômica, empresas de
relevância

nacional/internacional.

É

a

terceira

maior

cidade

com

aproximadamente 375.142 habitantes, e com uma densidade demográfica de
358,58 hab/km². Em 2014 seu PIB per capita foi de R$ 35.123,67, ficando em
30° entre os 246 municípios do estado (IBGE, 2015).

3.2.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ANÁPOLIS

Faz se necessário uma completa reorganização estrutural e conjuntural
no órgão de Vigilância Sanitária do Município de Anápolis, frente aos novos
desafios enfrentados por este órgão, pensando na melhoria qualitativa e
quantitativa além da eficiência e eficácia das ações desenvolvidas pelo mesmo.

3.2.1. ESTRUTURA FÍSICA

A vigilância sanitária está alocada em um prédio alugado (valor de
7.000,00 mensais), sendo que o mesmo agrega a imunização e a vigilância
sanitária. A estrutura é antiga com o pé direito baixo e apresenta diversos
problemas estruturais como: esgotamento sanitário inadequado, gerando mau
odor, infiltrações, goteiras e má circulação de ar em alguns ambientes. Os
270m² do prédio destinado à vigilância sanitária foi dividido da seguinte forma
para acomodação dos servidores:
Sala dos fiscais, arquivo, recepção, sala do jurídico, área de atendimento
da farmácia, sala de arquitetura, sala da gerência, sala do coordenador, sala do
plantão, sala do vigiágua, sala dos motoristas, sala de apreensão, copa e
banheiros masculino e feminino. Essa estrutura física é compartilhada com
outros órgãos da Vigilância em Saúde
A Vigilância Sanitária necessita de um espaço amplo e confortável para
o melhor atendimento ao público, e que também possa atender às

necessidades das atividades desenvolvidas pelo órgão tais como: atividades
administrativas de elaboração de documentos, pesquisas, alimentação do
sistema de vigilância, serviços de arquivo, setor jurídico, avaliação de projetos
arquitetônicos e atividades de gerenciamento e gestão.

3.2.2. FROTA DE VEÍCULOS

No estado do Paraná a falta de veículos para realizar as ações de
vigilância em saúde é uma reclamação constante dos técnicos. Verifica-se que
todas as Secretarias Municipais de Saúde possuem, normalmente, veículos
para uso compartilhado com outros setores. É uma área prioritária para
investimento estadual em saúde (PEIXE, 2010).
Da mesma forma, no município de Anápolis, o número de motoristas e
de veículos é insuficiente frente à demanda estabelecida pela rotina de visitas
fiscais, bem como pelo número de fiscais sanitários. Atualmente 10 veículos
compõe a frota da Visa.
O absenteísmo dos motoristas é outro fator que impacta no processo de
gestão do trabalho (licença prêmio, licenças médicas e folgas pelo banco de
horas). Veículos parados por problemas técnicos e com manutenção precária
também impactam na gestão do trabalho.
Os horários de trabalho das duas classes profissionais (motoristas e
fiscais sanitários) são incompatíveis, existindo um lapso de 2 horas diárias no
almoço dos motoristas (12:00 – 14:00) o que prejudica a fiscalização.

3.2.3. INSUMOS DE TRABALHO

A ação fiscal em campo exige insumos específicos como: caneta
esferográfica, pasta, lanterna, câmera fotográfica, blocos fiscais (TI, AI e AIP),
termômetro digital e de espeto, jaleco, luva, máscara, touca, lacre, invólucros,
fitas adesivas e outros mais necessários. Alguns desses insumos não são
fornecidos de maneira satisfatória.
Verifica-se a falta de planejamento na aquisição de insumos de trabalho
como aconteceu na compra de notebooks para uso dos fiscais em inspeção. A
quantidade de notebooks é insuficiente e seu tamanho e peso dificultam seu

uso. Não há internet móvel disponível para os fiscais ficando assim uma peça
obsoleta. Os equipamentos poderiam ser utilizados dentro da nossa estrutura
física, mas permanecem guardados.

4.

RECURSOS HUMANOS

A vigilância possui um quadro de pessoal com carga horária e grau de
escolaridade diferenciada, e muitos encontram-se em desvio de função.
Não existe um programa de treinamento dos servidores lotados neste
órgão sobre os fluxos de documentos, autorização especial e de funcionamento
junto a ANVISA, fluxos de entradas de documentos, atribuições e
competências legais da vigilância sanitária, hierarquia dos entes da visa
(federal, estadual e municipal), prioridades do recebimento das denúncias,
verificação de cadastros na ANVISA e outras atividades administrativas que
são importantes na rotina do serviço.
Os fiscais foram capacitados em campo e não passam por uma
reciclagem constante. Não existe previsão de cursos e programas de
capacitação para os fiscais, apenas os que são ofertados pela SUVISA ou
ANVISA. A VISA sempre coloca nas pactuações previsão de gastos com
cursos como veremos em tabelas a seguir.
Alguns administrativos possuem escolaridade de nível segundo grau,
tendo somente alguns com curso superior.
A vigilância trabalha com a seguinte divisão:
 Quatro agentes administrativos executando tarefas de atendimento ao
contribuinte;
 Dois biólogos para consolidação da produtividade dos fiscais e para o
monitoramento do programa VIGIÁgua;
 Dois administrativos para organização do arquivo com apoio de um
biólogo;
 Dois administrativos para elaboração das ordens de serviços;
 Um administrativo para execução das atividades jurídicas;
 Um administrativo para o atendimento nos serviços de medicamentos;

 Um assistente de tecnologia da informática para apoio na tecnologia da
informação;
 Um administrativo na parte de projetos/arquitetura;

5.

EDUCAÇÃO SANITÁRIA VOLTADA À POPULAÇÃO

A única iniciativa de educação sanitária que vem acontecendo de forma
contínua, atualmente, é a Capacitação Básica para Manipuladores de
Alimentos, que ocorre uma vez ao mês, desde 2009. Atualmente é ministrada
pelos fiscais do setor de alimentos aos contribuintes e colaboradores das
empresas que manipulam alimentos (restaurantes, lanchonetes, food truck).
A Vigilância Sanitária de Anápolis também já realizou a I e II Semana de
Vigilância Sanitária, que tinha como público-alvo o setor regulado e outros
profissionais de vigilância sanitária. Além de palestras abertas, foram
realizados mini-cursos em áreas de alimentos, medicamentos, e de projetos de
arquitetura com foco nas legislações sanitárias. Esse projeto também não vem
acontecendo nos últimos anos.
O projeto Educanvisa está sendo reativado nesse ano de 2017. Ele atua
preparando os profissionais de Educação da rede pública e de Vigilância
Sanitária para que possam disseminar conceitos de saúde que tenham relação
direta com o trabalho de Vigilância Sanitária, como a prevenção aos riscos
associados ao consumo de medicamentos e de alimentos industrializados.

6.

GESTÃO DO TRABALHO

A atividade de fiscalização sanitária hoje se apresenta deficitária frente à
sua real potencialidade. Temos um total de 42 fiscais em campo de trabalho
divididos pela sua maioria em duplas e áreas. Temos cadastrados no sistema
ICS um total de 11021 estabelecimentos ativos e inativos 6435, isso no ano de
2017. A cidade foi dividida em 12 setores, onde cada um ficou sob a
responsabilidade de uma dupla (conforme mapa abaixo). As divisões pela
quantidade dos estabelecimentos ficaram desproporcionais, sendo setores com
muitos estabelecimentos e áreas disciplinares diferenciadas.

Figura I - Divisão atual dos setores com a média de estabelecimentos
No sistema SINAVISA os consolidados de 2017, foram contabilizados
apenas 6251 estabelecimentos comprovando a falta de gerenciamento de
dados. A quantidade de pasta no arquivo físico não é contabilizada, mas
também não é um valor real e certo. Não temos um número exato da
quantidade de estabelecimentos cadastrados.
No estado do Paraná quanto à estrutura administrativa e operacional
todos os Municípios possuem, no mínimo, uma pendência, em especial quanto
ao cadastro dos estabelecimentos (PEIXE, 2010).
Dos 11021 estabelecimentos cadastrados temos 1123 (10,19%), com a
necessidade de que a fiscalização seja efetuada por fiscal capacitado, devido
às atribuições e complexidades da atividade.
As ordens de serviços são efetuadas conforme o contribuinte preenche
um requerimento para a inspeção. Muitos requerimentos são preenchidos pelos
escritórios de contabilidades que fazem a emissão das guias para as empresas
pagarem e muitas delas não são avisadas dessa solicitação. Do total de
estabelecimentos apenas 70% retiram a taxa e apenas 36% fazem o
pagamento.

As prioridades no trabalho dos fiscais se dão através das ordens de
serviços emitidas, onde constam os dados necessários, inclusive de urgência.
Não há agenda de inspeção para as atividades de maior risco, nem consta uma
classificação de risco dos estabelecimentos. Não produzimos dados fidedignos,
robustos e oficiais dentro das ações de VISA para nos amparar em nosso
trabalho.
Se um estabelecimento gerar mais de uma requisição a chance desse
estabelecimento receber mais de uma visita pelo mesmo motivo é enorme. Não
produzimos dados fidedignos, robustos e oficiais dentro das ações de VISA
para nos amparar em nosso trabalho.
A criação de indicadores em vigilância sanitária é um grande desafio,
visto que é necessário analisar para qual dimensão da VISA ou ainda que
objeto se queira apontar para então definir o tipo e as características mais
adequadas do indicador. A abordagem para a construção de indicadores para a
VISA deve ser, portanto, diferenciada, uma vez que os serviços de vigilância
sanitária têm ações sobre um grande número de objetos que estão direta ou
indiretamente relacionados com a saúde, podendo ser produtos, serviços e
ambientes cujo controle sanitário compartilha-se não apenas com o setor
saúde, mas também com outros setores (COSTA, 2011).
Historicamente, a vigilância sanitária não tem incluído, entre suas
prioridades, práticas de planejamento e avaliação, para as quais as
informações e os indicadores são ferramentas fundamentais (COSTA, 2011).
Os indicadores são instrumentos utilizados para aferição ou medição e
para indicar mudanças nos pontos que se quer avaliar. Assim, consideraram-se
três categorias de indicadores, adotando-se os referenciais (COSTA, 2011):
a) análise de situação de saúde, compreendida como identificação,
descrição, priorização e explicação dos problemas com o objetivo de identificar
necessidades e determinar prioridades de ação;
b) monitorização, entendida como o processo de acompanhar e avaliar
ou ainda controlar mediante acompanhamento;
c) avaliação, aqui considerada de modo mais restrito como uma
avaliação pontual, refere-se ao julgamento sobre algumas características de
um serviço em um determinado ponto do tempo (COSTA, 2011).

As taxas de absenteísmo impactam bastante no planejamento de metas
a serem alcançadas durante o ano e não fazemos esse levantamento.
Do total de estabelecimentos cadastrados 60% deles são da área de
alimentos, isso configura com a maior parte do Brasil como no estado da Bahia,
a maioria dos serviços de vigilância sanitária desenvolve ações voltadas para o
controle sanitário de alimentos, atuando sobre os estabelecimentos que
produzem, manipulam e/ou comercializam, buscando oferecer à população
maior segurança para os produtos alimentícios (COSTA, 2011).

TABELA 1 - QUANTITATIVO DE ESTABELECIMENTO/ÁREA DE ATUAÇÃO
NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ICS

ESTABELECIMENTOS POR SETOR
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

100,00%

7,07% 7,92% 3,53% 7,53%

23,11%

14,65%

3,15%

7,92%

1,77%

7,71% 6,39%

1,76% 4,20% 3,15%

TABELA 2 - SETORES COM A PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTO
POR ATIVIDADE
setor

alimento

ambiental

medicamento

outras

produtos

saneantes

saúde

% setor

% setor

% setor

% setor

% setor

% setor

% setor

Total

1

72,13%

5,37%

3,62%

10,59

0,14%

0,87%

7,25%

7,07%

2

72,02%

4,66%

3,36%

12,04%

0,51%

1,42%

5,95%

7,92%

3

81,39%

2,03%

2,03%

11,91%

0,29%

2,32%

3,53%

4

72,88%

5,04%

2,58%

9,94%

0,27%

1,22%

8,03%

7,53%

5

67,34%

3,50%

2,94%

9,18%

0,21%

1,68%

15,13%

14,65%

6

82,08%

0,65%

2,28%

10,74%

0,97%

3,25%

3,15%

7

75,00%

8,54%

3,23%

7,51%

1,29%

4,14%

7,92%

8

68,20%

4,62%

3,46%

11,56%

2,31%

9,82%

1,77%

9

77,36%

5,05%

1,73%

10,51%

1,06%

1,86%

2,39%

7,71%

10

80,89%

2,40%

2,88%

7,70%

0,64%

0,96%

4,49%

6,39%

11

57,48%

2,70%

3,95%

8,30%

0,44%

2,70%

24,38%

23,11%

12

56,97%

2,90%

6,97%

6,39%

6,39%

11,04%

9,30%

1,76%

13

82,64%

3,91%

1,71%

6,84%

0,24%

0,97%

3,66%

4,20%

6B

7,74%

2,94%

1,96%

1,30%

0,65%

1,96%

1,96%

3,15%

0,25%

99,86%

TABELA 3 – NÚMEROS DE FISCAIS POR ÁREA
ÁREA FISCAL

NÚMERO DE
ESTABELECIMENTOS

Nº ATUAL DE
FISCAIS

Alimentos

73,23%

19

Ambiental

4,52%

4

Medicamentos

2,10%

5

Produtos para saúde

0,37%

2

Saúde

9,21%

8

Cosméticos/Saneantes

1,59%

2

Outras

8,98%

2

A VISA não possui agenda de reunião para tratar dos pontos positivos e
metas para melhorar os pontos negativos, indicadores, mapas, metas, gráficos
e outras ferramentas de integração.

As inspeções não são harmonizadas tendo alguns pontos divergentes na
interpretação da legislação.
A VISA possui alguns roteiros de inspeção efetuada pelas equipes que
são utilizadas para direcionar nos plantões.
Os procedimentos operacionais produzidos pelo grupo da garantia da
qualidade são utilizados por poucos por falta de treinamentos e reciclagens, e
de cobrança e integração dos gestores.
Para a confirmação da problemática é necessário explanar os dados
atuais referentes às inspeções. No sistema ICS temos um total de 7.333 ações
fiscais (visitas de inspeções, relatórios, documentos emitidos na sede,
denúncias, processos administrativos, prorrogações, dentre outros) e na
contagem física de peças fiscais emitidas de vias amarelas (únicas vias que
vão para estatística), temos um total de 5.700 documentos emitidos e
distribuídos das seguintes formas por área: Alimentos: 2.088 ; Saúde: 1.330;
Medicamentos: 564; Cosméticos/saneantes: 92; Ambiental: 490 e Outros:
1.110.
As atuais legislações sanitárias vigentes no município datam do ano de
1995 e 2006, e são insuficientes frente às novas necessidades de fiscalização.
Dentre outros problemas destacam-se: taxas de fiscalização desatualizadas e
desproporcionais; falta de critério claro e definido a respeito da cobrança de
taxa de fiscalização; a inexistência de atividades econômicas abarcadas pela
fiscalização sanitária que levariam a devida cobrança da taxa de fiscalização;
as deficiências de caráter legal que geram conflitos e dificuldades nas ações
fiscais cotidianas.

7.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A implantação do Projeto Aplicativo terá como intuito abranger 75% dos
estabelecimentos cadastrados no Sistema da Vigilância Sanitária Municipal, o
qual irá impactar na melhoria dos processos de trabalho, aumento da cobertura
do serviço prestado, agilização nas ações realizadas, aumento da arrecadação
e a melhoria da qualidade da saúde da população Anapolina e dos indicadores
de Saúde.

7.1.

DIFICULDADES E FACILIDADES

Problemas

Dificuldades

Facilidade


Otimização do espaço e
estruturas já existentes;

Falta De Estrutura Física



Licitação;



Aprovação/Liberação


do

direcionadas;


Gestor;

Senhas para atendimento

Uso

de

–

carro

Disposição do fiscal em
dirigir o carro próprio;


Informatização



Biólogos – Elaboração do

do

atendimento;

projeto

Falta De Recursos Humanos



Concurso público;

de

Sanitária

Educação
voltado

a

população;


Uso

do

fundo

de

R$400.000,00

para

capacitações;


Engajamento da equipe;



POPS já estão escritos;



Validade



Orientações Sanitárias;



Caixa com sugestões de



Sobrecarga de trabalho;



Falta de otimização do

do

alvará

de

serviço;

Falta De Gestão De Trabalho

melhorias da VISA;


tempo de serviço;


Ter

profissional

para

de serviço;

Reorganização da divisão



Relacionar

do trabalho;

Produtividade;



Aprovação da legislação;



Aprovação da prefeitura;



Burocracia – Entrave do
Secretário/Prefeito;



Falta de Indicadores;

(folga,



produção

fiscal com todos;


Falta De Apoio Dos Gestores

geral

curso etc);

trabalhar só com ordem


Premiação

Momento de integração
com

a

(Gestor,

equipe

VISA

Prefeito

e

Secretário de Saúde);


Elaboração da legislação;



Criar o site – Leoni;



Acesso ao Secretário de
Saúde;

7.2.

MATRIZ DECISÓRIA

Para identificação e seleção dos problemas foi utilizada a Matriz
Decisória. O grupo avaliou o valor e o interesse em solucionar os problemas e
fez uma pontuação 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.

TABELA 4- MATRIZ DECISÓRIA I

Problemas

Valor

Interesse

Nota

Falta De Estrutura Física

Alto

Positivo

9,4

Falta De Recursos Humanos

Alto

Positivo

8,9

Falta De Gestão De Trabalho

Alto

Positivo

9,6

Falta De Apoio Dos Gestores

Alto

Positivo

9,4

TABELA 5- MATRIZ DECISÓRIA II

Problemas

Urgência

Falta De Estrutura Física

Capacidade

De Ordem

Enfrentamento

Prioridade

9,6

Parcial

2°

Falta De Recursos Humanos

8,4

Fora

4°

Falta De Gestão De Trabalho

11

Parcial

1°

Falta De Apoio Dos Gestores

11

Fora

3°

De

TABELA 6- MATRIZ DECISÓRIA III

Problemas

Urgência

Falta De Estrutura Física

Capacidade

De Ordem

De

Enfrentamento

Prioridade

9,6

Parcial

2°

Falta De Recursos Humanos

8,4

Fora

4°

Falta De Gestão De Trabalho

11

Parcial

1°

Falta De Apoio Dos Gestores

11

Fora

3°

TABELA 7- MATRIZ DECISÓRIA IV

Problemas

Falta De Estrutura
Física
Falta De Recursos
Humanos
Falta De Gestão De
Trabalho
Falta De Apoio Dos
Gestores

Relevân Prazo/Urgênc Factibilida Viabilida

Total
De

Ordem De

cia

ia

de

de

2

2

1

2

7

2°

2

2

1

1

6

3°

3

3

2

2

10

1°

2

2

2

1

7

2°

Pontos

Prioridade

7.3.

DESCRITORES

Uma vez identificado o problema a ser trabalhado, foi necessário
descrever seu conteúdo, ou seja, caracterizá-lo. Assim, buscou-se dar precisão
ao problema, enumerando de forma precisa os fatos que demonstravam a
existência dos mesmos.
Os descritores elencados foram os seguintes:
 Falta de estrutura física;
 Falta de recursos humanos;
 Falta de Gestão de Trabalho;
 Falta de Apoio dos Gestores.

7.4.

ÁRVORE EXPLICATIVA

Existem vários instrumentos para a realização da análise de situação.
Nesse projeto utilizamos a Árvore de Problemas que 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.

7.5.

IDENTIFICAÇÃO DOS NÓS CRÍTICOS

Uma

vez construída

a

Árvore

de

Problemas,

identificamos

e

selecionamos os nós críticos (NC), que se constituíam em causas chaves para
a atuação, ou seja, o alvo de intervenção no plano de ação.
Desta forma, analisando-se todas as causas definidas na etapa de
elaboração da Árvore, foram identificados três nós críticos. Considerou-se que
dois entre eles estavam sob a governabilidade dos atores envolvidos e
somente um sem governabilidade, estando o enfrentamento apenas de dois
destes nós críticos dentro da capacidade de intervenção dos executores do
plano.

7.6.

PLANO DE AÇÃO

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. Deve-se atuar sobre
cada nó crítico, pois apenas com a sua mudança se poderá alterar o vetor de
descrição do problema que escolhemos enfrentar. O impacto sobre os nós
críticos deve ser analisado e todas as possibilidades de atuação sobre eles
explicitadas. (MATUS, 1996).
Dessa forma, apresenta-se na tabela 8 o desenho das operações
definidas pelo GAF, para cada nó crítico, incluindo-se ações, responsabilidades
e prazos.
O desenvolvimento do plano de ação tem como objetivo organizar as
ordens de serviço com o intuito de aumentar a produtividade (atingir 70% dos
estabelecimentos cadastrados).
A partir dos nós críticos identificados foi definido o seguinte plano de
ação:

TABELA 8 - INSUFICIÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS NA GESTÃO DO
TRABALHO GAF C
Plano de
Ação

Resultado
Esperado

Falta de
Planejamento e
Execução nas
Ações da VISA
Organização
e
Unificação das Ações

Falta de
Supervisores de
Área

Insuficiência do Gerenciamento das
Ordens de Serviço

Organizar
e
otimizar os serviços
por área
ORGANIZAR
O
GERENCIAMENTO
POR ÁREAS

Aumento da produtividade (atingir 70%
dos estabelecimentos cadastrados)

Ações

UNIFORMIZAR
PROCESSOS
TRABALHO,

Atividades

Criar
documentos
modelo e realizar
treinamento

-Criar e nomear
função e
-acompanhar
e
supervisionar cada
área de fiscalização

-realizar
análise
situacional
da
quantidade de estabelecimentos de alto,
médio e baixo risco;
-Realizar oficina de trabalho para
elaboração do plano de ação da
vigilância sanitária no último bimestre do
ano com o gestor e os fiscais;
-propor a divisão do município por
macro regiões por fiscal e realizar
reunião para a divulgação da mesma;
-criar critérios de distribuição das OS
(demanda espontânea externa; risco
sanitário e cronograma de fiscalização);
-Elaborar um cronograma anual de
inspeções dos estabelecimentos de alto
risco realizando uma reunião(anual) com
o gestor e representantes de cada área
(fiscal);
-Adequar o atual formulário de
solicitação de inspeção criando critérios
para o recebimento do mesmo pra evitar
a duplicidade e a solicitação de
inspeção sem o conhecimento do
responsável legal;
-realizar a distribuição semanal das OS;
-Adequação da planilha de distribuição
das OS para os fiscais;
-Estabelecer
pré
requisitos
para
determinar
o
responsável
pelo
gerenciamento das OS;
-realizar treinamento de todos os
processos com todos atores envolvidos.

Responsáveis

Garantia da qualidade
+ Fiscais do setor

Gestor,administrativo e supervisores de
áreas

Parceiros

Coordenador
de
VISA, Secretária de
saúde e SUVISA
Fiscais sanitários
Avaliação e criação
de
indicadores
quantitativos

Coordenador
de
Vigilância
em
Saúde
Fiscais sanitários

Fiscais sanitários
Presença e ação
dos
supervisores
de área e avaliação
do
cumprimento
das OS
Internet e pessoal

Fiscais sanitários
Mensurar quantidade de cadastrados x
fiscalizados

6 meses

12 meses

Opositores
Indicadores

Recursos
Necessários
Prazos

Materiais
papelaria,
pessoal
12 meses

sala

OS
DE

de
e

ORGANIZAR
SERVIÇO

AS

ORDENS

DE

Fiscais sanitários, administrativo
coordenador de Vigilância em Saúde

Materiais de papelaria, sala e pessoal

e

7.7.

VIABILIDADE

Para verificar a viabilidade de uma ação, examina-se a motivação dos
atores em relação a essa ação, os recursos necessários para a ação e os
controles que os atores exercem sobre esses recursos.
Percebemos durante a construção do PA com a utilização das matrizes
decisórias, que o nó-crítico identificado, Insuficiência do Gerenciamento das
Ordens de Serviço, é viável para pra ser posto em prática pela Vigilância
Sanitária Municipal de Anápolis, pois será necessário o mínimo de recursos
materiais e financeiros para o seu desenvolvimento. A proposta apresentada é
relevante e necessária, pois acarretará grandes mudanças na realidade e
aumento da efetividade do serviço prestado pela instituição. Percebemos que
para o desenvolvimento dessa ação será preciso o compromisso entre gestor
imediato, fiscais sanitários e corpo administrativo. Por ser uma ação que será
desenvolvida internamente, existe a facilidade no acompanhamento das
atividades, monitoramento dos resultados e a possibilidade da alteração das
mesmas realizando os ajustes necessários.

7.8.

VIABILIZANDO PLANO DE AÇÃO

As operações consistem em 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. A avaliação das operações é apresentada na
tabela 9.
É ainda necessário se 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 na tabela11.

TABELA 9 - OPERAÇÕES – OP OU AÇÕES E DEMANDAS DE
OPERAÇÕES – DOP OU DEMANDAS DE AÇÃO
ATORES

UNIFORMIZAR

ORGANIZAR

O ORGANIZAR AS

OS

GERENCIAMENTO DE

PROCESSOS

POR ÁREAS

ORDENS

SERVIÇO

DE TRABALHO
Fiscais

+ MÉDIO

+ MÉDIO

+ALTO

0

+MÉDIO

+ALTO

+ ALTO

+ALTO

+ALTO

Secretário

0

0

+MÉDIO

Prefeito

0

0

+BAIXO

Sanitários
Administrativos
Coordenador

TABELA 10 - ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE
Ações conflitivas do

Recursos

Recursos que temos e

plano de ação

necessários

não temos

Técnico
Diferentes pontos de Organizacional

Temos:

Organizacional

Político

Viável

Estratégia para aumentar a viabilidade


Fundamentar nas legislações;



Sensibilizar

Político
Técnico

do

processo

a

importância

da



Otimização do tempo;



Ouvir os envolvidos;



Realizar discussões específicas de cada
assunto nas reuniões.

Diferentes objetivos

Aceitação por parte do Político
Secretário de Saúde e
dos fiscais sanitários

sobre

harmonização através da análise de risco;

vista
Complexidade

Não temos:

Viabilidade

Organizacional
Técnico

Divisão dos serviços de Organizacional

Não temos:

Temos:

Político

Técnico

Não é viável



Sensibilizar politicamente os impactos no
serviço;



Sensibilização da urgência na criação;



Estabelecer critérios para organizar as

Organizacional

Temos:

Viável

ordens de serviço;

forma justa
Falta de aceitação das
imposições

Técnico

Organizacional e técnico.



Otimizar o tempo;



Sensibilização da nova metodologia.



Realizar treinamento;

TABELA 11 - DETALHAMENTO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE
Resultados esperado – produção de impacto
Ações

Uniformizar os
Processos de
Trabalho

Recursos
Financeiros

Recursos
Humanos

Fiscais
Não
necessita

Responsáveis
envolvidos

Fiscais

Tecnologia

Treinamentos

Volume
Áreas Cuidado
Modalidade
de
de
ao
Governança
de serviços
serviços
suporte paciente
Si

Sim

Sim

Não

Sim

Portaria

Não

Sim

Sim

Não

Não

Análise
de
indicadores

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Administrativo

Prova

Coordenador

Normas
Reuniões

Organizar
o
Gerenciamento
por Áreas

Não
necessita

Secretária

Coordenador

Fiscais

Secretário

Coordenador
Organizar
as
de
Ordens
Serviço

Não
necessita

Fiscais

Coordenador

Coordenador

Fiscais
Reuniões

Administrativo
Relatórios

MONITORANDO O PLANO DE AÇÃO

TABELA 12 - MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO
Ação

Viabilidade

Impact
o

Coman
do

Duração

Recurso

Precedência

A1
Uniformizar
Os
Processos
De Trabalho

Alta

Alto

i

Longa

Técnico e
Organizac
ional

2

A2organizar
O
Gerenciame
nto Por
Áreas

Média

Médio

iii

Média

Político

3

A3organizar
As Ordens
De Serviço

Alto

Alto

i

Média

Técnico E
Organizac
ional

1

TABELA 13 - MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO

Ação em ordem de
precedência

Situação Resultados

Dificuldades

1ªORGANIZAR AS
ORDENS DE
SERVIÇO

EA

Aumento da
produtividade
(atingir 70% dos
estabelecimentos
cadastrados)

Adesão por
parte dos
colegas

2ª Uniformizar os
Processos de
Trabalho

EA

Organizar e
unificar as ações

Adesão por
parte dos
colegas

Novas Ações
e/ou ajustes

3ª Organizar o
Gerenciamento Por
Área

EA

Organizar e
otimizar os
serviços por área

Falta de
sensibilidade
por parte do
secretário de
saúde

Situação: C- concluída; NC- não concluída; EA- em andamento

TABELA 14 – CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO
2017
J S O N D J F
U E U O E A E
L T T V Z N V

2018
MA M J
A B A U
R R I N

Nó Crítico 1-Falta de planejamento e execução
Ação 1 Criar documentos modelo
Ação 2 Realizar treinamento

X X X X X

Nó Crítico 2-Falta de coordenadores das áreas
para organização do serviço
Ação 1 Criar e nomear função
Ação 2 Acompanhar e supervisionar cada área
de fiscalização

X X X

Nó Crítico 3-Insuficiência do gerenciamento
das ordens de serviço
Ação 1- Realizar análise situacional da
quantidade de estabelecimentos de alto, médio e X
baixo risco;
Ação 2- Realizar oficina de trabalho para
elaboração do planejamento anual das ações da
vigilância sanitária no último bimestre do ano com
o gestor e os fiscais;
Ação 3- Criar critérios de distribuição das OS
(demanda espontânea externa; risco sanitário e
cronograma de fiscalização);
Ação 5- Elaborar um cronograma anual de
inspeções dos estabelecimentos de alto risco
realizando uma reunião(anual) com o gestor e
representantes de cada área (fiscal);
Ação 6- Adequar o atual formulário de solicitação
de inspeção criando critérios para o recebimento
do mesmo pra evitar a duplicidade e a solicitação
de inspeção sem o conhecimento do responsável
legal;
Ação 8- Adequação da planilha de distribuição
das OS para os fiscais;
Ação 9- Estabelecer pré requisitos para
determinar o responsável pelo gerenciamento
das OS;
Ação 10-realizar treinamento de todos os
processos com todos atores envolvidos.
Ação 9- Realizar a distribuição semanal das OS;
Legenda

X X

X X X

X

X X

X X

X

X
X
X X
X X X X X X

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a proposta escolhida para o PA é coerente com o perfil
de competência construído para o especialista em Gestão da Vigilância
Sanitária, já que o mesmo faz parte do escopo de trabalho de atuação
profissional, mais precisamente em Gestão do Trabalho em Vigilância
Sanitária. Portanto, dentro da área de competência de Gestão do Trabalho em
Vigilância Sanitária, nosso projeto trabalha com organização dos processos e
sua posterior avaliação.
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1. ABRANGÊNCIA

A responsabilidade pelo andamento do Projeto Aplicativo é do Grupo
Afinidade C, porém a execução abrangerá os integrantes da Vigilância
Sanitária Municipal de Anápolis-GO: Coordenador de Vigilância, os Fiscais
Sanitários e os Administrativos.
O problema priorizado foi a Insuficiência das Estratégias do Trabalho, e o
nó crítico a ser trabalhado pelo grupo foi a Insuficiência no Gerenciamento das
Ordens de Serviços.
A implantação do Projeto Aplicativo terá como objetivo ampliar a cobertura
para 75% dos estabelecimentos cadastrados no Sistema da Vigilância
Sanitária, e isso consequentemente irá impactar na melhoria dos processos de
trabalho, na agilização das ações realizadas, no aumento da arrecadação pelo
órgão e no aumento das ações de proteção à saúde considerando os princípios
de integralidade, universalidade e equidade do Sistema Único de Saúde.

2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GERAL

Promover a melhoria dos processos de trabalho com o objetivo de
ampliar o acesso da população às ações de proteção à saúde desenvolvidas
pela Vigilância Sanitária Municipal de Anápolis-GO.
2.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Organizar o gerenciamento das ordens de serviço, melhorando o
recebimento, a distribuição e o acompanhamento das mesmas.



Melhorar a agilidade no atendimento das demandas de fiscalização
otimizando o tempo de resposta;



Eliminar entraves ocasionados por ordens de serviço duplicadas;

 Aumentar a cobertura de fiscalizações.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO
3.1.

MUNCÍPIO DE ANÁPOLIS

O município de Anápolis com extensão territorial de 933,156km² possui,
por suas características de natureza industrial e econômica, empresas de
relevância

nacional/internacional.

É

a

terceira

maior

cidade

com

aproximadamente 375.142 habitantes, e com uma densidade demográfica de
358,58 hab/km². Em 2014 seu PIB per capita foi de R$ 35.123,67, ficando em
30° entre os 246 municípios do estado (IBGE, 2015).

3.2.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ANÁPOLIS

Faz se necessário uma completa reorganização estrutural e conjuntural
no órgão de Vigilância Sanitária do Município de Anápolis, frente aos novos
desafios enfrentados por este órgão, pensando na melhoria qualitativa e
quantitativa além da eficiência e eficácia das ações desenvolvidas pelo mesmo.

3.2.1. ESTRUTURA FÍSICA

A vigilância sanitária está alocada em um prédio alugado (valor de
7.000,00 mensais), sendo que o mesmo agrega a imunização e a vigilância
sanitária. A estrutura é antiga com o pé direito baixo e apresenta diversos
problemas estruturais como: esgotamento sanitário inadequado, gerando mau
odor, infiltrações, goteiras e má circulação de ar em alguns ambientes. Os
270m² do prédio destinado à vigilância sanitária foi dividido da seguinte forma
para acomodação dos servidores:
Sala dos fiscais, arquivo, recepção, sala do jurídico, área de atendimento
da farmácia, sala de arquitetura, sala da gerência, sala do coordenador, sala do
plantão, sala do vigiágua, sala dos motoristas, sala de apreensão, copa e
banheiros masculino e feminino. Essa estrutura física é compartilhada com
outros órgãos da Vigilância em Saúde
A Vigilância Sanitária necessita de um espaço amplo e confortável para
o melhor atendimento ao público, e que também possa atender às

necessidades das atividades desenvolvidas pelo órgão tais como: atividades
administrativas de elaboração de documentos, pesquisas, alimentação do
sistema de vigilância, serviços de arquivo, setor jurídico, avaliação de projetos
arquitetônicos e atividades de gerenciamento e gestão.

3.2.2. FROTA DE VEÍCULOS

No estado do Paraná a falta de veículos para realizar as ações de
vigilância em saúde é uma reclamação constante dos técnicos. Verifica-se que
todas as Secretarias Municipais de Saúde possuem, normalmente, veículos
para uso compartilhado com outros setores. É uma área prioritária para
investimento estadual em saúde (PEIXE, 2010).
Da mesma forma, no município de Anápolis, o número de motoristas e
de veículos é insuficiente frente à demanda estabelecida pela rotina de visitas
fiscais, bem como pelo número de fiscais sanitários. Atualmente 10 veículos
compõe a frota da Visa.
O absenteísmo dos motoristas é outro fator que impacta no processo de
gestão do trabalho (licença prêmio, licenças médicas e folgas pelo banco de
horas). Veículos parados por problemas técnicos e com manutenção precária
também impactam na gestão do trabalho.
Os horários de trabalho das duas classes profissionais (motoristas e
fiscais sanitários) são incompatíveis, existindo um lapso de 2 horas diárias no
almoço dos motoristas (12:00 – 14:00) o que prejudica a fiscalização.

3.2.3. INSUMOS DE TRABALHO

A ação fiscal em campo exige insumos específicos como: caneta
esferográfica, pasta, lanterna, câmera fotográfica, blocos fiscais (TI, AI e AIP),
termômetro digital e de espeto, jaleco, luva, máscara, touca, lacre, invólucros,
fitas adesivas e outros mais necessários. Alguns desses insumos não são
fornecidos de maneira satisfatória.
Verifica-se a falta de planejamento na aquisição de insumos de trabalho
como aconteceu na compra de notebooks para uso dos fiscais em inspeção. A
quantidade de notebooks é insuficiente e seu tamanho e peso dificultam seu

uso. Não há internet móvel disponível para os fiscais ficando assim uma peça
obsoleta. Os equipamentos poderiam ser utilizados dentro da nossa estrutura
física, mas permanecem guardados.

4.

RECURSOS HUMANOS

A vigilância possui um quadro de pessoal com carga horária e grau de
escolaridade diferenciada, e muitos encontram-se em desvio de função.
Não existe um programa de treinamento dos servidores lotados neste
órgão sobre os fluxos de documentos, autorização especial e de funcionamento
junto a ANVISA, fluxos de entradas de documentos, atribuições e
competências legais da vigilância sanitária, hierarquia dos entes da visa
(federal, estadual e municipal), prioridades do recebimento das denúncias,
verificação de cadastros na ANVISA e outras atividades administrativas que
são importantes na rotina do serviço.
Os fiscais foram capacitados em campo e não passam por uma
reciclagem constante. Não existe previsão de cursos e programas de
capacitação para os fiscais, apenas os que são ofertados pela SUVISA ou
ANVISA. A VISA sempre coloca nas pactuações previsão de gastos com
cursos como veremos em tabelas a seguir.
Alguns administrativos possuem escolaridade de nível segundo grau,
tendo somente alguns com curso superior.
A vigilância trabalha com a seguinte divisão:
 Quatro agentes administrativos executando tarefas de atendimento ao
contribuinte;
 Dois biólogos para consolidação da produtividade dos fiscais e para o
monitoramento do programa VIGIÁgua;
 Dois administrativos para organização do arquivo com apoio de um
biólogo;
 Dois administrativos para elaboração das ordens de serviços;
 Um administrativo para execução das atividades jurídicas;
 Um administrativo para o atendimento nos serviços de medicamentos;

 Um assistente de tecnologia da informática para apoio na tecnologia da
informação;
 Um administrativo na parte de projetos/arquitetura;

5.

EDUCAÇÃO SANITÁRIA VOLTADA À POPULAÇÃO

A única iniciativa de educação sanitária que vem acontecendo de forma
contínua, atualmente, é a Capacitação Básica para Manipuladores de
Alimentos, que ocorre uma vez ao mês, desde 2009. Atualmente é ministrada
pelos fiscais do setor de alimentos aos contribuintes e colaboradores das
empresas que manipulam alimentos (restaurantes, lanchonetes, food truck).
A Vigilância Sanitária de Anápolis também já realizou a I e II Semana de
Vigilância Sanitária, que tinha como público-alvo o setor regulado e outros
profissionais de vigilância sanitária. Além de palestras abertas, foram
realizados mini-cursos em áreas de alimentos, medicamentos, e de projetos de
arquitetura com foco nas legislações sanitárias. Esse projeto também não vem
acontecendo nos últimos anos.
O projeto Educanvisa está sendo reativado nesse ano de 2017. Ele atua
preparando os profissionais de Educação da rede pública e de Vigilância
Sanitária para que possam disseminar conceitos de saúde que tenham relação
direta com o trabalho de Vigilância Sanitária, como a prevenção aos riscos
associados ao consumo de medicamentos e de alimentos industrializados.

6.

GESTÃO DO TRABALHO

A atividade de fiscalização sanitária hoje se apresenta deficitária frente à
sua real potencialidade. Temos um total de 42 fiscais em campo de trabalho
divididos pela sua maioria em duplas e áreas. Temos cadastrados no sistema
ICS um total de 11021 estabelecimentos ativos e inativos 6435, isso no ano de
2017. A cidade foi dividida em 12 setores, onde cada um ficou sob a
responsabilidade de uma dupla (conforme mapa abaixo). As divisões pela
quantidade dos estabelecimentos ficaram desproporcionais, sendo setores com
muitos estabelecimentos e áreas disciplinares diferenciadas.

Figura I - Divisão atual dos setores com a média de estabelecimentos
No sistema SINAVISA os consolidados de 2017, foram contabilizados
apenas 6251 estabelecimentos comprovando a falta de gerenciamento de
dados. A quantidade de pasta no arquivo físico não é contabilizada, mas
também não é um valor real e certo. Não temos um número exato da
quantidade de estabelecimentos cadastrados.
No estado do Paraná quanto à estrutura administrativa e operacional
todos os Municípios possuem, no mínimo, uma pendência, em especial quanto
ao cadastro dos estabelecimentos (PEIXE, 2010).
Dos 11021 estabelecimentos cadastrados temos 1123 (10,19%), com a
necessidade de que a fiscalização seja efetuada por fiscal capacitado, devido
às atribuições e complexidades da atividade.
As ordens de serviços são efetuadas conforme o contribuinte preenche
um requerimento para a inspeção. Muitos requerimentos são preenchidos pelos
escritórios de contabilidades que fazem a emissão das guias para as empresas
pagarem e muitas delas não são avisadas dessa solicitação. Do total de
estabelecimentos apenas 70% retiram a taxa e apenas 36% fazem o
pagamento.

As prioridades no trabalho dos fiscais se dão através das ordens de
serviços emitidas, onde constam os dados necessários, inclusive de urgência.
Não há agenda de inspeção para as atividades de maior risco, nem consta uma
classificação de risco dos estabelecimentos. Não produzimos dados fidedignos,
robustos e oficiais dentro das ações de VISA para nos amparar em nosso
trabalho.
Se um estabelecimento gerar mais de uma requisição a chance desse
estabelecimento receber mais de uma visita pelo mesmo motivo é enorme. Não
produzimos dados fidedignos, robustos e oficiais dentro das ações de VISA
para nos amparar em nosso trabalho.
A criação de indicadores em vigilância sanitária é um grande desafio,
visto que é necessário analisar para qual dimensão da VISA ou ainda que
objeto se queira apontar para então definir o tipo e as características mais
adequadas do indicador. A abordagem para a construção de indicadores para a
VISA deve ser, portanto, diferenciada, uma vez que os serviços de vigilância
sanitária têm ações sobre um grande número de objetos que estão direta ou
indiretamente relacionados com a saúde, podendo ser produtos, serviços e
ambientes cujo controle sanitário compartilha-se não apenas com o setor
saúde, mas também com outros setores (COSTA, 2011).
Historicamente, a vigilância sanitária não tem incluído, entre suas
prioridades, práticas de planejamento e avaliação, para as quais as
informações e os indicadores são ferramentas fundamentais (COSTA, 2011).
Os indicadores são instrumentos utilizados para aferição ou medição e
para indicar mudanças nos pontos que se quer avaliar. Assim, consideraram-se
três categorias de indicadores, adotando-se os referenciais (COSTA, 2011):
a) análise de situação de saúde, compreendida como identificação,
descrição, priorização e explicação dos problemas com o objetivo de identificar
necessidades e determinar prioridades de ação;
b) monitorização, entendida como o processo de acompanhar e avaliar
ou ainda controlar mediante acompanhamento;
c) avaliação, aqui considerada de modo mais restrito como uma
avaliação pontual, refere-se ao julgamento sobre algumas características de
um serviço em um determinado ponto do tempo (COSTA, 2011).

As taxas de absenteísmo impactam bastante no planejamento de metas
a serem alcançadas durante o ano e não fazemos esse levantamento.
Do total de estabelecimentos cadastrados 60% deles são da área de
alimentos, isso configura com a maior parte do Brasil como no estado da Bahia,
a maioria dos serviços de vigilância sanitária desenvolve ações voltadas para o
controle sanitário de alimentos, atuando sobre os estabelecimentos que
produzem, manipulam e/ou comercializam, buscando oferecer à população
maior segurança para os produtos alimentícios (COSTA, 2011).

TABELA 1 - QUANTITATIVO DE ESTABELECIMENTO/ÁREA DE ATUAÇÃO
NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ICS

ESTABELECIMENTOS POR SETOR
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

100,00%

7,07% 7,92% 3,53% 7,53%

23,11%

14,65%

3,15%

7,92%

1,77%

7,71% 6,39%

1,76% 4,20% 3,15%

TABELA 2 - SETORES COM A PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTO
POR ATIVIDADE
setor

alimento

ambiental

medicamento

outras

produtos

saneantes

saúde

% setor

% setor

% setor

% setor

% setor

% setor

% setor

Total

1

72,13%

5,37%

3,62%

10,59

0,14%

0,87%

7,25%

7,07%

2

72,02%

4,66%

3,36%

12,04%

0,51%

1,42%

5,95%

7,92%

3

81,39%

2,03%

2,03%

11,91%

0,29%

2,32%

3,53%

4

72,88%

5,04%

2,58%

9,94%

0,27%

1,22%

8,03%

7,53%

5

67,34%

3,50%

2,94%

9,18%

0,21%

1,68%

15,13%

14,65%

6

82,08%

0,65%

2,28%

10,74%

0,97%

3,25%

3,15%

7

75,00%

8,54%

3,23%

7,51%

1,29%

4,14%

7,92%

8

68,20%

4,62%

3,46%

11,56%

2,31%

9,82%

1,77%

9

77,36%

5,05%

1,73%

10,51%

1,06%

1,86%

2,39%

7,71%

10

80,89%

2,40%

2,88%

7,70%

0,64%

0,96%

4,49%

6,39%

11

57,48%

2,70%

3,95%

8,30%

0,44%

2,70%

24,38%

23,11%

12

56,97%

2,90%

6,97%

6,39%

6,39%

11,04%

9,30%

1,76%

13

82,64%

3,91%

1,71%

6,84%

0,24%

0,97%

3,66%

4,20%

6B

7,74%

2,94%

1,96%

1,30%

0,65%

1,96%

1,96%

3,15%

0,25%

99,86%

TABELA 3 – NÚMEROS DE FISCAIS POR ÁREA
ÁREA FISCAL

NÚMERO DE
ESTABELECIMENTOS

Nº ATUAL DE
FISCAIS

Alimentos

73,23%

19

Ambiental

4,52%

4

Medicamentos

2,10%

5

Produtos para saúde

0,37%

2

Saúde

9,21%

8

Cosméticos/Saneantes

1,59%

2

Outras

8,98%

2

A VISA não possui agenda de reunião para tratar dos pontos positivos e
metas para melhorar os pontos negativos, indicadores, mapas, metas, gráficos
e outras ferramentas de integração.

As inspeções não são harmonizadas tendo alguns pontos divergentes na
interpretação da legislação.
A VISA possui alguns roteiros de inspeção efetuada pelas equipes que
são utilizadas para direcionar nos plantões.
Os procedimentos operacionais produzidos pelo grupo da garantia da
qualidade são utilizados por poucos por falta de treinamentos e reciclagens, e
de cobrança e integração dos gestores.
Para a confirmação da problemática é necessário explanar os dados
atuais referentes às inspeções. No sistema ICS temos um total de 7.333 ações
fiscais (visitas de inspeções, relatórios, documentos emitidos na sede,
denúncias, processos administrativos, prorrogações, dentre outros) e na
contagem física de peças fiscais emitidas de vias amarelas (únicas vias que
vão para estatística), temos um total de 5.700 documentos emitidos e
distribuídos das seguintes formas por área: Alimentos: 2.088 ; Saúde: 1.330;
Medicamentos: 564; Cosméticos/saneantes: 92; Ambiental: 490 e Outros:
1.110.
As atuais legislações sanitárias vigentes no município datam do ano de
1995 e 2006, e são insuficientes frente às novas necessidades de fiscalização.
Dentre outros problemas destacam-se: taxas de fiscalização desatualizadas e
desproporcionais; falta de critério claro e definido a respeito da cobrança de
taxa de fiscalização; a inexistência de atividades econômicas abarcadas pela
fiscalização sanitária que levariam a devida cobrança da taxa de fiscalização;
as deficiências de caráter legal que geram conflitos e dificuldades nas ações
fiscais cotidianas.

7.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A implantação do Projeto Aplicativo terá como intuito abranger 75% dos
estabelecimentos cadastrados no Sistema da Vigilância Sanitária Municipal, o
qual irá impactar na melhoria dos processos de trabalho, aumento da cobertura
do serviço prestado, agilização nas ações realizadas, aumento da arrecadação
e a melhoria da qualidade da saúde da população Anapolina e dos indicadores
de Saúde.

7.1.

DIFICULDADES E FACILIDADES

Problemas

Dificuldades

Facilidade


Otimização do espaço e
estruturas já existentes;

Falta De Estrutura Física



Licitação;



Aprovação/Liberação


do

direcionadas;


Gestor;

Senhas para atendimento

Uso

de

–

carro

Disposição do fiscal em
dirigir o carro próprio;


Informatização



Biólogos – Elaboração do

do

atendimento;

projeto

Falta De Recursos Humanos



Concurso público;

de

Sanitária

Educação
voltado

a

população;


Uso

do

fundo

de

R$400.000,00

para

capacitações;


Engajamento da equipe;



POPS já estão escritos;



Validade



Orientações Sanitárias;



Caixa com sugestões de



Sobrecarga de trabalho;



Falta de otimização do

do

alvará

de

serviço;

Falta De Gestão De Trabalho

melhorias da VISA;


tempo de serviço;


Ter

profissional

para

de serviço;

Reorganização da divisão



Relacionar

do trabalho;

Produtividade;



Aprovação da legislação;



Aprovação da prefeitura;



Burocracia – Entrave do
Secretário/Prefeito;



Falta de Indicadores;

(folga,



produção

fiscal com todos;


Falta De Apoio Dos Gestores

geral

curso etc);

trabalhar só com ordem


Premiação

Momento de integração
com

a

(Gestor,

equipe

VISA

Prefeito

e

Secretário de Saúde);


Elaboração da legislação;



Criar o site – Leoni;



Acesso ao Secretário de
Saúde;

7.2.

MATRIZ DECISÓRIA

Para identificação e seleção dos problemas foi utilizada a Matriz
Decisória. O grupo avaliou o valor e o interesse em solucionar os problemas e
fez uma pontuação 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.

TABELA 4- MATRIZ DECISÓRIA I

Problemas

Valor

Interesse

Nota

Falta De Estrutura Física

Alto

Positivo

9,4

Falta De Recursos Humanos

Alto

Positivo

8,9

Falta De Gestão De Trabalho

Alto

Positivo

9,6

Falta De Apoio Dos Gestores

Alto

Positivo

9,4

TABELA 5- MATRIZ DECISÓRIA II

Problemas

Urgência

Falta De Estrutura Física

Capacidade

De Ordem

Enfrentamento

Prioridade

9,6

Parcial

2°

Falta De Recursos Humanos

8,4

Fora

4°

Falta De Gestão De Trabalho

11

Parcial

1°

Falta De Apoio Dos Gestores

11

Fora

3°

De

TABELA 6- MATRIZ DECISÓRIA III

Problemas

Urgência

Falta De Estrutura Física

Capacidade

De Ordem

De

Enfrentamento

Prioridade

9,6

Parcial

2°

Falta De Recursos Humanos

8,4

Fora

4°

Falta De Gestão De Trabalho

11

Parcial

1°

Falta De Apoio Dos Gestores

11

Fora

3°

TABELA 7- MATRIZ DECISÓRIA IV

Problemas

Falta De Estrutura
Física
Falta De Recursos
Humanos
Falta De Gestão De
Trabalho
Falta De Apoio Dos
Gestores

Relevân Prazo/Urgênc Factibilida Viabilida

Total
De

Ordem De

cia

ia

de

de

2

2

1

2

7

2°

2

2

1

1

6

3°

3

3

2

2

10

1°

2

2

2

1

7

2°

Pontos

Prioridade

7.3.

DESCRITORES

Uma vez identificado o problema a ser trabalhado, foi necessário
descrever seu conteúdo, ou seja, caracterizá-lo. Assim, buscou-se dar precisão
ao problema, enumerando de forma precisa os fatos que demonstravam a
existência dos mesmos.
Os descritores elencados foram os seguintes:
 Falta de estrutura física;
 Falta de recursos humanos;
 Falta de Gestão de Trabalho;
 Falta de Apoio dos Gestores.

7.4.

ÁRVORE EXPLICATIVA

Existem vários instrumentos para a realização da análise de situação.
Nesse projeto utilizamos a Árvore de Problemas que 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.

7.5.

IDENTIFICAÇÃO DOS NÓS CRÍTICOS

Uma

vez construída

a

Árvore

de

Problemas,

identificamos

e

selecionamos os nós críticos (NC), que se constituíam em causas chaves para
a atuação, ou seja, o alvo de intervenção no plano de ação.
Desta forma, analisando-se todas as causas definidas na etapa de
elaboração da Árvore, foram identificados três nós críticos. Considerou-se que
dois entre eles estavam sob a governabilidade dos atores envolvidos e
somente um sem governabilidade, estando o enfrentamento apenas de dois
destes nós críticos dentro da capacidade de intervenção dos executores do
plano.

7.6.

PLANO DE AÇÃO

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. Deve-se atuar sobre
cada nó crítico, pois apenas com a sua mudança se poderá alterar o vetor de
descrição do problema que escolhemos enfrentar. O impacto sobre os nós
críticos deve ser analisado e todas as possibilidades de atuação sobre eles
explicitadas. (MATUS, 1996).
Dessa forma, apresenta-se na tabela 8 o desenho das operações
definidas pelo GAF, para cada nó crítico, incluindo-se ações, responsabilidades
e prazos.
O desenvolvimento do plano de ação tem como objetivo organizar as
ordens de serviço com o intuito de aumentar a produtividade (atingir 70% dos
estabelecimentos cadastrados).
A partir dos nós críticos identificados foi definido o seguinte plano de
ação:

TABELA 8 - INSUFICIÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS NA GESTÃO DO
TRABALHO GAF C
Plano de
Ação

Resultado
Esperado

Falta de
Planejamento e
Execução nas
Ações da VISA
Organização
e
Unificação das Ações

Falta de
Supervisores de
Área

Insuficiência do Gerenciamento das
Ordens de Serviço

Organizar
e
otimizar os serviços
por área
ORGANIZAR
O
GERENCIAMENTO
POR ÁREAS

Aumento da produtividade (atingir 70%
dos estabelecimentos cadastrados)

Ações

UNIFORMIZAR
PROCESSOS
TRABALHO,

Atividades

Criar
documentos
modelo e realizar
treinamento

-Criar e nomear
função e
-acompanhar
e
supervisionar cada
área de fiscalização

-realizar
análise
situacional
da
quantidade de estabelecimentos de alto,
médio e baixo risco;
-Realizar oficina de trabalho para
elaboração do plano de ação da
vigilância sanitária no último bimestre do
ano com o gestor e os fiscais;
-propor a divisão do município por
macro regiões por fiscal e realizar
reunião para a divulgação da mesma;
-criar critérios de distribuição das OS
(demanda espontânea externa; risco
sanitário e cronograma de fiscalização);
-Elaborar um cronograma anual de
inspeções dos estabelecimentos de alto
risco realizando uma reunião(anual) com
o gestor e representantes de cada área
(fiscal);
-Adequar o atual formulário de
solicitação de inspeção criando critérios
para o recebimento do mesmo pra evitar
a duplicidade e a solicitação de
inspeção sem o conhecimento do
responsável legal;
-realizar a distribuição semanal das OS;
-Adequação da planilha de distribuição
das OS para os fiscais;
-Estabelecer
pré
requisitos
para
determinar
o
responsável
pelo
gerenciamento das OS;
-realizar treinamento de todos os
processos com todos atores envolvidos.

Responsáveis

Garantia da qualidade
+ Fiscais do setor

Gestor,administrativo e supervisores de
áreas

Parceiros

Coordenador
de
VISA, Secretária de
saúde e SUVISA
Fiscais sanitários
Avaliação e criação
de
indicadores
quantitativos

Coordenador
de
Vigilância
em
Saúde
Fiscais sanitários

Fiscais sanitários
Presença e ação
dos
supervisores
de área e avaliação
do
cumprimento
das OS
Internet e pessoal

Fiscais sanitários
Mensurar quantidade de cadastrados x
fiscalizados

6 meses

12 meses

Opositores
Indicadores

Recursos
Necessários
Prazos

Materiais
papelaria,
pessoal
12 meses

sala

OS
DE

de
e

ORGANIZAR
SERVIÇO

AS

ORDENS

DE

Fiscais sanitários, administrativo
coordenador de Vigilância em Saúde

Materiais de papelaria, sala e pessoal

e

7.7.

VIABILIDADE

Para verificar a viabilidade de uma ação, examina-se a motivação dos
atores em relação a essa ação, os recursos necessários para a ação e os
controles que os atores exercem sobre esses recursos.
Percebemos durante a construção do PA com a utilização das matrizes
decisórias, que o nó-crítico identificado, Insuficiência do Gerenciamento das
Ordens de Serviço, é viável para pra ser posto em prática pela Vigilância
Sanitária Municipal de Anápolis, pois será necessário o mínimo de recursos
materiais e financeiros para o seu desenvolvimento. A proposta apresentada é
relevante e necessária, pois acarretará grandes mudanças na realidade e
aumento da efetividade do serviço prestado pela instituição. Percebemos que
para o desenvolvimento dessa ação será preciso o compromisso entre gestor
imediato, fiscais sanitários e corpo administrativo. Por ser uma ação que será
desenvolvida internamente, existe a facilidade no acompanhamento das
atividades, monitoramento dos resultados e a possibilidade da alteração das
mesmas realizando os ajustes necessários.

7.8.

VIABILIZANDO PLANO DE AÇÃO

As operações consistem em 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. A avaliação das operações é apresentada na
tabela 9.
É ainda necessário se 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 na tabela11.

TABELA 9 - OPERAÇÕES – OP OU AÇÕES E DEMANDAS DE
OPERAÇÕES – DOP OU DEMANDAS DE AÇÃO
ATORES

UNIFORMIZAR

ORGANIZAR

O ORGANIZAR AS

OS

GERENCIAMENTO DE

PROCESSOS

POR ÁREAS

ORDENS

SERVIÇO

DE TRABALHO
Fiscais

+ MÉDIO

+ MÉDIO

+ALTO

0

+MÉDIO

+ALTO

+ ALTO

+ALTO

+ALTO

Secretário

0

0

+MÉDIO

Prefeito

0

0

+BAIXO

Sanitários
Administrativos
Coordenador

TABELA 10 - ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE
Ações conflitivas do

Recursos

Recursos que temos e

plano de ação

necessários

não temos

Técnico
Diferentes pontos de Organizacional

Temos:

Organizacional

Político

Viável

Estratégia para aumentar a viabilidade


Fundamentar nas legislações;



Sensibilizar

Político
Técnico

do

processo

a

importância

da



Otimização do tempo;



Ouvir os envolvidos;



Realizar discussões específicas de cada
assunto nas reuniões.

Diferentes objetivos

Aceitação por parte do Político
Secretário de Saúde e
dos fiscais sanitários

sobre

harmonização através da análise de risco;

vista
Complexidade

Não temos:

Viabilidade

Organizacional
Técnico

Divisão dos serviços de Organizacional

Não temos:

Temos:

Político

Técnico

Não é viável



Sensibilizar politicamente os impactos no
serviço;



Sensibilização da urgência na criação;



Estabelecer critérios para organizar as

Organizacional

Temos:

Viável

ordens de serviço;

forma justa
Falta de aceitação das
imposições

Técnico

Organizacional e técnico.



Otimizar o tempo;



Sensibilização da nova metodologia.



Realizar treinamento;

TABELA 11 - DETALHAMENTO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE
Resultados esperado – produção de impacto
Ações

Uniformizar os
Processos de
Trabalho

Recursos
Financeiros

Recursos
Humanos

Fiscais
Não
necessita

Responsáveis
envolvidos

Fiscais

Tecnologia

Treinamentos

Volume
Áreas Cuidado
Modalidade
de
de
ao
Governança
de serviços
serviços
suporte paciente
Si

Sim

Sim

Não

Sim

Portaria

Não

Sim

Sim

Não

Não

Análise
de
indicadores

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Administrativo

Prova

Coordenador

Normas
Reuniões

Organizar
o
Gerenciamento
por Áreas

Não
necessita

Secretária

Coordenador

Fiscais

Secretário

Coordenador
Organizar
as
de
Ordens
Serviço

Não
necessita

Fiscais

Coordenador

Coordenador

Fiscais
Reuniões

Administrativo
Relatórios

MONITORANDO O PLANO DE AÇÃO

TABELA 12 - MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO
Ação

Viabilidade

Impact
o

Coman
do

Duração

Recurso

Precedência

A1
Uniformizar
Os
Processos
De Trabalho

Alta

Alto

i

Longa

Técnico e
Organizac
ional

2

A2organizar
O
Gerenciame
nto Por
Áreas

Média

Médio

iii

Média

Político

3

A3organizar
As Ordens
De Serviço

Alto

Alto

i

Média

Técnico E
Organizac
ional

1

TABELA 13 - MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO

Ação em ordem de
precedência

Situação Resultados

Dificuldades

1ªORGANIZAR AS
ORDENS DE
SERVIÇO

EA

Aumento da
produtividade
(atingir 70% dos
estabelecimentos
cadastrados)

Adesão por
parte dos
colegas

2ª Uniformizar os
Processos de
Trabalho

EA

Organizar e
unificar as ações

Adesão por
parte dos
colegas

Novas Ações
e/ou ajustes

3ª Organizar o
Gerenciamento Por
Área

EA

Organizar e
otimizar os
serviços por área

Falta de
sensibilidade
por parte do
secretário de
saúde

Situação: C- concluída; NC- não concluída; EA- em andamento

TABELA 14 – CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO
2017
J S O N D J F
U E U O E A E
L T T V Z N V

2018
MA M J
A B A U
R R I N

Nó Crítico 1-Falta de planejamento e execução
Ação 1 Criar documentos modelo
Ação 2 Realizar treinamento

X X X X X

Nó Crítico 2-Falta de coordenadores das áreas
para organização do serviço
Ação 1 Criar e nomear função
Ação 2 Acompanhar e supervisionar cada área
de fiscalização

X X X

Nó Crítico 3-Insuficiência do gerenciamento
das ordens de serviço
Ação 1- Realizar análise situacional da
quantidade de estabelecimentos de alto, médio e X
baixo risco;
Ação 2- Realizar oficina de trabalho para
elaboração do planejamento anual das ações da
vigilância sanitária no último bimestre do ano com
o gestor e os fiscais;
Ação 3- Criar critérios de distribuição das OS
(demanda espontânea externa; risco sanitário e
cronograma de fiscalização);
Ação 5- Elaborar um cronograma anual de
inspeções dos estabelecimentos de alto risco
realizando uma reunião(anual) com o gestor e
representantes de cada área (fiscal);
Ação 6- Adequar o atual formulário de solicitação
de inspeção criando critérios para o recebimento
do mesmo pra evitar a duplicidade e a solicitação
de inspeção sem o conhecimento do responsável
legal;
Ação 8- Adequação da planilha de distribuição
das OS para os fiscais;
Ação 9- Estabelecer pré requisitos para
determinar o responsável pelo gerenciamento
das OS;
Ação 10-realizar treinamento de todos os
processos com todos atores envolvidos.
Ação 9- Realizar a distribuição semanal das OS;
Legenda

X X

X X X

X

X X

X X

X

X
X
X X
X X X X X X

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a proposta escolhida para o PA é coerente com o perfil
de competência construído para o especialista em Gestão da Vigilância
Sanitária, já que o mesmo faz parte do escopo de trabalho de atuação
profissional, mais precisamente em Gestão do Trabalho em Vigilância
Sanitária. Portanto, dentro da área de competência de Gestão do Trabalho em
Vigilância Sanitária, nosso projeto trabalha com organização dos processos e
sua posterior avaliação.
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RESUMO

A qualidade sanitária dos alimentos é uma das condições essenciais para a promoção e
manutenção da saúde. A atuação regulatória do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é
fundamental para a persecução dessa qualidade sanitária. Sabe-se que Agricultura Familiar
responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo país e que a informalidade
pode levar à insegurança sanitária. Desse modo, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
editou a Resolução RDC Nº 49, de 31 de outubro de 2013, que trata da inclusão produtiva
dos agricultores familiares de modo, prioritariamente, orientativo. Essa resolução estabelece
as normas para a regularização do exercício de atividades que sejam objeto de fiscalização
pela

vigilância

sanitária,

exercidas

pelo

microempreendedor

individual,

pelo

empreendimento familiar rural e pelo empreendimento econômico solidário, que sejam
produtores de bens e prestadores de serviços sujeitos à ação da vigilância sanitária. O
movimento do Sistema vem ao encontro das políticas públicas sociais que objetivam a
erradicação da pobreza e desenvolvimento econômico rural. A proposta de intervenção
deste projeto surgiu da demanda de orientação quanto à regularização de produtores de
alho minimamente processados que comercializam seus produtos na CEASAMinas. Dessa
forma, considerando o disposto na referida norma e a relevância do problema dentro do
campo de atuação deste Grupo Afinidade, identificou-se a viabilidade da intervenção no
recorte selecionado e a possível utilização do saber construído a partir dessa experiência
com os produtores de alho minimamente processado da CEASAMinas para elaboração de
uma cartilha orientativa e instrutiva que seja aplicável no âmbito do estado de Minas Gerais.

PALAVRAS CHAVE: Agricultura Familiar. Inclusão Produtiva. Segurança Alimentar.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 ABRANGÊNCIA

DO

PROJETO

APLICATIVO:

ANÁLISE

CRÍTICA

DA

CONJUNTURA E PERSPECTIVAS DE INTERVENÇÃO

Minas Gerais, além de possuir grande extensão territorial, é o estado brasileiro
com maior número de municípios do país. Tais características tornam complexa a gestão
de Vigilância Sanitária (VISA). Os referenciais teóricos e empíricos denotam intervenção
abrangente, mas a vivência do trabalho deixa clara a necessidade do estudo e da análise
segundo as especificidades territoriais. As recentes diretrizes do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS) contemplam a inclusão produtiva e a valorização da
territorialidade, com ênfase na gestão do risco.
Em consonância com as propostas nacionais, temos a Estratégia para
Enfrentamento da Pobreza no Campo do Estado, parte do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado para 2016-2017, da qual participa a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES/MG). Nesse sentido, e cumprindo o dever da VISA de
proteção e promoção da saúde, o Grupo Afinidade A (composto por servidoras atuantes
da VISA no nível estadual) selecionou o recorte estrito dos produtores de alho
minimamente

processado,

que

comercializam

nas

Centrais

de

Abastecimento

(CEASAMinas) e que atualmente carecem de formalização, como o problema que sofrerá
a intervenção do Projeto Aplicativo (PA).
A intenção do projeto é interferir nessa realidade de forma a possibilitar a
regularização desses produtores provenientes da Agricultura Familiar (AF) e, por
conseguinte, utilizar a experiência adquirida nesse processo para produzir uma cartilha
que abarque as informações e instruções necessárias a esses produtores e agricultores
familiares. Posteriormente, vislumbra-se que esse material educativo seja replicado em
todo o Estado.
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1.2 CONTEXTO: PARTICIPAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIREITO SOCIAL
À ALIMENTAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA DE
AGRICULTORES FAMILIARES

A promoção da alimentação adequada e saudável é uma das vertentes da política
de promoção à saúde, constituindo um processo que abrange múltiplas ações e requer a
conjunção de esforços de todos os atores sociais nele implicados. Na última década, a
alimentação teve sua importância destacada ao ser incorporada à Constituição Federal
como um direito social, por meio da Emenda nº 64/2010, representando um avanço e
fortalecimento das ações de alimentação e nutrição no âmbito de Sistema Único de
Saúde (SUS). Alimentar-se adequadamente é direito fundamental, inerente à dignidade
da pessoa humana, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam
necessárias para vê-lo concretizado.
Nesse contexto, a segurança alimentar e nutricional apresenta-se como um
princípio fundamental que deve ser observado com vistas à materialização do direito à
alimentação. A qualidade do alimento sob a perspectiva sanitária concentra-se nos
aspectos higiênicos, microbiológicos e toxicológicos do produto. A qualidade sanitária dos
alimentos é uma das condições essenciais para a promoção e manutenção da saúde e
deve ser assegurada pela adoção de medidas preventivas e de controle em toda a cadeia
produtiva, desde a origem até o consumo final do alimento.
Embora não seja a única área de atuação da VISA, é nesse campo da qualidade
sanitária e nutricional dos alimentos que claramente se observa as possibilidades de
atuação e contribuição dos serviços com o objetivo de garantir alimentos de qualidade a
população, considerando a importância da abordagem e disseminação da temática das
boas práticas de manipulação e da rotulagem dos produtos na busca da concretização de
melhores condições de alimentação, nutrição e saúde da população.
De acordo com a proposta da garantia de alimentação adequada e no intuito de
contribuir com a redução da pobreza (segundo almejado no Plano Brasil sem Miséria) e o
desenvolvimento econômico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou
normas e materiais educativos a fim de contribuir para esse processo inclusivo. A
Resolução RDC Nº 49, de 31 de outubro de 2013, “que dispõe sobre a regularização para
o exercício de atividade de interesse sanitário do microempreendedor individual, do
empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico solidário”, dá um
enfoque na inclusão produtiva.
Além disso, o Decreto nº 7.492, de 02 de junho de 2011, art. 4º, inciso III, “dispõe
sobre a importância de propiciar o acesso da população em situação de extrema pobreza
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a oportunidade de ocupação e renda, por meio de ações de inclusão produtiva”. Em
complemento, tendo em vista que o processo demanda priorização e simplificação, foi
editada a Resolução RDC nº 153, de 26 de abril de 2017, “que dispõe sobre a
classificação do grau de risco para as atividades econômicas sujeitas a vigilância
sanitária, para fins de licenciamento”, norma que contribui para desburocratização e
redução do tempo para o licenciamento sanitário com base na gestão do risco sanitário.
Principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias brasileiras, a
Agricultura Familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o
País (MDA, 2017). O conceito de AF compreende os modos de vida e as formas de
produzir em unidades de produção agropecuária ou extrativista em áreas de até quatro
módulos fiscais, sendo o trabalho exercido predominantemente pela família. Geralmente
as famílias mantêm o domínio e o controle do modo como produzir e consumir. A maior
parte da renda é originada das atividades econômicas vinculadas ao estabelecimento
e/ou empreendimento, mantendo relações diferenciadas com o mercado.
Os agricultores familiares são portadores de tradição e se caracterizam ainda,
pela pluriatividade, multifuncionalidade, diversidade e territorialidade, expressando uma
nova ruralidade (SEAPA/MG, 2017). Tendo em vista que o alho é um dos alimentos mais
consumidos no Brasil e que contribui para a subsistência de quatro mil famílias da
agricultura familiar (Correio Braziliense, 2017), o grupo verificou a importância de garantir
a essa população acesso ao mercado produtivo formal e a produção com segurança
alimentar.
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

O Projeto Aplicativo visa promover a regularização sanitária de agricultores familiares no
âmbito do estado de Minas Gerais.

2.2 ESPECÍFICOS


Elaborar compilado (instrumento norteador) de legislações pertinentes à
Agricultura Familiar;



Implementar o projeto piloto de regularização sanitária com recorte restrito aos
produtores de alho minimamente processado da CEASAMinas;



Fornecer orientações para efetivação da regularização sanitária desses
produtores;



Utilizar o saber adquirido nessa experiência para elaboração de cartilha que
permita ampliar essa regularização aos demais agricultores familiares do Estado.
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3 AÇÕES DE INTERVENÇÃO: DA PRIORIZAÇÃO DO PROBLEMA À CONSTRUÇÃO
DO PLANO DE AÇÃO

A proposta de intervenção deste Projeto Aplicativo surgiu da demanda de
orientação quanto à inclusão produtiva de agricultores familiares que produzem alho
minimamente processado e que o comercializam na CEASAMinas. O Projeto Aplicativo
visa promover a regularização sanitária desses produtores no âmbito do Estado de Minas
Gerais.
Com base no objetivo estabelecido e tendo em vista a efetiva resolução do
problema proposto, o grupo estabeleceu metas de intervenção que delimitem o
planejamento do processo de trabalho. Tais metas se iniciaram pela realização do
levantamento das legislações pertinentes ao tema agricultura familiar, de âmbito federal e
estadual, para amparar as ações do grupo no desenvolvimento do projeto piloto e,
posteriormente, na elaboração da cartilha.
Após esse levantamento, os gestores da Superintendência de Vigilância Sanitária
do Estado de Minas Gerais (SVS/MG) foram apresentados ao projeto, com o intuito de
sensibilizá-los e envolvê-los na iniciativa, para que pudessem contribuir com a viabilidade
do projeto, principalmente no que se refere à aquisição e agregação dos recursos
políticos e organizacionais necessários.
Esses recursos políticos são essenciais para a apresentação o Projeto Aplicativo
na CEASAMinas, de forma a permitir que a empresa entenda a importância da
regularização para os agricultores familiares que produzem alho minimamente
processado (e, por conseguinte, dos demais produtores) e se mobilize junto a VISA no
cadastramento deles.
O cadastramento dos agricultores familiares que produzem alho minimamente
processado deverá ser realizado sequencialmente a apresentação do projeto a
CEASAMinas, de forma a evitar o retrabalho de mobilização dos envolvidos, visando que
prontamente sejam identificados aqueles produtores que necessitam de regularização
sanitária.
Uma vez conhecidos os produtores a serem abordados para formalização, será
necessário averiguar as condições de produção, realizando uma análise situacional
desses produtores, a partir das informações obtidas no cadastro e de sua realidade, onde
será necessário auxílio das VISA municipais e visitas a campo. Essas análises permitirão
dimensionar os entraves e propor soluções considerando as especificidades de cada
caso.
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Por fim, objetiva-se alcançar a efetiva formalização (regularização) de todos os
produtores deste recorte. Intenciona-se ainda que essa experiência aponte as
orientações e instruções necessárias ao agricultor familiar que almeja a regularização de
sua produção, e que dessas informações se extraiam as bases para a elaboração de
uma cartilha que permita que esse conhecimento seja propagado em âmbito estadual, de
forma a disponibilizar o acesso ao mercado formal aos agricultores familiares de Minas
Gerais.
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4. ELABORAÇÃO DO PROJETO APLICATIVO

O método utilizado para a construção deste PA foi o Planejamento Estratégico
Situacional (PES), desenvolvido pelo economista chileno Carlos Matus, que é o mais
indicado para o planejamento de intervenção no setor público. O Grupo Afinidade A
(GAF-A) realizou o levantamento dos problemas relacionados às ações de VISA e, por
meio de matriz decisória, chegou ao macroproblema prioritário: Deficiência das ações
educativas de VISA no âmbito do SUS.
A partir da análise do macroproblema e, tendo em vista demanda surgida no
território de atuação durante o processo de construção de PA, o grupo identificou o
problema “Inabilitação dos Empreendimentos Familiares Rurais – Produtores de Alho
minimamente processado na CEASAMinas” como prioridade de intervenção para
mudança da realidade.
Após o desmembramento do problema em causas e consequências, utilizando-se
da dinâmica de construção da Árvore Explicativa, o GAF-A identificou o nó crítico
“Ausência de ações educativas de VISA junto à AF para regularização e inclusão
produtiva” como alvo de intervenção no plano de ação e deu início ao movimento de
construção das matrizes de intervenção.
A seguir estão retratadas as etapas de desenvolvimento do projeto desde a
elaboração da Árvore Explicativa, do Plano de Ação e das matrizes relacionadas ao
plano.
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4.1 ÁRVORE EXPLICATIVA
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4.2 PLANO DE AÇÃO

PES SIMPLIFICADO

Ações
Realizar a
abordagem a
Diretoria de
Vigilância e
Alimentos
(DVA) e
CEASAMINAS
– para
apresentação
do projeto.
Cadastrar os
produtores
alvo.

Realizar a
análise
situacional dos
produtores e
seus métodos.
Analisar o
problema
encontrado e
oferecer
soluções para
adequação.

Responsáveis

GAF A

CEASAMinas

Parceiros

CEASA e
DVA

GAF A

Autoridades
Sanitárias e
GAF A

GRS e
SES

GAF A

SES,
GRS,
SEBRAE,
EMATER,
JUCEMG.

Opositores

Indicadores

Recurso
Financeiro/
Humano/
Organizativo

-

Número de
visitas
realizadas ao
CEASAMinas

Transporte/
liberação de
servidores/
marcação de
reunião.

Secretaria
de Fazenda
(SEFAZ).

Secretaria
de Fazenda
(SEFAZ).

-

Porcentagem
de produtores
cadastrados.
Taxa de
atendimento
da
integralidade
dos
documentos.

Taxa de
atendimento a
documentação
faltante.

Prazo

30 dias

Processos de
cadastramento
.

30 dias
(concomitante com a
abordagem)

-

60 dias

-

90 dias
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4.3 MATRIZ DE ANÁLISE DE MOTIVAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS, SEGUNDO
AÇÃO DO PLANO

ATORES

OPERAÇÕES – OP OU AÇÕES E DEMANDAS DE OPERAÇÕES - DOP OU
DEMANDAS DE AÇÃO
AÇÕES
Levantamento
Analisar o
Realizar
das
problema
Cadastrar
análise
legislações
Realizar a Apresentação
encontrado
os
situacional
pertinentes ao abordagem do Projeto na
e exercer
produtores
dos
pequeno
na DVA
CEASA
soluções
alvo
produtores
produtor rural
para
e métodos
adequação

GAF A
Agricultor
Segurado
Especial
Agricultor Não
Segurado
Especial
Fiscais
Sanitários
Técnicos da
EMATER e da
FETAEMG
Secretaria da
Fazenda
Funcionários
Administrativos
da CEASA

AÇÕES
CONFLITIVAS

+A

+A

+A

+A

+A

+A

0

0

+B

+M

+A

+A

0

0

+B

+M

+A

+A

0

+B

+B

+M

+M

+M

+B

0

+B

+A

+A

+A

0

0

+B

+B

-B

-B

0

O

+A

+A

+B

+A

X

X
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4.4 MATRIZ DE ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE, SEGUNDO AÇÕES
CONFLITIVAS

MATRIZ DE ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE, SEGUNDO AÇÕES
CONFLITIVAS
Estratégia

Ações
Conflitivas do

Recursos

Plano de

Necessários

Ação
Realizar
análise
situacional dos
produtores e
métodos.
Analisar o
problema
encontrado e
exercer
soluções para
adequação.

Recursos
técnicos,
organizacionais
e políticos.

Recursos
técnicos,
políticos,
organizacionais
e econômicos.

Recursos
que Temos e

para
Viabilidade

Não Temos

Viabilidade

Temos os três
tipos de

Alta

recursos.

Temos três

menos o
recurso
financeiro.

Negociação
conflitiva.

Negociação

tipos de
recursos:

Aumentar a

cooperativa,
Média

conflitiva,
persuasão e
confrontação.
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4.5 MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO
Ações

Viabilidade

Impacto

Comando

Duração

Recurso

Precedência

Ação 1: Levantamento
das legislações
pertinentes ao

A

A

I

C

T

1ª

A

B

I

C

TO

2ª

A

A

I

C

TOP

3ª

M

A

I

C

TO

4ª

A

A

I

M

TOPE

5ª

A

A

I

M

TOPE

6ª

pequeno produtor rural
Ação 2: Realizar a
abordagem na DVA
Ação 3: Apresentação
do projeto na CEASA
Ação 4: Cadastrar os
produtores-alvo
Ação 5: Realizar
análise situacional dos
produtores e métodos
Ação 6: Analisar cada
problema encontrado e
exercer soluções para
adequação
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4.6 MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO
Ações

Situação

Resultados

Dificuldades

Novas Ações
e/ou Ajustes

Ação 1: Levantamento
das legislações
pertinentes ao
pequeno produtor rural
Ação 2: Realizar a
abordagem na DVA

Em
andamento

Contemplar todas
as normas
pertinentes ao
assunto

-

-

Não concluída

Sensibilização da
Diretoria

-

-

Ação 3: Apresentação
do projeto na CEASA

Não concluída

Colaboração dos
funcionários da
CEASA

-

-

Em
andamento

Adesão de todos
os produtores

Resistência dos
produtores de
alho
Dificuldade de
acesso às
informações e
dados

Ações
educacionais/
orientativas
Sensibilização
das fontes sobre
a importância do
projeto

-

-

Ação 4: Cadastrar os
produtores-alvo
Ação 5: Realizar
análise situacional dos
produtores e métodos
Ação 6: Analisar cada
problema encontrado e
exercer soluções para
adequação

Não concluída

Não concluída

Identificação de
todas as ações
que são passíveis
de intervenção
Adequação de
todos os
produtores
cadastrados
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4.7 CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE
AÇÃO
Ano

2017

2018

Nó crítico:
Desconhecimen
-to e não

Out.

Nov.

02/10

10/11

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

aplicação das
normas
Ação 1:
Levantamento
das legislações
pertinentes ao
pequeno
produtor rural
Ação 2: Realizar
a abordagem na

10/11

04/12

DVA
Ação 3:
Apresentação do
projeto na

04/12

CEASA
Ação 4:
Cadastrar os

04/12

15/01

produtores-alvo
Ação 5: Realizar
análise
situacional dos

15/01

13/07

produtores e
métodos
Ação 6: Analisar
cada problema
encontrado e
exercer soluções
para adequação

02/05

28/09
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4.8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nó
crítico

Ações

Data

Data

Despesas

Despesas de

inicial

final

de Custeio

Investimento

15/01

13/07

R$ 4.800,00

-

-

R$ 4.800,00

02/05

14/09

R$ 850,00

-

-

R$ 850,00

Total

Desconhecimento e não aplicação das normas

Ação 5:
Realizar
análise
situacional
dos
produtores
e métodos
Ação 6:
Analisar
cada
problema
encontrado
e exercer
soluções
para
adequação

Total

R$ 5.650,00
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem construtivista do Projeto Aplicativo permitiu a reflexão conjunta e a
proposição de intervenção, pelo Grupo Afinidade, do problema dos agricultores familiares
produtores de alho minimamente processado que enfrentam dificuldades para formalizar
suas atividades econômicas junto aos órgãos de Vigilância Sanitária. Espera-se que esse
trabalho possa ser aplicado em demais situações similares, de modo a garantir a
segurança sanitária e contribuir para promoção da geração de renda, emprego, trabalho,
inclusão social e desenvolvimento socioeconômico do país.

21

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:

Senado

Federal;

1988.

Art.

196

a

200.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.html>.
BRASIL. Decreto nº 7.492, de 02 de junho de 2011. Institui o Plano Brasil sem miséria.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 2011 jun. 03; p.6. Brasil. Ministério da
Saúde.
BRASIL. Instrução Normativa - IN n° 16, de 26 de abril de 2017. Dispõe sobre a lista de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE classificadas por grau de risco
para fins de licenciamento sanitário A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, nº 80, de 27 de abril de 2017.
BRASIL. Lei 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. Diário Oficial da União, Brasília, DF,
19 set. 1990a. Seção 1.
BRASIL. Resolução RDC nº 153, de 26 de abril de 2017. Dispõe sobre a Classificação
do Grau de Risco para as atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, para fins
de licenciamento, e dá outras providências. Ministério da Saúde - MS. Agência Nacional
de Vigilância Sanitária nº 80, de 27 de abril de 2017.
BRASIL. Resolução RDC nº 49, de 31 de outubros de 2013. Dispõe sobre a
regularização para o exercício de atividade de interesse sanitário do microempreendedor
individual, do empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico solidário e
dá outras providências. Ministério da Saúde - MS. Agência Nacional de Vigilância
Sanitária

–

Anvisa.

Disponível

em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0049_31_10_2013.html>.
Acesso em: 09 nov. 2017
CARNEIRO, M. J. Política pública e agricultura familiar: uma leitura do Pronaf. Estudos
Sociedade e Agricultura, v. 8, p. 70-82,abr. 1997.

22

Copyright (2017). Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Disponível em:
<http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-familiar>.

Acesso

em: 07 nov. 2017.
Copyright (2017). Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais – SEAPA/MG. Perfil da Agricultura Familiar de Minas Gerais. Disponível
em:
<http://www.agricultura.mg.gov.br/images/files/Perfil%20da%20Agricultura%20Familiar%2
0v2.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2017.
CORREIO BRAZILIENSE. Alho brasileiro sofre com concorrência desleal mas tem melhor
qualidade.

Disponível

em:

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/notícia/economia/2017/09/18/interneas_econo
mia,626753/alho-brasileiro-sofre-com-concorrência-desleal-mas-tem-melhorqualida.shtml>. Acesso em: 08 nov. 2017.
MATTOS, R.A. de. (Re) visitando alguns elementos do enfoque situacional: um exame
crítico de algumas das contribuições de Carlos Matus. Ciência e saúde coletiva. 2010; 15
(5): 2327-36.
MINAS GERAIS. Lei nº. 13317, de 24 de Setembro de 1999. Contém o Código de Saúde
do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte. Assembleia Legislativa, 1999.
MINAS GERAIS Material de Divulgação da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social. Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo. Postado
em 29 jun. 2016. Disponível em: <http://social.mg.gov.br/component/gmg/page/3432estrategia-de-enfrentamento-da-pobreza-no-campo>. Acesso em: 08 nov. 2017.

Cleuber Crescencio da Cunha
Daniela Pereira Alves
Flávia Silva Gomes
Maria Helena Ribeiro Padrão
Nilvan Justino Baeta
Roberta Alves de Magalhães
Valdenice Gonçalves de Souza Faria

PROJETO APLICATIVO: A INTERVENÇÃO NO SETOR RECEPÇÃO PARA
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Belo Horizonte
2017

Cleuber Crescencio da Cunha
Daniela Pereira Alves
Flávia Silva Gomes
Maria Helena Ribeiro Padrão
Nilvan Justino Baeta
Roberta Alves de Magalhães
Valdenice Gonçalves de Souza Faria

PROJETO APLICATIVO: A INTERVENÇÃO NO SETOR RECEPÇÃO PARA
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Projeto Aplicativo apresentado ao Instituto SírioLibanês de Ensino e Pesquisa para certificação como
especialista em Gestão da Vigilância Sanitária.

Orientadora/Facilitadora: Maria Angélica Alves
Gestor de Aprendizagem: Luciana Fioroni
Coordenador do Curso: Leila Ramos

Belo Horizonte
2017

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus por todas as oportunidades

Agradecemos ao Instituto de Ensino e Pesquisa-Hospital Sírio Libanês, que, em parceria
com a ANVISA e Ministério da Saúde ofereceu o curso de especialização em Gestão da
Vigilância Sanitária, capacitando especialistas capazes de disseminar os saberes
produzidos;

Agradecemos à nossa facilitadora de aprendizagem, Maria Angélica Alves, pela condução
de nossas atividades no Projeto aplicativo. Muito obrigado!

Nossa gratidão e carinho a todos os colegas do curso GVISA, profissionais do SUS com
tantas dificuldades e desejos comuns. Obrigado pelas experiências compartilhadas!

Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram envolvidas direta ou indiretamente na
realização desse trabalho e que tornaram possível a nossa participação nesse curso.

RESUMO
Esse projeto aplicativo tem como objetivo a construção de um plano de intervenção na
realidade, direcionado pelos problemas identificados ao longo do curso. Propõe uma
oportunidade de intervenção junto ao setor recepção da Diretoria de Vigilância em Saúde do
município de Betim-MG, numa tentativa de modificar a sua realidade positivamente. Essa
proposta está de acordo com o eixo educacional orientado por competência e baseados em
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, seguindo uma abordagem construtivista,
estimulando a capacidade de aprender ao longo da vida, o trabalho em equipe, a postura
ética, colaborativa e compromissada com as necessidades da população. Esse projeto, com o
foco na área organizacional/gestão do trabalho, relaciona-se com a necessidade dos
trabalhadores de Vigilância sanitária (VISA) e da população, já que um serviço de qualidade e
organizado impacta diretamente no atendimento das demandas no setor VISA. A orientação
correta e informações claras e objetivas, bem como a comunicação interna e intersetorial
funcionais promovem o atendimento mais eficiente ao usuário e melhora as condições de
trabalho no setor. O desconhecimento das atribuições da VISA pelo setor recepção da
Diretoria de Vigilância em Saúde apresentou-se como o problema de grande relevância para o
serviço de VISA. A ausência de capacitação para conhecimento do fluxo de trabalho da VISA
apresentou-se como principal nó crítico, que deve ser o alvo prioritário da intervenção.
Objetivo geral: proporcionar melhorias no processo de trabalho do setor recepção da
Vigilância em Saúde visando aprimorar a comunicação intra e intersetorial. Objetivos
específicos: capacitar os profissionais da recepção para que tenham conhecimento das
atribuições da VISA e autonomia para orientar os usuários e analisar documentos antes de
encaminhá-los para o setor; qualificar o serviço prestado pelo setor de VISA e melhorar a
comunicação entre os atores envolvidos; diminuir os conflitos intersetoriais; reduzir as
demandas não pertinentes à VISA; reduzir o tempo de atendimento de demandas da VISA e a
economia de materiais. As ações propostas foram baseadas na análise situacional das
recepções dos serviços, que são as portas de entradas da população e do setor regulado. Em
Betim, algumas ações propostas já estão em fase de implantação. Com esse trabalho foi
possível identificar problemas, levantar hipóteses e analisar informações para a construção de
um projeto de intervenção viável, que possa sanar e/ou minimizar os problemas no setor
recepção, que interferem diretamente nas ações de VISA. Torna-se evidente o papel do
IEP/HSL na formação de especialistas em Gestão da Vigilância Sanitária críticos e reflexivos,
capazes de transformar a realidade do meio em que vivem, além de fortalecer e consolidar as
diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde, refletindo na qualidade dos serviços de
promoção, prevenção e recuperação da saúde da população.
Descritores: Vigilância Sanitária – Gestão do trabalho – comunicação intersetorial
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1. INTRODUÇÃO

A complexidade crescente dos diversos setores da vida no âmbito mundial, nacional
e local tem demandado o desenvolvimento de capacidades humanas de pensar, sentir e agir
de modo cada vez mais amplo e profundo, comprometido com as questões do entorno em
que vive (Berbel, 2011). Portanto, juntamente com os diferentes tipos de informações a
serem adquiridas, as instituições de ensino têm a incumbência de atuar para promover o
desenvolvimento humano, a conquista de níveis complexos de pensamento e de
comprometimento em suas ações.
O Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP/HSL), utilizando as
metodologias ativas

de ensino-aprendizagem

coloca

em

prática uma

pedagogia

problematizadora. Nesse contexto, durante os cursos de especialização lato sensu
oferecidos pelo IEP/HSL, os estudantes são estimulados a desenvolver capacidades de
observação, análise de contextos, planejamento estratégico e intervenção.
O projeto aplicativo é um trabalho técnico-científico aplicado com o objetivo de
intervenção em uma realidade concreta. Associa a busca do conhecimento e ações que
visam melhorias das práticas. Os projetos devem ser viáveis e exequíveis em diferentes
locais. Esse projeto é realizado coletivamente, pelos Grupos Afinidade. Os grupos foram
organizados de forma que seus componentes possuam afinidades com relação,
principalmente, ao trabalho. Nosso grupo Afinidade constituiu-se de especializandos que
exercem sua atividade profissional nos setores de Vigilância em Saúde (particularmente na
Vigilância Sanitária) de diferentes municípios (Betim, Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté,
Contagem e Itabira), e, por esse motivo compartilham muitas inquietações, necessidades,
desejos e problemas.
O projeto aplicativo procura intervir em uma situação inicial no sentido de alcançar
uma situação desejada. Para isso, é necessário identificar os problemas, priorizá-los,
compreendê-los, identificar os atores envolvidos, planejar e implementar a intervenção. Este
projeto propõe uma oportunidade de intervenção junto ao setor recepção da Diretoria de
Vigilância em Saúde do município de Betim-MG, numa tentativa de modificar a sua realidade
positivamente.
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2. REGIÃO/ABRANGÊNCIA DO PROJETO APLICATIVO

O município de Betim é sede da região de assistência à saúde, conforme o Plano
Diretor de Regionalização da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e do
Ministério da Saúde que, juntamente com os municípios da Região de Saúde de Betim,
possui um total de 699.428 habitantes (IBGE/2016). A região de saúde de Betim representa
um percentual de 3,14% da população do Estado de Minas Gerais, 10,12% da população da
região ampliada de saúde centro e 12% da população da Superintendência Regional de
Saúde de Belo Horizonte (Plano Municipal de Saúde 2013-2017, Betim, 2013).
Betim pertence à região Metalúrgica e Metropolitana de Belo Horizonte e dista 30 km
da capital mineira. A população do município é de 422.354 habitantes (IBGE, 2016) e possui
uma área territorial de 343,856 km2. Conforme mostra a Figura 1, Betim está limitada pelos
municípios de Esmeraldas, Contagem, Juatuba, Igarapé, Ibirité, São Joaquim de Bicas,
Mário Campos e Sarzedo. Segundo o Censo de 2010, 99,3% das pessoas vivem na área
urbana (Perfil epidemiológico, Betim, 2015). Possui uma rede viária composta por rodovias
Federais e Estaduais, BR 381, 262, MG 050, 060 e 155, com intenso tráfego de veículos,
impactando muito no índice de acidentes de trânsito (Relatório Anual de Gestão, 2016).

Figura 1: Mapa Região de Saúde de Betim, 2016

População da região de saúde,
composta por 13 municípios
Betim
Bonfim
Brumadinho
Crucilândia
Esmeraldas
Florestal
Igarapé
Juatuba
Mário Campos
Mateus Leme
Piedade dos Gerais
Rio Manso
São Joaquim de Bicas
Total
Fonte: IBGE, 2016

422.354
7.018
38.737
5.036
68.133
6.600
40.468
25.490
14.811
30.423
4.954
5.730
29.674
699.428
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A faixa etária da população está distribuída da seguinte forma: 12,6% em menores
de 14 anos, 84,3% entre 15 e 59 anos e 3,1% de pessoas com 60 anos ou mais (Figura 2).
A faixa etária de 20 a 29 anos representa o maior número de pessoas do município; a
população idosa aumentou em relação ao último censo. Nascem mais homens do que
mulheres e essa maior frequência no sexo masculino se mantêm até a faixa etária de 20 a
24 anos. A maior representatividade dos idosos na pirâmide etária do município geram
demandas urgentes para o sistema de saúde, no que se refere à promoção e recuperação
da saúde, à prevenção de doenças e incapacidades, à atenção adequada às demandas
especificas e inclusão social dos idosos brasileiros (Perfil epidemiológico, Betim, 2015).

Figura 2: Pirâmide populacional em anos, Betim, 2010

Fonte: IBGE – Censo 2010

Segundo dados obtidos na Nota Técnica Informações sobre as ações e programas
do DAB – Betim (2017), a densidade demográfica do município é 1221 hab/km² e o PIB per
capita é 73220,40 (2011). 2,75% da população vive em extrema pobreza e 35,91 % da
população possui plano de saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde (SESA) de Betim realiza a Gestão das políticas
públicas de saúde, com a missão de garantir acesso e resolutividade, em busca da melhor
qualidade de vida individual e coletiva da população. A SESA Betim está estruturada
segundo o seguinte organograma (Figura 3)
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Figura 3: Organograma da Secretaria Municipal de Saúde de Betim




HPRB: Hospital Público Regional de Betim
MPMB: Maternidade Pública Municipal de Betim

As redes de atenção à saúde (RAS) são arranjos organizativos formados por ações e
serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais,
articulados de forma complementar e com base territorial, e têm diversos atributos, dentre
eles a Atenção Primária à Saúde (Portaria 2436/2017). Esta se caracteriza por um conjunto
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agravos, danos e riscos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e
a manutenção da saúde, tendo a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como prioridade
para sua organização. As redes de atenção à saúde consistem em estruturas integradas de
provisão de ações e serviços de saúde institucionalizados pela política pública, em um
determinado espaço regional, a partir do trabalho coletivamente planejado e do
aprofundamento das relações de interdependência entre os atores envolvidos (BRASIL,
2009)
O município conta também com Atenção de média e alta complexidade. A figura 4
demonstra uma síntese da Rede de atenção à saúde do município, em que se insere a
Diretoria de Vigilância em Saúde de Betim, local de aplicação inicial desse Projeto.
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Figura 4: Síntese da Rede de Atenção à Saúde de Betim

Embora o município de Betim, de forma semelhante a tantos outros municípios brasileiros,
enfrente graves problemas gerais, inclusive aqueles relacionados à saúde pública e sujeitos
às ações da Vigilância sanitária, foi observado pelo grupo que um problema aparentemente
pequeno, como aqueles observados pela falta de capacitação dos funcionários da recepção
para conhecer as especificidades do trabalho, atender adequadamente o usuário, orientar,
encaminhar demandas, pode gerar consequências graves que afetam toda a rotina do
serviço e a satisfação e resolução das demandas dos usuários. Isso se reproduz não
apenas nos setores de Vigilância sanitária, mas nos serviços de saúde em geral. Nos
serviços de saúde, busca-se atender às demandas da população com qualidade. A própria
Política Nacional de Humanização (PNH), o Humaniza SUS, criada em 2004 pelo Ministério
da Saúde, reconhece em seu marco teórico-político as deficiências e dificuldades de
treinamento e qualificação dos profissionais de saúde, assim como as falhas no
relacionamento entre profissional e usuário, demonstrando a necessidade de melhores
investimentos por parte dos gestores no treinamento dos profissionais, incluindo aí os
profissionais das recepções dos serviços, que também fazem parte de toda a cadeia de
serviços prestados aos usuários dos serviços de saúde.
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto aplicativo tem como objetivo a construção de um plano de intervenção na
realidade, direcionado pelos problemas identificados ao longo do curso. Envolve a
identificação dos problemas, mapeamento dos atores sociais, explicação da rede de causas
e consequências do problema priorizado, elaboração de ações, responsáveis e prazos,
análise de viabilidade das ações e gestão do plano.
A proposta inicial desse projeto, desenvolvido no curso de Gestão da Vigilância
Sanitária, oferecido pelo IEP/HSL, na região de Belo Horizonte, foi aplicar os conhecimentos
construídos ao longo das oficinas relacionados à gestão estratégica na Vigilância Sanitária
com vistas principalmente na melhoraria dos processos relacionados ao trabalho. Essa
proposta está de acordo com o eixo educacional orientado por competência e baseados em
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, seguindo uma abordagem construtivista,
estimulando a capacidade de aprender ao longo da vida, o trabalho em equipe, a postura
ética, colaborativa e compromissada com as necessidades da população. Valorizando a
integração entre teoria e prática e entre o mundo do trabalho e da aprendizagem, de modo
crítico e reflexivo buscando o diálogo entre os saberes produzidos nas áreas de gestão,
saúde e educação. Esse trabalho representou, para o grupo, acima de tudo, a possibilidade
de desenvolvimento do pensamento estratégico, da capacidade de analisar contextos, de
planejar e implementar mudanças, que são indispensáveis na formação do gestor em
Vigilância Sanitária.
Esse projeto, com o foco na área organizacional/gestão do trabalho, relaciona-se
com as necessidades dos trabalhadores de VISA e da população, já que um serviço de
qualidade e organizado impacta diretamente no atendimento das demandas no setor VISA.
A orientação correta e informações claras e objetivas, bem como a comunicação interna e
intersetorial funcionais promovem o atendimento mais eficiente ao usuário, seja ele regulado
ou não e melhora as condições de trabalho no setor.
Segundo Gabardo e Moraz (2012), “a recepção não é somente o lugar por onde
passam as pessoas, mas sim o primeiro contato do cliente com a empresa, daí a
importância de um recepcionista bem preparado para prestar um atendimento de qualidade.”
No setor público de saúde não é diferente, tem-se a necessidade de um atendimento de
forma resolutiva e de qualidade, o foco neste caso será o usuário. Para desempenhar o seu
papel com sucesso é necessário saber oferecer informações e transmiti-las com clareza.
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Segundo Franco, Bueno e Merhy (2007):
(…) em todo lugar em que ocorre um encontro – enquanto trabalho de
saúde – entre um trabalhador e um usuário, operam-se processos
tecnológicos (trabalho vivo em ato) que visam à produção de relações de
escutas e responsabilizações, as quais se articulam com a constituição dos
vínculos e dos compromissos em projetos de intervenção. Estes, por sua
vez, objetivam atuar sobre necessidades em busca da produção de algo
que possa representar a conquista de controle do sofrimento (enquanto
doença) e/ou a produção da saúde.

Atualmente, valoriza-se cada vez mais um atendimento humanizado e de qualidade.
Segundo Kotler (2000, p.79) “Qualidade é a totalidade dos atributos e características de um
produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer necessidade declaradas ou
implícitas”. As reclamações de usuários ocorrem em todas as etapas do atendimento,
iniciando-se na recepção do serviço de saúde e se estendendo até a dispensa pósatendimento. Do ponto de vista do usuário, pode-se dizer que, em geral, este reclama não
da falta de conhecimento tecnológico no seu atendimento, mas sim da falta de interesse e
de responsabilização dos diferentes serviços em torno de si e do seu problema. Os
usuários, como regra, sentem-se inseguros, desinformados, desamparados, desprotegidos,
desrespeitados, desprezados (MERHY, 1999).
O trabalho em Vigilância Sanitária apresenta muitas dificuldades, e a complexidade
das ações sob sua competência, com uma gama enorme de atribuições, que só vem se
ampliando, com o aumento na oferta de produtos e serviços, é sem dúvida, um fator
dificultador na gestão do trabalho (Cassol, 2012). Nesse sentido, o clima organizacional
positivo motiva os colaboradores e favorece atitudes que visam aprimorar o trabalho e
melhorar o desempenho.
Segundo Maximiano (2000, p.260):
O clima é formado pelos sentimentos que as pessoas partilham a respeito
da organização e que afetam de maneira positiva ou negativa sua
satisfação e motivação para o trabalho. Sentimentos negativos exercem
impacto negativo sobre o desempenho. Sentimentos positivos exercem
impacto positivo.

Para Duarte e Teixeira (2009) as ações formativas em saúde são capazes de
contribuir decisivamente para a mudança do trabalho em VISA e, como consequência, para
a mudança nas relações e processos de trabalho, e das relações entre serviços de VISA e
grupos sociais localizados em um determinado território. Entretanto, as mesmas autoras

12
discutem que a capacidade de mudanças do trabalho e do campo de VISA é limitada por
uma série de fatores, como o modo de organização dos serviços de saúde que ainda
mantém uma lógica hierarquizada e tecnicista.
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 (SOUZA e COSTA, 2009).
Ainda segundo Souza e Costa (2009), os objetos da vigilância sanitária são objetos
complexos e exigem a integração de saberes de diversos campos disciplinares e o
tratamento das dimensões éticas, políticas e institucionais para sua intervenção, a
organização do trabalho deve se basear nos princípios da (inter) complementaridade e
interdependência dos processos e dos meios de trabalho e assentar-se no trabalho em
equipe e na multiprofissionalidade.
A intersetorialidade em saúde é compreendida, segundo Silva e Rodrigues (2010),
como uma relação reconhecida entre uma ou várias partes do setor saúde com uma ou
várias partes de outro setor que se tenha formado para atuar em um tema visando alcançar
resultados de saúde de uma maneira mais efetiva, eficiente ou sustentável do que poderia
alcançar o setor saúde agindo por si só.
Infelizmente, nem sempre existe uma efetiva comunicação entre os diversos setores de
saúde e gestão e também entre a Vigilância em Saúde e a população e o setor regulado. Nosso
grupo identificou, dentro de sua experiência, que a comunicação ineficiente das ações de
Vigilância em Saúde com outros setores é um macroproblema com graves consequências que
impactam diretamente na qualidade e na efetividade do trabalho, além de comprometer a
visibilidade do setor quanto à sua função social. Na realidade, na maioria das vezes, observa-se
ineficiência da comunicação dentro do próprio setor de Vigilância. O principal problema
identificado e que se reproduz na maioria dos municípios é o desconhecimento sobre as
atribuições da Vigilância Sanitária pelos profissionais que trabalham no setor de recepção da
Vigilância em Saúde. A recepção é a porta de entrada do setor, responsável por receber
pessoas, documentos, informar e direcionar as demandas. Por isso, é de fundamental
importância que seu serviço seja qualificado e eficiente.
MURILO, PIO e SOUZA (2013), reafirmam quanto “é importante que a qualidade do
atendimento seja uma das principais preocupações na realização de um serviço cada vez
melhor, bem como profissionais capacitados para corresponder às necessidades e demandas
da clientela, sendo aspectos obrigatórios no setor”. A pesquisa qualitativa realizada por Belucci
Júnior et al. (2015), que objetivou analisar o fluxo de atendimento em dois Serviços Hospitalares
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de Emergência a definição constatou que a definição correta de fluxos para o atendimento tende
a resultar em ações sistematizadas e eficientes. Esse estudo concluiu que em unidades de
atendimento que adotam protocolos definidos no setor de atendimento ao usuário o fluxo de
atendimento é mais dinâmico, sistematizado e seguro porque, além da priorização dos casos, as
anotações, a sequência interna para a realização de exames complementares, a administração
de medicamentos e às reavaliações clínicas são também direcionadas de acordo com a
gravidade de cada caso.
O perfil do gestor da Vigilância Sanitária é representado pela articulação de três áreas de
competência que delimitam sua atuação profissional, a saber: Gestão do trabalho em Vigilância
sanitária, Gestão do risco à saúde e Educação na Vigilância Sanitária. Considerando a Gestão
do trabalho em Vigilância Sanitária, uma das ações-chave, que devem ser traduzidas em
desempenhos, é a capacidade de organizar os processos de trabalho em Vigilância Sanitária.
As intervenções necessárias sobre o problema identificado nesse trabalho baseiam-se
principalmente nessa ação-chave, sem desconsiderar outras ações relacionadas.
Além disso, foi identificado pelo grupo, durante a construção da árvore explicativa do
problema, que a ausência de capacitação para conhecimento do fluxo de trabalho da
Vigilância Sanitária constitui o principal nó crítico, isto é, a causa-chave do problema, que
deve ser o alvo prioritário da intervenção. A construção da árvore explicativa objetivou
analisar e estabelecer uma visão geral do problema buscando explicações sobre ele. Para
isso, selecionamos os descritores do problema e refletimos sobre suas possíveis causas e
consequências (apresentados na Figura 5).
Assim, a proposta de intervenção deverá contemplar ações que fazem parte do
escopo geral do perfil de competência do Gestor de Vigilância Sanitária, com ênfase na
Gestão do Trabalho e na Educação em Vigilância Sanitária.
Esse projeto se mostra viável, potente e factível, uma vez que propõe a intervenção
no município de Betim, que representa as demandas e os problemas enfrentados na rotina
dos trabalhadores de VISA de inúmeros municípios, em que o mesmo projeto pode ser
também replicado.
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Figura 5: Árvore explicativa do problema
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4. OBJETIVOS
Considerando o exposto e a partir da explicitação do problema, esse projeto
aplicativo foi delineado para alcançar os seguintes objetivos:

4.1. Objetivo geral
Proporcionar melhorias no processo de trabalho do setor recepção da Vigilância em
Saúde visando aprimorar a comunicação intra e intersetorial

4.2. Objetivos específicos


Capacitar os profissionais da recepção para que tenham conhecimento das
atribuições da Vigilância Sanitária e autonomia para orientar os usuários e analisar
os documentos antes de encaminhá-los para o setor



Qualificar o serviço prestado pelo setor de Vigilância sanitária e melhorar a
comunicação entre os atores envolvidos



Diminuir os conflitos intersetoriais



Reduzir as demandas não pertinentes à VISA



Reduzir o tempo de atendimento de demandas da VISA



Economia de materiais
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5. AÇÕES DE INTERVENÇÃO
A realização do Planejamento estratégico como atividade participativa abre a
possibilidade de um debate amplo sobre o serviço e permite um maior compromisso e
envolvimento das pessoas com os propósitos da instituição. O processo de planejamento
permite identificar os problemas ou desafios estratégicos e desenhar programas ou linhas
prioritárias de ações, intervindo preferencialmente nas causas do problema (BRASIL, 2011).
Dessa forma, foi construído um Planejamento Estratégico Situacional (PES) que
elencou cinco ações na tentativa de realizar uma intervenção efetiva sobre o problema
descrito anteriormente. A saber:
Ação 1 - Reunir GAF’S e profissionais da recepção para expor o projeto e captar
informações para ajudar na execução do mesmo. Preparar materiais para realização de
oficinas, capacitação e treinamentos. Elaborar oficinas reflexivas de trabalho. Disponibilizar
um dispositivo para sugestões elogios e reclamações.
Ação 2 - Realizar reuniões periódicas para aplicação e construção de fluxos junto aos
profissionais da recepção e demais profissionais envolvidos. Realizar ligações telefônicas
para acompanhar os trabalhos durante o período de intervenção. Criar um grupo de
WhatsApp entre GAF’S e envolvidos durante o período do projeto. Criar comissão gestora
dentro da Vigilância em Saúde com um representante de cada setor.
Ação 3 - Disponibilizar as fichas, roteiros, manuais, leis e códigos, via Site da Prefeitura
Municipal de Betim, de forma que o setor recepção consiga informar aos usuários.
Disponibilizar uma pasta com legenda contendo as fichas, roteiros, manuais, leis, códigos no
setor de Xerox da prefeitura de Betim. Criar circulares e encaminhá-las via email.
Ação 4 – Criar e disponibilizar lista de contato telefônico dos setores e órgãos mais
procurados pelos regulados e indivíduos que não são atribuições e competências da VISA.
Criar fluxos de atendimento, organizar agenda, estabelecer protocolos de atendimento na
recepção. Criar um fluxo para atender as demandas relacionadas à denúncia indicando para
o indivíduo o que é de atribuição e competência da VISA. Organizar todas as pastas do
setor.
Ação 5 – Realizar uma campanha publicitária sobre os serviços da VISA com intuito de
melhorar a comunicação para os regulados e indivíduos da sociedade.
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Essas ações devem estar orientadas para metas plausíveis e coerentes com os
recursos disponíveis. Os responsáveis por sua execução e os parceiros ou eventuais
opositores devem ser identificados e os prazos para sua realização e cumprimento
definidos. Os mecanismos de monitoramento e avaliação periódicos também são
estabelecidos, bem como os indicadores que permitirão medir os resultados alcançados. O
planejamento estratégico permite que, ao final de sua implementação, possa ser observada
melhoria das condições de uma dada sociedade (BRASIL, 2011).
A seguir, pode-se observar o PES simplificado desse projeto aplicativo:
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PES SIMPLIFICADO
ESPAÇO DO
MACROPROBLEMA
PROBLEMA
NÓ CRÍTICO
RESULTADO
ESPERADO

Profissionais da
recepção capacitados
e com autonomia para
orientar usuários e
realizar análise de
documentos antes de
encaminhá-los aos
setores da VISA.

Secretaria Municipal de Saúde de Betim, Diretoria de Vigilância em Saúde de Betim, Recepção da Diretoria da
VISA. Rua Pará de Minas, 640, Brasiléia, Betim-MG.
Desconhecimento das atribuições da VISA pelo setor recepção da Diretoria de Vigilância em Saúde.
Ausência de capacitação para conhecimento do fluxo de trabalho da VISA.
AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Reunir GAF’S e
profissionais
da
recepção para expor
o projeto e captar
informações
para
ajudar na execução
do mesmo.

GAF’S, Diretor da
VISA, técnicos da
VISA.

Preparar materiais
para realização de
oficinas, capacitação
e treinamentos.
Elaborar
reflexivas
trabalho.

oficinas
de

Disponibilizar
um
dispositivo
para
sugestões elogios e
reclamações.

PARCEIROS
EVENTUAIS/
OPOSITORES
Setor de TI.
Secretaria
de
comunicação.
Diretoria
Gestão
trabalho
educação
saúde.

de
do
e
em

Ouvidoria
Municipal.
Opositores:
Alguns técnicos
da VISA.

INDICADORES
Percentual
de
demandas devolvidas
para a recepção por
período de tempo, por
terem
sido
encaminhadas
incorretamente.
Número
de
reclamações/elogios
(caixa de sugestão).

RECURSOS
NECESSÁRIOS
Transporte,
alimentação, hotel,
computador,
internet, data show,
espaço físico.

PRAZOS
Curto
prazo (3
meses)
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RESULTADO
ESPERADO

Diminuição
dos
conflitos intersetoriais

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Realizar
reuniões
periódicas
para
aplicação
e
construção de fluxos
junto
aos
profissionais
da
recepção e demais
profissionais
envolvidos.

GAF’S, Diretor
da VISA, técnicos
da VISA.

Realizar
ligações
telefônicas
para
acompanhar
os
trabalhos durante o
período
de
intervenção.
Criar um grupo de
WhatsApp
entre
GAF’S e envolvidos
durante o período do
projeto.
Criar
comissão
gestora dentro da
VISA
com
um
representante
de
cada setor.

PARCEIROS
EVENTUAIS/
OPOSITORES
Ouvidoria
Municipal

INDICADORES
Números de
reclamações/elogios

RECURSOS
NECESSÁRIOS
Telefone,
alimentação, hotel,
computador, internet,
data show, espaço
físico.

PRAZOS
Médio
prazo (5
meses)
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RESULTADO
ESPERADO

Economia de
materiais e melhoria
da comunicação e do
serviço prestado

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Disponibilizar
as
fichas,
roteiros,
manuais,
leis
e
códigos, via Site da
Prefeitura Municipal
de Betim, de forma
que o setor recepção
consiga informar aos
usuários
prontamente.

GAF’S, Diretor da
VISA, técnicos da
VISA.

Disponibilizar
uma
pasta com legenda
contendo as fichas,
roteiros,
manuais,
leis, códigos no setor
de
Xerox
da
prefeitura de Betim.
Criar circulares e
encaminhá-las via
email.

PARCEIROS
EVENTUAIS/
OPOSITORES
Secretaria de
comunicação.
Setor Xerox.

INDICADORES
Número de
reclamações/elogios

RECURSOS
NECESSÁRIOS
Xerox

PRAZOS
Longo
prazo (5
meses a
1 ano)

21

RESULTADO
ESPERADO

Economia de
materiais e de tempo
no atendimento às
demandas

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Criar e disponibilizar
lista
de
contato
telefônico dos setores
e
órgãos
mais
procurados
pelos
regulados e indivíduos
que
não
são
atribuições
e
competências da VISA

GAF’S, Diretor da
VISA, técnicos da
VISA.

Criar
fluxos
de
atendimento,
organização
de
agenda, protocolos de
atendimento
Criar um fluxo para
atender as demandas
relacionadas
à
DENUNCIA, indicando
para o indivíduo o que
é de atribuição e
competência da VISA.
Gerenciar o processo
de organização de
todas as pastas do
setor

PARCEIROS
EVENTUAIS/
OPOSITORES
Ouvidoria
Municipal.

INDICADORES
Percentual
de
demandas a VISA que
não são atribuição e
competência
da
mesma.
Número de ligações
atendidas.
Número de denúncias
pertinente a VISA.
Percentual
de
atendimento realizado
por dia comparado
aos
atendimentos
antes
da
implementação do PA.

RECURSOS
NECESSÁRIOS
Xerox
Pastas
processos

para

PRAZOS
Médio
prazo (5
meses)
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RESULTADO
ESPERADO

Melhoria na
comunicação e na
visibilidade do setor.

AÇÕES
.
Realizar
uma
campanha publicitária
sobre os serviços da
VISA com intuito de
melhorar
a
comunicação para os
regulados e indivíduos
da sociedade.

RESPONSÁVEIS
GAF’S, técnicos
da VISA.

PARCEIROS
EVENTUAIS/
OPOSITORES
Secretaria de
Comunicação.
Secretaria
Municipal de
Saúde

INDICADORES

RECURSOS
NECESSÁRIOS
15.000 mil reais em
campanha
publicitária e
confecção de fluxos,
cartilhas e matérias
para divulgar os
serviços da VISA

PRAZOS
Longo
prazo (5
meses a
1 ano)

A identificação dos atores e a capacidade de colaboração ou de conflito se faz necessária para que o plano de ação possa criar
estratégias de persuasão em benefício à proposta de trabalho e articulação entre os envolvidos no processo. Na matriz a seguir foi avaliada a
posição/motivação de cada ator envolvido diante das ações propostas. Pode-se observar o predomínio de elevada motivação, favorável ao
projeto, entre os atores envolvidos.
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Matriz de análise de motivação dos atores sociais
ATORES

Ação 1

Ação 2

Ação 3

Ação 4

Ação 5

Ator 1
GAF’s

+A

+A

+A

+A

+A

Ator 2
Diretor da VISA do
município de Betim

+A

+A

+A

+A

+A

Ator 3
Técnicos da VISA
de Betim

+A

+A

+A

+M

+M

0

+A

+M

+M

+A

Ator 4
Profissionais da
recepção da VISA
de Betim

Legenda: (+) a favor; (-) contra; (0) indiferente; (A) alto; (M) médio; (B) baixo

A viabilidade é um aspecto de grande relevância para o projeto aplicativo uma vez que é a condição para termos êxito na
intervenção da realidade. A matriz a seguir trabalha as ações identificadas como conflitivas ao plano de ação e procura formas de
alocação de recursos e estratégias para aumentar a sua viabilidade.
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Matriz de análise das Estratégias de viabilidade
Ações
conflitivas do
plano de ação
Ação 3

Viabilidade

Estratégia para aumentar a viabilidade

Organizacional
e técnicos

Recursos que
temos e não
temos
Organizacional e
técnicos

Média

Ação 4

Econômicos,
técnicos e
organizacionais

Econômicos,
técnicos e
organizacionais

Alta

Ação 5

Econômicos,
técnicos e
organizacionais

Econômicos,
técnicos e
organizacionais

Média

Envolver os profissionais de recepção na ação e encorajálos a terem atitudes proativas. Sensibilizar o Setor de
comunicação para a implementação das informações no
site da Prefeitura
Demonstrar para o Diretor da VISA Betim a economia de
tempo e diminuição do retrabalho do serviço que a ação
pode gerar.
Utilizar potenciais líderes de cada setor com intuito de
estreitar relações entre pares, além de uma assessora para
mediar conflitos.
Sensibilizar os eventuais parceiros para a importância da
ação e a necessidade de suporte financeiro para sua
implementação

.

Recursos
necessários
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A gestão do plano faz parte do planejamento do projeto, promove a condução de qual caminho seguir para dar a continuidade do
processo. Nesta etapa podemos monitorar as ações, identificar as dificuldades e as correções necessárias.
Matriz de Gestão do Plano
Ação

Viabilidade

Impacto

Comando

Duração

Recurso

Precedência

Ação 1 - Reunir GAF’S e profissionais da recepção para
expor projeto e captar informações para ajudar na
execução do mesmo. Preparar materiais para
realização de oficinas, capacitação e treinamentos.
Elaborar oficinas reflexivas de trabalho. Disponibilizar
um dispositivo para sugestões elogios e reclamações.

Alta

Alto

Atores Internos
articulados com
atores externos

Curta

Econômico,
técnico e
organizacional

1

Ação 2 - Realizar reuniões periódicas para aplicação e
construção de fluxos junto aos profissionais da
recepção e demais profissionais envolvidos. Realizar
ligações telefônicas para acompanhar os trabalhos
durante o período de intervenção. Criar um grupo de
WhatsApp entre GAF’S e envolvidos durante o período
do projeto. Criar comissão gestora dentro da VISA com
um representante de cada setor.

Alta

Alto

Atores Internos
articulados com
atores externos

Média

Econômico,
técnico e
organizacional

2

Ação 3 - Disponibilizar as fichas, roteiros, manuais, leis
e códigos, via Site da Prefeitura Municipal de Betim, de
forma que o setor recepção consiga informar aos
usuários. Disponibilizar uma pasta com legenda
contendo as fichas, roteiros, manuais, leis, códigos no
setor de Xerox da prefeitura de Betim. Criar circulares e
encaminhá-las via e-mail.

Média

Alto

Gerentes e atores
internos

Longa

Político,
econômico,
técnico e
organizacional

4
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Ação

Viabilidade

Impacto

Comando

Duração

Recurso

Precedência

Ação 4 – Criar e disponibilizar lista de contato telefônico
dos setores e órgãos mais procurados pelos regulados
e indivíduos que não são atribuições e competências da
VISA. Criar fluxos de atendimento, organizar agenda,
estabelecer protocolos de atendimento na recepção.
Criar um fluxo para atender as demandas relacionadas
DENUNCIA indicando para o indivíduo o que é de
atribuição e competência da VISA. Gerenciar o
processo de organização de todas as pastas do setor

Alta

Alto

Gerentes e atores
internos

Média

Político,
econômico,
técnico e
organizacional

3

Ação 5 –. Realizar uma campanha publicitária sobre os
serviços da VISA com intuito de melhorar a
comunicação para os regulados e indivíduos da
sociedade.

Média

Alto

Atores Internos
articulados com
atores externos

Longa

Econômico,
técnico e
organizacional

5
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Matriz de monitoramento do plano.
Ação em ordem de precedência

1ª

2ª

3ª

Ação 1 - Reunir GAF’S e profissionais da
recepção para expor projeto e captar
informações para ajudar na execução do
mesmo.
Preparar
materiais
para
realização de oficinas, capacitação e
treinamentos. Elaborar oficinas reflexivas
de trabalho. Disponibilizar um dispositivo
para sugestões elogios e reclamações.
Ação 2 - Realizar reuniões periódicas
para aplicação e construção de fluxos
junto aos profissionais da recepção e
demais profissionais envolvidos. Realizar
ligações telefônicas para acompanhar os
trabalhos
durante
o
período
de
intervenção. Criar um grupo de WhatsApp
entre GAF’S e envolvidos durante o
período do projeto. Criar comissão
gestora dentro da VISA com um
representante de cada setor
Ação 4 – Criar e disponibilizar lista de
contato telefônico dos setores e órgãos
mais procurados pelos regulados e
indivíduos que não são atribuições e
competências da VISA. Criar fluxos de
atendimento,
organizar
agenda,
estabelecer protocolos de atendimento na
recepção. Criar um fluxo para atender as
demandas
relacionadas
DENUNCIA
indicando para o indivíduo o que é de
atribuição e competência da VISA.
Gerenciar o processo de organização de
todas as pastas do setor

Situação

Resultados

Dificuldades

Novas ações e/ou ajustes

Em
andamento

Aproximação e
sensibilização dos atores
envolvidos

Conciliar o acúmulo de
serviço da recepção e o
tempo necessário para a
realização das ações

Mudança do layout e nova
mobília para melhor
organização do serviço

Em
andamento

1) Nomeação de um
coordenador responsável
pelo serviço de recepção.
2) Melhora do processo de
protocolo de recebimento de
documentos com mudança
na planilha do setor.
3) Elogios realizados pelos
próprios profissionais da
recepção.

Resistência por parte de um
funcionário frente à nova
liderança

Melhorar e manter a
comunicação de forma clara
entre as partes, respeitando
as diversidades e os saberes
das pessoas envolvidas.

Dificuldade organizacional

Avaliar o que já foi realizado
e dar continuidade ao
processo.

Em
andamento

1) Aproximação da equipe.
2) Melhoria no processo de
informação e direcionamento
da população, do regulado e
setores afins
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Ação em ordem de precedência
4ª

5ª

Ação 3 - Disponibilizar as fichas, roteiros,
manuais, leis e códigos, via Site da
Prefeitura Municipal de Betim, de forma
que o setor recepção consiga informar
aos usuários. Disponibilizar uma pasta
com legenda contendo as fichas, roteiros,
manuais, leis, códigos no setor de Xerox
da prefeitura de Betim. Criar circulares e
encaminhá-las via e-mail.
Ação 5 –. Realizar uma campanha
publicitária sobre os serviços da VISA
com intuito de melhorar a comunicação
para os regulados e indivíduos da
sociedade.

Situação

Resultados

Dificuldades

Novas ações e/ou ajustes

Sistematizar o serviço
através da disponibilização
das informações no site da
prefeitura

Articulação com outros
setores da prefeitura tais
como a Comunicação e a TI

Sistematizar o serviço para
realizar o processo de
divulgação sobre os serviços
da VISA

Articulação com outros
setores da prefeitura tais
como a Comunicação e a TI.
.

Não concluído

Não concluído
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Cronograma de acompanhamento da implementação do plano de ação.

* Nó crítico: Ausência de capacitação para conhecimento do fluxo de trabalho da VISA.
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Planilha orçamentária
Nó
Crítico
Nó
Crítico*

Ações

Data Inicial

Data Final

Ação 1

Set 2017

Dez 2017

Despesas de
Custeio
R$200,00

Ação 2

Set 2017

Fev 2018

R$100,00

Ação 3

Fev 2018

Jul 2018

R$100,00

Ação 4

Set 2017

Fev 2018

R$100,00

Ação 5

Fev 2018

Jul 2018

R$10.000,00

Descrição da
Despesas de
despesa
Investimento
Lanche,
materiais
de
escritório.
Lanche,
materiais
de
R$2000,00
escritório.
Materiais
de
escritório.
Materiais
de R$ 12.500,00
escritório
Cartilhas,
panfletos
e
outros e meios
de
comunicação.

TOTAL
* Nó crítico: Ausência de capacitação para conhecimento do fluxo de trabalho da VISA.

Descrição da
despesa

Total
R$200,00

Hora extra dos R$2100,00
funcionários
R$100,00
Troca de pastas

R$12.600,00
R$10.000,00

R$ 25.000,00

31

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Aplicativo é parte integrante das atividades do processo de ensinoaprendizagem para a construção do perfil de competências como gestor de Vigilância Sanitária
do Curso de Especialização em Gestão da Vigilância Sanitária. Segundo Morais Neto (2008),
cabe à gestão pública organizar-se estruturalmente no intuito de articular seus diversos setores
na busca de uma gestão voltada aos resultados, ao atendimento, aos princípios norteadores e
estruturantes do sistema de saúde e ao anseio da população local.
Ao longo da construção desse projeto foi possível compreender que o trabalho
interdisciplinar, a integração e a valorização dos saberes de cada profissional são fundamentais
para a eficiência das ações de Vigilância Sanitária.
As ações propostas foram baseadas na análise situacional das recepções dos serviços,
que são as portas de entradas da população e do setor regulado. O município de Betim,
representado pelos especializandos Valdenice e Nilvan, já iniciou a aplicação de algumas ações
propostas nesse projeto. Em Betim, as ações se iniciaram na recepção da Diretoria da Vigilância
em Saúde, e já foi possível perceber o quanto podem melhorar os processos de trabalho desse
setor. Por meio da metodologia e das ferramentas ofertadas pelo curso GVISA foi possível
identificar problemas, levantar hipóteses e analisar informações para a construção de um projeto
de intervenção viável, que pudesse sanar e/ou minimizar os problemas do setor recepção.
Conclui-se que o atendimento ao usuário é de grande relevância e representa uma necessidade
da população.
A melhoria do processo de trabalho envolvendo a recepção interfere diretamente nas
ações de VISA. Almeja-se alcançar a melhoria na comunicação e na visibilidade da VISA,
profissionais da recepção capacitados para orientar os usuários do serviço e com autonomia
para análise de documentos antes de encaminhá-los para a VISA, a diminuição dos conflitos
intersetoriais, economia de materiais e de tempo no atendimento às demandas, além da
melhoria do serviço prestado de forma em geral. Vale ressaltar que o projeto foi desenvolvido
de forma que possa ser aplicado em outras vigilâncias que compartilhem os mesmos
problemas. Torna-se evidente o papel do Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio Libanês na
formação de especialistas em Gestão da Vigilância Sanitária críticos e reflexivos, capazes de
transformar a realidade do meio em que vivem, além de fortalecer e consolidar as diretrizes e
princípios do Sistema Único de Saúde, refletindo na qualidade dos serviços de promoção,
prevenção e recuperação da saúde da população.
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RESUMO
A comunicação e a educação em saúde são fundamentais para as ações de Vigilância,
tanto pela democratização do conhecimento, como pelo caráter pedagógico dos atos
administrativos. A promoção de práticas de comunicação mais efetivas pode impactar
diretamente na redução do risco sanitário e na proteção da saúde da população. Neste
sentido, este Projeto Aplicativo (PA) evidencia o ambiente de comunicação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na procura de elementos que possam fomentar a
cultura de comunicação. Para a leitura dessa realidade e dos atores sociais envolvidos, foi
utilizada a metodologia da problematização, inspirada no Arco de Charles Maguerez, a qual
nos oportunizou a exploração dos conteúdos deste PA. É sabido que a Anvisa possui um
escopo de atuação extremamente heterogêneo, o que torna as ações de comunicação da
Agência complexas e abrangentes. É necessário que as estratégias de comunicação
adotadas sejam claras e objetivas, a fim de atingir cada público de forma adequada. Nesta
esteira, necessário se faz pautar, na agenda de seus atores internos (servidores), a
compreensão e aplicação de uma política de comunicação eficaz e eficiente, como realidade
na prática da cultura organizacional do Órgão. Esta pactuação entre os diversos atores sociais
envolvidos no processo de comunicação da Anvisa, trata-se de questão basal de grande peso
para a melhoria e o fortalecimento da comunicação institucional perante a sociedade.
Palavras Chave: Comunicação institucional. Cultura de comunicação. Anvisa.
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1.

INTRODUÇÃO
O projeto aplicativo (PA) focaliza a priorização e a sistematização de uma intervenção

em determinada realidade concreta, visando dar respostas a problemas. Desse modo, é
voltado ao desenvolvimento de capacidades que resultem em intervenções. O objeto de
estudo e aprendizagem focaliza problemas da realidade concreta dos participantes e uma
proposta de ação para o seu enfrentamento.
Para a elaboração do projeto, a equipe (Grupo Afinidade Ação) considerou o objetivo,
os elementos mais relevantes envolvidos na aprendizagem dos participantes e os fatores
críticos de sucesso para a elaboração de PAs com relevância para o Sistema Único de Saúde
(SUS). Sendo assim, o desenvolvimento do pensamento estratégico, o trabalho em equipe, a
capacidade de contextualização de uma dada realidade, o grau de coerência entre a situação
inicial, situação objetivo e o encadeamento das ações planejadas, e a capacidade de
articulação e diálogo são fatores críticos para seu sucesso.
Desse modo, a partir da identificação e priorização dos problemas, o macroproblema
escolhido foi “Cultura organizacional sem foco na comunicação” e o desejo de mudança é que
a “Comunicação seja uma etapa estratégica dos processos de trabalho das unidades
organizacionais da Anvisa”.
A comunicação é ferramenta indissociável de todos os tipos de relações sociais. Tratase de instrumento de convivência diretamente relacionado às relações interpessoais nas
esferas públicas ou privadas, sendo o direito à comunicação associado ao direito de liberdade
de expressão e ao de acesso à informação, os quais promovem a democratização dos meios
de comunicação e a participação da população.
Em relação à esfera pública, em regra, os atos administrativos devem abranger a mais
ampla e irrestrita publicidade. Desse modo, além da publicação oficial, é necessário que as
instituições trabalhem em instrumentos que promovam a comunicação de forma ampla, com
vistas a atingir o público diretamente afetado por suas ações.
A comunicação em saúde é de suma importância para informar e influenciar a tomada
de decisão dos indivíduos no sentido de promoção da saúde. O SUS busca realizar tal ação
por meio da descentralização de sua atuação em diferentes níveis de gestão e com a
participação da sociedade. Ações transversais, regionalizadas e participativas são pilares do
sistema de saúde adotado no Brasil.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atua como entidade coordenadora
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), um subsistema do SUS, sendo assim,
cabe a essa atuar no sentindo de promover ações de comunicação em saúde, operando como
referência para as demais instituições integrantes do sistema. Deve-se buscar a divulgação
de informações de forma clara, objetiva e consistente. Como agência reguladora em saúde,
as ações da ANVISA são direcionadas, majoritariamente, aos seguintes públicos:
- População;
- Vigilâncias Sanitárias e Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios e
Distrito Federal;
- Ministério da Saúde;
- Setor regulado (empresas e demais instituições privadas);
- Instituições de ensino e pesquisa;
- Instituições internacionais em saúde; e
- Servidores e colaboradores.
Trata-se de público extremamente heterogêneo, o que torna as ações de comunicação
da Agência complexas e abrangentes. Desse modo, é necessário que as estratégias de
comunicação adotadas sejam claras e objetivas, a fim de atingir cada público de forma
adequada.
Sendo assim, o foco do PA será a institucionalização da comunicação interna no
processo de trabalho da Anvisa, sendo os atores sociais relevantes restritos ao público interno
da Agência.
A construção do plano de ação, é fundamental para uma sistemática de gestão que
coordene e acompanhe a execução das ações, promova a comunicação e integração dos
envolvidos, realize as correções de rumo necessárias e garanta que o plano seja efetivamente
implementado, devendo esse ser gerido e monitorado a fim de garantir o sucesso da
intervenção.
O projeto aplicativo busca tornar a comunicação uma etapa estratégica dos processos
de trabalho das unidades organizacionais da Agência a partir da aplicação da política de
comunicação já existente no âmbito da Anvisa.
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2.

OBJETIVO GERAL
Tornar a comunicação uma etapa estratégica dos processos de trabalho das unidades

organizacionais da Anvisa.

3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Viabilizar a gestão da informação nas áreas;

•

Proporcionar transparência das ações desenvolvidas pela Agência;

•

Priorizar informações estratégicas;

•

Elaborar estratégia de comunicação; e

•

Estabelecer critérios para a utilização adequada dos canais de comunicação da

Agência.
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4.

JUSTIFICATIVA
A comunicação institucional da Anvisa é um desafio, tal qual a de qualquer órgão

regulador cuja interface com o cidadão e empresas é de suma importância, seja para o
conhecimento das normas e o seu cumprimento, como, também, para o atendimento das
demandas de cada um.
Recentemente a Anvisa publicou a Portaria n.º 208/2017, que busca garantir que toda
informação que a agência forneça à sociedade esteja correta e não gere dúvidas para os
usuários. Também prevê que as áreas técnicas da Anvisa sejam as responsáveis por atualizar
os conteúdos a elas relacionadas e que estejam disponíveis no portal.
Este objetivo está inserido na Política de Comunicação da Anvisa, instituída pela
Portaria n.º 1.649/2013, que dispõe sobre o fortalecimento das estratégias e fluxos de trabalho
entre a área de Comunicação e as demais áreas da Anvisa, para permitir um planejamento
conjunto das ações de comunicação e garantir que essas ações sejam ágeis, eficazes e
eficientes.
Nesse escopo, o maior problema identificado pelo Grupo Afinidade Ação é que a
cultura organizacional da agência não tem foco na comunicação, e a utiliza de forma incipiente
como estratégia para atingir a sua missão institucional.
Entendemos que, para que a Anvisa alcance de forma plena os propósitos da Política
de Comunicação, é necessário alterar o comportamento dos servidores, de modo a que a
comunicação seja parte do processo interno de trabalho de cada área.
Este projeto tem o objetivo de melhorar a gestão da informação dentro das estruturas
organizacionais da agência antes que a informação chegue à Assessoria de Comunicação,
área responsável por sua divulgação.
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5.

HIPÓTESES
As hipóteses identificadas como explicação do problema são as seguintes:
• Má gestão da informação nas áreas internas;
• Falta de transparência quanto ao trabalho desenvolvido pelas áreas;
• Não priorização das informações estratégicas;
• Não elaboração da estratégia de comunicação; e
• Ausência de critérios para a utilização dos canais de comunicação.
Essas hipóteses foram então agrupadas em 3 macroproblemas:
• Não definição de informações estratégias;
• Ausência de plano de comunicação das áreas; e
• Falta de clareza sobre o uso dos canais de comunicação.
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6.
6.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Comunicação em Saúde
A transmissão da informação de forma clara e precisa é um desafio em qualquer área

de atuação. São diversos pontos sensíveis que vão além do tratamento apropriado da
mensagem, do uso da linguagem direcionada a certo público, ou da escolha do canal de
comunicação adequado. Deve-se também estar atento à reação de quem recebe a
mensagem, pois a informação transmitida deve corresponder à recebida.
A Comunicação em Saúde tem papel fundamental na promoção, prevenção e
educação em saúde, devendo ser tratada com cautela. Caso seja realizada de forma
adequada, a comunicação em saúde é capaz de aproximar as políticas de saúde, decididas
nas diversas esferas do governo, da população em geral, evitando riscos e ameaças à saúde.
Segundo Teixeira (2004, p. 615), a “comunicação em saúde diz respeito ao estudo e
utilização de estratégias de comunicação para informar e para influenciar as decisões dos
indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem a sua saúde”, evidenciando a
importância da comunicação na mudança de hábitos da população.
Além de informar à comunidade sobre saúde e doenças, a comunicação em saúde é
essencial ao ampliar a transferência de informações entre as instituições públicas, nas
relações entre profissionais da saúde, rotineiramente e em especial nas situações de crise,
diminuindo o estresse e os riscos para a saúde da população.

6.2

Políticas de comunicação institucional no serviço público
Desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que aconteceu em 1986, até a 14ª,

em 2011, a Comunicação em Saúde foi tema de destaque, sendo enfatizada a preocupação
em relação à necessidade de uma Política de Informação e Comunicação entre os entes do
SUS, e o repasse de informação à sociedade (SILVA, 2013).
A 12 ª CNS, que aconteceu em 2003, recomendou a reserva de recurso orçamentário
com objetivo de “viabilizar e implantar a Rede Pública e Nacional de Comunicação [...], como
materialização de uma política de comunicação ampla, plural, horizontal e descentralizada,
que fortaleça as redes e movimentos sociais.” (SILVA, 2013, p. 3).
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Ao articular a Política ao controle social, a meta pretendida é a de “garantir o acesso
à informação, a troca de experiências, capacitação para o controle social e para a gestão
democrática do sistema, fornecendo informações em saúde online, com livre acesso para os
usuários do SUS.” (SILVA, 2013, p. 3).
Segundo Silva (2013, p.7), apesar de todo o esforço empregado durante o Movimento
Sanitário e das sugestões e recomendações presentes nas CNS para a área da comunicação
em saúde, “o que é proposto e executado pelo Ministério da Saúde (MS) não atende as
recomendações do campo da comunicação em saúde e as necessidades da população por
uma atenção mais integral em saúde.
Ainda que certo esforço tenha sido empregado para solucionar o problema, não foi
suficiente para atingir o objetivo. A dificuldade apontada é o fato do “MS não disponibilizar o
plano de comunicação em saúde vigente, deixando a área da comunicação vazia de
informações e conhecimentos sobre as suas atividades da assessoria de comunicação” (Silva,
2013, p.7), restando clara a conclusão de que o MS não possui uma política de comunicação
em saúde consolidada e eficiente.

“A comunicação interna ajuda na eliminação de subculturas grupais ou
departamentais no seio de qualquer organização, impede em grande
medida a atomização dos públicos internos. Uma boa gestão dessa
comunicação facilita a coesão interna ao mesmo tempo em que
potencializa as relações interdepartamentais, e inclusive as
individuais, no sendo de que se incrementa conhecimento do que faz
cada departamento e se fomentam as relações humanas”.
(Martinez, 2010, p.82)

A comunicação interna dos diversos órgãos da Administração costuma ser eficaz,
porém ao analisar o repasse dessa informação ao público, é possível notar que estas
informações muitas vezes são inadequadas, imprecisas, insuficientes, ambíguas ou
excessivamente técnicas. “Melhorar a comunicação em saúde é um imperativo ético para os
técnicos de saúde e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade de todos.” (TEIXEIRA, 2004,
p. 620).

“Um dos caminhos possíveis para a articulação desta rede de serviços
em saúde é a construção de um novo modelo de comunicação em
saúde. [...] O modelo ideal de gestão para o SUS é a gestão
comunicativa, pois ela permite a construção de redes democráticas,
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valoriza a diversidade de atores e a participação, privilegiando o
diálogo e a intersubjetividade no processo de planejamento. [...]
permite a ausculta pública, a produção de sentidos, o empoderamento
dos atores envolvidos, o debate, a argumentação crítica, o consenso,
a pactuação de ideias e ações, orienta as tomadas de decisões
estratégicas capazes de responder aos interesses da população”.
(Silva, 2013, p. 10)

O mesmo problema pode ser observado na troca de informações entre os entes
públicos e o setor regulado. Muitas vezes o conteúdo não é direcionado ao público específico,
e quando chega a ser enviada, a mensagem não tem a qualidade esperada, por ser
ultrapassada, devido ao atraso no envio, ou com informação insuficiente.
Para Teixeira (2004, p. 616) “Os processos de informação e comunicação em saúde
têm importância crítica e estratégica”, podendo influenciar a tomada de decisão por parte dos
gestores, do setor regulado, dos profissionais de saúde e da população. Como consequência,
os riscos à saúde são reduzidos, o foco de atuação dos gestores é direcionado, a utilização
de recursos financeiros é diminuída, o que confere maior credibilidade aos órgãos públicos e
melhora da imagem social destes. Nesse sentido, Ribeiro (2013, p. 8) acrescenta que “A
qualidade e a forma como se processa a comunicação são determinantes à possibilidade do
sucesso da política de saúde e sua efetivação”.

6.3

Contexto da comunicação institucional na Anvisa
Em outubro de 2013, a Anvisa publicou sua Política de Comunicação, em consonância

com o Planejamento Estratégico da casa à época. Destacam-se algumas diretrizes do
documento:

“- Maior transparência da Agência e de suas atribuições e ações junto
à sociedade e aos entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS);
- Garantia de acesso às informações para o exercício do direito à
saúde e do controle social, com mais agilidade na circulação dessas
informações, incluindo o uso mais eficaz dos portais eletrônicos, das
redes sociais e outros recursos tecnológicos junto aos cidadãos;
- Promoção de práticas de comunicação mais efetivas para a redução
do risco sanitário e a proteção da saúde da população; e
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- Fomento ao intercâmbio de informações entre as instâncias que
integram o SNVS”.
(ANVISA, 2013, p. 4)

Atualmente, as informações geradas em cada área interna da Agência têm seu
conteúdo restrito a um pequeno número de pessoas, o que leva a desinformação na casa,
repetição de trabalhos, equívocos, etc. Para os demais órgãos da Administração ligados à
saúde, o setor regulado, os profissionais de saúde e a população em geral a situação é ainda
pior, pois além de não terem acesso fácil à informação, ainda se deparam com informações
ambíguas ou ultrapassadas.
A Política ressalta que “para desenvolver uma política de comunicação institucional
eficaz e eficiente é fundamental a integração entre as diversas áreas da Anvisa.” (ANVISA,
2013, p. 3).
Destaca ainda que “a articulação dessas áreas possibilita a produção de estratégias
de comunicação coesas e coerentes, com o uso combinado de diversas mídias, garantindo a
visibilidade pública, a acessibilidade das informações e o controle social das ações
desenvolvidas pela instituição.” (ANVISA, 2013, p. 3).
Nota-se que alguns pontos desta Política ainda não foram alcançados. Para ser
possível atingir alguns dos assuntos abrangidos pela Portaria, é necessário alterar o
comportamento dos servidores da casa, de modo que a comunicação seja parte do processo
de trabalho. A Política de Comunicação propõe a ampliação e o refinamento das atividades
de comunicação da Agência, pela construção de diretrizes, ações e princípios que possibilitem
maior transparência, credibilidade e efetividade de suas ações. (ANVISA, 2013).
É importante destacar que a assessoria de comunicação da Anvisa e os demais
setores do órgão devem trabalhar de forma alinhada, estando em contato permanente para
desenvolver projetos em comum. Essa colaboração é enriquecedora, mas não pode resultar
na separação da comunicação interna. A comunicação, tanto interna quanto externa, precisa
de uma unidade, tendo em vista sua importância na formação e manutenção da imagem
corporativa.
Esse Projeto busca superar estas dificuldades e fortalecer a comunicação institucional,
de modo a tornar realidade o que foi pensado na construção da Política. “O caminho para
alcançar essa meta implica normatizar a forma de interagir das áreas que detêm as
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informações com o núcleo responsável pela imagem da Agência, ou seja, a área de
Comunicação.” (ANVISA, 2013, p. 8).
Com o sucesso do Projeto, a Anvisa estará apta a promover melhor sua comunicação
com os diversos entes da Administração, em especial os integrantes do SNVS e SUS, em
âmbito federal, estadual e municipal; o setor regulado; os profissionais de saúde; os
profissionais da Anvisa; os organismos internacionais; a mídia; e a sociedade de maneira
geral.
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7.

METODOLOGIA DO PROJETO DE INTERVENÇÃO
Segundo Caleman et al (2016) para a exploração dos conteúdos do Projeto Aplicativo

utiliza-se a metodologia da problematização, inspirada no Arco de Charles Maguerez. Por
meio dessa metodologia, todo processo de aprendizagem tem início no contato e na leitura
de realidade, realizados pelos atores sociais em questão.

7.1

Identificação do Problema
O grupo realizou um brainstorm (tempestade de ideias) para levantar alguns

problemas existentes na instituição. Tentamos buscar problemas que fossem mais macro, ou
seja, que perpassassem toda a instituição.
Dentre os problemas elencados, elegemos a deficiência da comunicação da Anvisa e
os seus impactos. Avaliamos esse problema sob vários aspectos (processos, competências,
comunicação do risco, imagem, canal e de comunicação, uso de mídias sociais etc.), com a
eleição do seguinte conjunto de desconfortos e inquietudes dessa realidade:
- Deficiência da comunicação da Anvisa
- Cultura organizacional sem foco na comunicação
- Linguagem inadequada
- Ineficiência de atuação com foco no cliente
- Gestão ineficaz da comunicação institucional
Atualmente a Anvisa possui múltiplos canais de comunicação, porém, sem o devido
direcionamento e organização das informações, o que dificulta o acesso do cidadão e gera o
encaminhamento equivocado de demandas, a não localização das informações desejadas e
por consequência a insatisfação dos usuários e a demora para o atendimento das demandas.

7.2

Priorização do Problema
A priorização dos problemas foi discutida e apoiada pela matriz decisória, conforme

Tabela 1, seguindo metodologia sugerida em Caleman et al. (2016, p. 24). Utilizou-se os
critérios de magnitude (tamanho do problema), vulnerabilidade (recursos para o
enfrentamento do problema), transcendência (importância atribuída ao problema) e
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factibilidade (capacidade de intervir no problema), com a seguinte valoração: baixa (0),
significativa (1), alta (2) e muito alta (3). Os problemas identificados no conjunto de
desconfortos e inquietudes da realidade foram:
- Ineficiência de atuação com foco no cliente
- Cultura organizacional sem foco na comunicação
- Linguagem inadequada
- Utilização inadequada dos canais de comunicação
- Gestão ineficaz da comunicação institucional

Tabela 1. Matriz decisória de priorização dos problemas, segundo magnitude, valorização,
vulnerabilidade e custo.
Problema
priorizado

Magnitude

Vulnerabilidade

Transcendência

Factibilidade

Muito alta

Alta

Muito alta

Alta

3

2

3

2

Muito alta

Alta

Alta

Alta

Ordem de
priorização

Cultura
organizacional
sem foco na

10

comunicação
Ineficiência de
atuação

com

foco no cliente

9
3

2

2

2

Muito alta

Alta

Alta

Significativa

Gestão
ineficaz

da

comunicação

8
3

2

2

1

Muito alta

Baixa

Significativa

Alta

3

0

1

2

Significativa

Significativa

Alta

Significativa

institucional
Utilização
inadequada
dos canais de

6

comunicação

Linguagem
inadequada

5
1

1

2

1
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O macroproblema priorizado foi “Cultura organizacional sem foco na comunicação”
e o desejo de mudança é que a “Comunicação seja uma etapa estratégica dos processos de
trabalho das unidades organizacionais da Anvisa”.

7.3

Identificação dos Atores Sociais da Anvisa
Partindo da definição de que o foco será a institucionalização da comunicação interna

no processo de trabalho da Anvisa, os atores sociais identificados se restringiram ao universo
interno da Agência. O mapeamento dos atores foi realizado por meio da aplicação da matriz
de valor (importância dada pelo ator ao problema) e interesse (posicionamento em relação à
realidade), como mostrado na Tabela 2 (CALEMAN et al., 2016, p. 28). Os seguintes atores
sociais foram destacados como relevantes ao problema priorizado: diretor presidente e
demais diretores, assessor-chefe de comunicação, gestores e servidores.

Tabela 2. Matriz de mapeamento dos atores sociais da Anvisa, segundo valor e interesse
diante do problema priorizado.
Análise situacional

Deficiência da comunicação da Anvisa e os seus impactos

Problema

Cultura organizacional sem foco na comunicação

priorizado
Ator social

Valor

Interesse

Diretor presidente

Alto

+

Assessor-chefe de

Alto

+

Demais diretores

Médio

+

Gestores

Médio

+

Servidores

Médio

+

comunicação
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7.4

Explicação do Problema
Analisamos o problema priorizado no sentido de estabelecer uma visão geral da

situação a partir da formulação do conjunto de prováveis explicações para a sua ocorrência.
Definimos, então, os descritores que melhor descreviam e mensuravam o problema,
as suas causas e consequências. Com essas informações construímos a árvore explicativa,
apresentada na Figura 1, que nos permitiu relacionar os descritores, as causas e as
consequências e identificar o nó crítico (CALEMAN et al., 2016, p. 29).

Figura 1. Árvore explicativa, segundo os descritores, as causas e as consequências
do problema.

7.5

Intervenção no Problema
As discussões sobre os nós críticos (CALEMAN et al., 2016, p. 33) resultaram na

conclusão de que o nó crítico “Não há gestão da informação nas áreas” abrange os demais,
“Não priorização das informações estratégicas”, “Não elaboração da estratégia de
comunicação” e “Ausência de critérios para utilização adequada dos canais de comunicação
(Portal da Anvisa, Facebook, Twitter, Youtube, e-mail, WhatsApp)”.
Assim, o Plano de ação para intervenção no problema foi realizada apenas em “Não
há gestão da informação nas áreas” com definição de ações e as respectivas atividades que
estão descritas na Tabela 3.
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Tabela 3. Plano de ação, de acordo à ferramenta 5W3H, para ataque do nó crítico “não há
gestão da informação nas áreas da Anvisa”.
Macroproblema

Cultura organizacional sem foco na comunicação

Desejo

Que a comunicação seja uma etapa estratégica dos processos de trabalho das unidades

de

mudança

organizacionais da Anvisa

Why

What

Who

Por

O que fazer?

que

fazer?

Quem
fazer?

When
vai

Quando
fazer?

Where
Onde?

How much?
Quanto
custa?

How
measure?
Qual
indicador?

AÇÃO 1
Para mostrar a
importância da
Sensibilizar

os

atores sociais

cultura
organizacional

Adesão
Gestor

Grupo
afinidade

Na Anvisa

0,00

com foco na

e

participação
dos

atores

sociais

comunicação
Atividade AÇÃO 1
Atividade 1: realizar reuniões com diferentes atores sociais para apresentação do projeto aplicativo e da Política de
Comunicação da Anvisa.
AÇÃO 2
Para tornar a
comunicação
Ação 2: Definir o

uma

fluxo

estratégica

Grupo

dos processos

afinidade

de

trabalho

Ação

das

unidades

de

comunicação
estratégico

da

Anvisa

etapa
Até setembro
de 2017

Anvisa

0,00

Fluxo
elaborado

organizacionai
s da Anvisa
Atividades AÇÃO 2
Atividade 2.1: realizar estudo do processo de trabalho para identificação das informações estratégicas para a
comunicação
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Atividade 2.2: definir as informações estratégicas para comunicação (levantamento e validação)
Atividade 2.3: definir o público alvo da comunicação
Atividade 2.4: definir a linguagem mais adequada para a comunicação
Atividade 2.5: definir o canal de comunicação mais adequado de acordo ao público alvo
Atividade 2.6: elaborar fluxo de comunicação
AÇÃO 3
Testar o fluxo de

Para testar o

comunicação nas

modelo

de

unidades

fluxo

de

organizacionais

comunicação

piloto

elaborado

Grupo

Conclusão

afinidade

Até outubro

Ação e áreas

de 2017

Áreas pilotos

0,00

piloto

das

etapas

do fluxo de
comunicação

Atividade AÇÃO 3
Atividade 3.1: definir áreas piloto
Atividade 3.2: apresentar às áreas piloto a proposta de intervenção
Atividade 3.3: realizar o teste nas áreas selecionadas
AÇÃO 4
Para avaliar a
Revisão do fluxo
de comunicação

necessidade

Grupo

de melhoria e

afinidade

ajustes

áreas piloto

do

e

Até outubro
de 2017

Áreas pilotos

0,00

Fluxo
revisado

processo
Atividades AÇÃO 4
Atividade 4.1: incorporar no processo de trabalho
Atividade 4.2: analisar o impacto

AÇÃO 5
Implantar o fluxo
de

comunicação

na Anvisa

Comunicação

Grupo

como

afinidade,

etapa

estratégica

área

Até segundo
semestre de
de

2019

Áreas
Anvisa

da

0,00

Fluxo
implantado
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dos processos

comunicaçã

de

o da Anvisa e

trabalho

das áreas

demais
áreas
técnicas

Atividades AÇÃO 5
Atividade 5.1: definir calendário de implantação nas áreas
Atividade 5.2: realizar reunião de apresentação da proposta de trabalho e do fluxo elaborado
Atividade 5.3: implantar o fluxo nas áreas de acordo com calendário elaborado

7.6

Viabilização do Plano de Ação
Este é o momento estratégico para que o desejo de mudança se concretize. Para que

as ações planejadas possam de fato ocorrer é necessário identificar a motivação dos atores
sociais mapeados para o projeto. As Tabela 4 (parte 1) e 5 (parte 2) mostradas abaixo foram
construídas a partir do interesse, seguindo os critérios a favor (+), contra (-), indiferente (0), e
o valor alto (A), médio (M) e baixo (B), dado por cada ator às ações propostas (CALEMAN et
al., 2016, p 38).
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Tabela 4. Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do plano, parte 1.
Ação 2

dos atores sociais

Definir o fluxo de comunicação da Anvisa
Realizar estudo do

Realizar reuniões com

Atores

processo de

diferentes atores sociais

Diretor Presidente

Ação 3

Ação 1 Sensibilização

trabalho

Definir informações

Definir público-alvo da

estratégicas

comunicação

Definir linguagem

Testar o fluxo de comunicação nas unidades organizacionais
piloto
Definir canal de

Elaborar fluxo de

comunicação

comunicação

Apresentar às áreas
Definir áreas piloto

Realizar o teste

piloto a proposta de

nas áreas

intervenção

selecionadas

+A

+B

+A

+A

0

0

0

+M

0

0

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

Demais diretores

+A

+B

+A

+A

0

0

0

+M

0

0

Gestores

+A

+A

+A

+A

+A

+B

+A

+A

+A

+A

Servidores

+A

-B

+M

+A

+A

+B

+A

+A

+A

+A

Assessor-chefe
comunicação

de

Tabela 5. Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do plano, parte 2.

Atores

Analisar o impacto

Ação 4

Ação 5

Revisão do fluxo de comunicação

Implantar o fluxo de comunicação na Anvisa

Incorporar no processo de trabalho

Definir calendário de
implantação nas áreas

Realizar reunião de
apresentação da proposta de
trabalho e do fluxo elaborado

Implantar nas áreas de acordo
com calendário elaborado

0

+A

0

0

+A

+A

+A

0

+A

+A

Demais diretores

0

+A

0

0

+A

Gestores

+A

+A

+A

+A

+A

Servidores

+A

+A

0

+A

+A

Diretor Presidente
Assessor-chefe de
comunicação
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7.7

Gestão do Plano de Ação
Além dos recursos financeiros disponíveis e da formulação de um bom plano de ação,

é fundamental que se construa uma sistemática de gestão que coordene e acompanhe a
execução das ações, promova a comunicação e integração dos envolvidos, promova as
correções de rumo necessárias e garanta que o plano seja efetivamente implementado.
Para a gestão do plano, serão utilizados critérios para classificar as ações/atividades
que constam do plano, resultando na matriz de gestão do plano, conforma Tabela 6
(CALEMAN et al., 2016, p. 42):

Tabela 6. Matriz de gestão do plano de ação.
Ação

Viabilidade

Impacto

Sensibilização
dos atores

Comando

Recurso

Precedência

Média

Político

1ª

Curta

Técnico

2ª

Média

Organizacional

3ª

Curta

Técnico

4ª

Média

Organizacional

5ª

Gerentes e
Alta

Alto

atores

sociais

internos

Definir o fluxo de

Comissões

comunicação da

Duração

Média

Alto

temporárias

Anvisa

internas

Testar o fluxo de
comunicação
nas unidades

Comissões
Média

Alto

temporárias

organizacionais

internas

piloto

Revisão do fluxo
de comunicação

Comissões
Alta

Médio

internas

Implantar o fluxo
de comunicação

temporárias

Comissões
Média

Alta

temporárias

na Anvisa

internas

Para acompanhar o plano de ação, será utilizada uma matriz de monitoramento do
plano (Tabela 7), com as seguintes possibilidades para a situação {concluída (C); não
concluída (NC); e em andamento (EA)}:
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Tabela 7. Matriz de monitoramento do plano de ação.
Ação em ordem de
precedência

Situação

Sensibilização dos atores
sociais
Definir o fluxo de
comunicação da Anvisa

Resultados

Dificuldades

Novas ações
e/ou ajustes

EA

EA

Testar o fluxo de
comunicação nas
unidades organizacionais

EA

piloto
Revisão do fluxo de
comunicação
Implantar o fluxo de
comunicação na Anvisa

7.8

EA

EA

Recursos Necessários
Considerando que os recursos utilizados nas ações são recursos não econômicos

(político, técnico e organizacional) não será elaborada a planilha orçamentária das ações.

7.9

Cronograma de Implantação do Plano de Ação
Para o acompanhamento do cronograma do plano será utilizado o diagrama de Gantt,

que consiste na representação gráfica com a ilustração do avanço das diferentes ações do
projeto (CALEMAN et al., 2016, p. 44).
O uso deste tipo de gráfico para o gerenciamento de tempo de projetos está vinculado
à possibilidade de nele se poder criar e editar um projeto inserindo tarefas e suas durações,
estabelecendo relações sequenciais entre suas tarefas, atribuindo pessoal e outros recursos
às respectivas tarefas, realizar o controle do andamento do projeto, realizar alteração das
informações exibidas, alterar a unidade de tempo em que são exibidas no projeto.
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Na Tabela 8 está o cronograma de implantação do plano de ação de acordo as ações
propostas e em quantas semanas as ações serão executadas.

Tabela 8. Cronograma de implantação do plano de ação.
Semanas
Ações
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sensibilizar os atores sociais
Definir o fluxo de comunicação da Anvisa
Testar o fluxo de comunicação nas unidades
organizacionais piloto
Revisar o fluxo de comunicação
Implantar o fluxo de comunicação na Anvisa

7.10

Cenários Futuros da Comunicação Institucional na Anvisa
Entendemos que a comunicação deve ser uma característica marcante da cultura

organizacional da Anvisa e que a sua inserção como uma etapa estratégica dos processos de
trabalho das unidades organizacionais da Agência contribuirá para o processo de mudança
da cultura da instituição.
Atingindo esse objetivo, vislumbramos maior eficiência da comunicação institucional,
utilização adequada da linguagem e dos seus canais, estruturação das ações tendo foco nos
públicos alvo aos quais se destinam, atingindo assim uma gestão mais efetiva da
comunicação, como importante e estratégico ativo para a organização.
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8.

PROJETO DE INTERVENÇÃO PILOTO NA ANVISA
Um piloto do projeto de intervenção foi desenvolvido na Assessoria Parlamentar da

Anvisa (ASPAR), coordenado pelo assessor chefe da área, também aluno do curso.
Para tanto, foi realizada uma reunião com o objetivo de apresentar a proposta do
projeto aplicativo “Cultura organizacional da Anvisa com foco na comunicação” e definir as
informações estratégicas para comunicação da ASPAR, seguindo a programação do Quadro
1.

Quadro 1. Programação da reunião de apresentação da proposta do projeto aplicativo
“Cultura organizacional da Anvisa com foco na comunicação”
Programação
Reunião de Construção da Estratégia de Comunicação da ASPAR
Brasília, 06 de outubro de 2017
8h00 – Café da manhã colaborativo
09h00 – Apresentação do grupo e das atividades do dia
09h15 – Apresentação da Política de Comunicação da Anvisa e Papel da Ascom
09h30 – Diagnóstico da comunicação atual da ASPAR
09h45 – Apresentação do Raio X do Congresso nas redes sociais
10h00 – Oficina de Construção da nova estratégia de comunicação da Aspar
11h00 - Encaminhamentos

A Política de Comunicação da Anvisa foi apresentada pelo assessor chefe substituto
de comunicação da Anvisa (Ascom).
A comunicação da Aspar possui algumas estratégias para disseminar as informações
produzidas, como informativos e uso de mídias sociais.
Os informativos apresentam pautas comentadas do Congresso Nacional, sendo que,
durante 2016, foram elaborados 40 (quarenta) informativos que apresentam a pauta
comentada do Congresso Nacional.
A assessoria acompanha as postagens dos Deputados, Senadores e demais
autoridades nas redes sociais, destacar o que for relacionado a Vigilância Sanitária/Saúde e
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as postagens do site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, destacar o que for
relacionado a Vigilância Sanitária/Saúde.
Além disso, realiza postagens no Facebook com matérias em destaque do Site da
Anvisa e, após aprovação, com as matérias dos demais meios de comunicação.
As matérias em destaque do Site da Anvisa são postadas nos Grupos de específicos
do Facebook, de acordo com o mérito da matéria.
No Facebook compartilha e curte postagens dos sites ClickSaudável, Ministério da
Saúde e Vigilâncias Sanitárias.
Um balanço das atividades realizadas no Facebook, bem como o consolidado semanal
e mensal estão apresentadas abaixo na Tabela 9.
Tabela 9 – Distribuição de postagens na página do Facebook “Vigilância sanitária brasil”,
em 2015
Quantitativo de postagens na paginado Facebook Vigilância sanitária brasil, em
2015
Mês

Relacionadas a visa Relacionadas à visa por

Número de

por parlamentares

demais autoridades

amigos

Janeiro

4

16

2.640

Fevereiro

9

22

2.790

Março

8

43

2.980

Abril

5

27

3.107

Maio

15

36

3.208

Junho

10

60

3.475

Julho

24

35

3.695

Total 1º semestre

75

239

21.895

13

40

3.649

Média mensal 1º
semestre

A equipe fez uma análise das pesquisas realizadas pelas agências de comunicação
Medialogue Digital e FSB Comunicação.
A Medialogue Digital é empresa especializada nas áreas de gestão de reputação e
influência digital, desenvolvimento de campanhas sociais, pesquisa e monitoramento e
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estratégias digitais e a FSB Comunicação é uma agência de comunicação corporativa
integrada, cujo foco é entregar resultados concretos para os negócios de seus clientes.
A Pesquisa da Medialogue Digital avaliou a performance dos congressistas brasileiros
em 4 redes sociais, Facebook, Twitter, Istagram e You Tube. Os dados resultantes referentes
ao Facebooke Twitter estão apresentados nas Figuras 2 e 3.

Figura 2. Atividade mensal dos parlamentares, em 2016, em páginas do Facebook
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Figura 3. Atividade mensal dos parlamentares, em 2016, no Twitter

A pesquisa FSB comunicação avaliou o alcance e a influência dos parlamentares nas
redes sociais por meio de um índice de influência, chamado de FSB Influência, que mede a
performance de cada parlamentar. Leva em consideração o número de seguidores, o alcance
e o volume de posts, o número e a intensidade das interações no Facebook e no Twitter. Os
dados são, então, calculados e ponderados. O resultado final é o índice de influência que está
apresentado na Tabela 10, 11, 12, 13, e 14.
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Tabela 10. Ranking do Índice de influência dos parlamentares da Câmara dos deputados, por
partido e unidade federativa (UF)

Tabela 11. Ranking do Índice de influência dos parlamentares Senado, por partido e unidade
federativa (UF)
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Tabela 12. Ranking do Índice de influência dos parlamentares do Congresso Nacional, por
partido e unidade federativa (UF)

Tabela 13. Ranking dos parlamentares mais ativos na mídia social e quantidade de
proposições legislativas da Anvisa
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Tabela 14. Ranking dos parlamentares mais ativos na mídia social e quantidade de
proposições legislativas da Anvisa

Após a apresentação das pesquisas, foi realizada a Oficina de Construção da nova
estratégia de comunicação da ASPAR com a proposta de realização do estudo do processo
de trabalho para identificação das informações estratégicas para a comunicação, definição
das informações estratégicas para comunicação, do público alvo da comunicação, da
linguagem mais adequada para a comunicação e do canal de comunicação mais adequado
de acordo ao público alvo. Os resultados estão dispostos na Tabela 15.
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Tabela 15. Levantamento de informações necessárias para elaboração do fluxo de
comunicação da Aspar

A partir dessas informações será elaborado o fluxo de comunicação, aplicação e
validação do fluxo (análise do impacto) e incorporação no processo de trabalho.
Ao final da oficina, a equipe de trabalho da Assessoria Parlamentar, após detalhar as
informações, identificar atores, linguagem e canais de comunicação dos diversos processos
de trabalho existentes, demonstrou maior confiança e expectativa sobre a necessidade do
estabelecimento de processos claros de comunicação na rotina de suas atividades para o
aprimoramento de seus resultados e fortalecimento da imagem institucional da Anvisa.
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9.

DISCUSSÃO
A Política de comunicação da Anvisa permite notoriamente grandes avanços para o

processo de comunicação institucional da Agência, orientando a integração de suas unidades
organizacionais, permitindo o envolvimento das vigilâncias de estados e municípios e a
utilização de diversos canais e recursos tecnológicos (ANVISA, 2013). Por outro lado, apesar
da política de comunicação objetivar influenciar as decisões dos indivíduos e das
comunidades no sentido da promoção da saúde (TEIXEIRA, 2004), observa-se que o
Ministério da Saúde ainda não tem organizado sua própria política de comunicação em saúde
(SILVA, 2013).
Para Teixeira (2004), a melhoria da comunicação em saúde é considerada uma
responsabilidade de todos, todavia, na administração pública o repasse das informações ao
público padece de melhorias em sua qualidade. Do mesmo modo, a Anvisa também deixa a
desejar ao fornecer informações ambíguas, ultrapassadas e de difícil acesso, mesmo com
sua política de comunicação propondo a ampliação e o refinamento de suas atividades de
comunicação (ANVISA, 2013).
Teixeira (2004) ainda acrescenta que a tomada de decisão por parte dos gestores
pode ser influenciada pelos processos de informação e comunicação de uma instituição. Para
esta situação, a Anvisa, através de sua política de comunicação, busca contribuir fomentando
a interação das áreas que detêm as informações com a área responsável pela comunicação
da instituição (ANVISA, 2013).
Estratégias como esta na comunicação interna, além de potencializar as relações
interdepartamentais e as relações individuais, contribuem para com as relações humanas de
uma organização (MARTINEZ, 2010). No quesito de comunicação para melhoria das relações
humanas, a Agência parece ainda não possuir processos comunicativos estruturados e
abrangentes.
Do mesmo modo, Silva em 2013 escreve que uma política de comunicação deve
garantir o acesso à informação, troca de experiências, capacitação para o controle social e a
gestão democrática. E, neste sentido, dentre as diretrizes da política de comunicação da
Anvisa, publicada também em 2013, encontram-se a maior transparência da agência e de
suas atribuições e ações junto à sociedade e aos demais entes do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, e a garantia de acesso às informações para o exercício do direito à saúde
e do controle social.
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Ainda no ano de 2013, Ribeiro acrescenta que a efetivação e o sucesso de uma política
de saúde podem ser determinados pela qualidade e pela forma como se processa uma
comunicação. E, nesse sentido, este projeto aplicativo busca introduzir a cultura da
comunicação junto as unidades organizacionais da Anvisa como estratégia de melhoria da
compreensão de suas ações a todos os públicos a que se destinam.
Assim, após a realização de atividades para identificação e priorização de um
problema, seguindo a metodologia proposta por Caleman et al em 2016, a comunicação da
Anvisa foi eleita como objeto de orientação para as ações deste projeto aplicativo.
A identificação dos atores sociais e a explicação e identificação do nó crítico para a
intervenção no problema, seguiram as mesmas orientações de Caleman e seus
colaboradores. O que também ocorreu com a viabilização e gestão do plano de ação e com
a elaboração do cronograma de implantação.
O projeto piloto se executou na Assessoria Parlamentar da Anvisa - ASPAR, tendo
sido realizado na manhã do dia 06 de outubro uma reunião com toda a equipe técnica, para
a elaboração de sua Estratégia de Comunicação. Dentre as estratégias de comunicação
adotadas por esta Assessoria, encontram-se os informativos contendo pautas comentadas do
Congresso Nacional e uso de mídias sociais.
A ASPAR também relata acompanhar as postagens dos Deputados, Senadores e
demais autoridades em redes sociais e utiliza o Facebook e o Twitter para compartilhar e curtir
postagens de sites como o do Ministério da Saúde; das vigilâncias sanitárias, dentre outros.
No que diz respeito às postagens, no primeiro semestre de 2015, a ASPAR realizou
em média 13 postagens semanais relacionadas à vigilância sanitária e parlamentares, e 40
postagens semanais em média relacionadas à visa por demais autoridades.
Após uma análise das pesquisas realizadas pelas agências de comunicação
Medialogue Digital e FSB Comunicação, dentre outras informações, foi observado que, 98%
dos congressistas possuem presença no Facebook e 88% no Twitter, segundo a primeira
agência.
Quanto a pesquisa feita com a FSB Comunicação, que avalia o alcance e a influência
dos parlamentares nas redes sociais, o deputado Jair Bolsonaro foi identificado em primeiro
do ranking dentre os demais deputados federais. Entre os senadores, Lingbergh Farias obteve
o maior índice de influência, acumulando esta posição dentre todos os representantes do
Congresso Nacional, seguido pelo próprio Jair Bolsonaro.
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No que diz respeito ao parlamentar mais ativo na mídia social e sua relação com a
quantidade de proposições legislativas da Anvisa, o petista Humberto Costa, líder do partido
no Senado Federal, encontra-se em primeiro na lista e possui 7 (sete) projetos de lei em foco
na Anvisa.
A Aspar também realizou uma oficina para a construção de uma nova estratégia de
comunicação, com a proposta de realizar um estudo de seu processo de trabalho para
identificar e definir as informações estratégicas para sua comunicação, identificar o público
alvo da sua comunicação, e a linguagem a ser adotada para a comunicação em cada canal
de comunicação relacionado ao público alvo.
Assim, como exemplo, o primeiro processo de trabalho priorizado foi o
acompanhamento de Projetos de Lei, e as informações estratégicas foram: levantamento de
Proposições com Tramitação Avançada no Congresso; Temas da Agenda Regulatória e
Temas da Agenda Legislativa. Para este caso, os públicos identificados foram: os próprios
senadores e deputados; todos os profissionais da Anvisa; o Setor Regulado; a Sociedade Civil
e as Associações. Quanto aos canais de comunicação foram destacados as Redes Sociais,
o Intravisa e o Malling. A linguagem selecionada varia segundo o canal e o público, por
exemplo: Notas no site da Câmara e Senado e no portal da Anvisa serão utilizadas a
linguagem formal e para o Facebook, Twitter e Intavisa, a linguagem adotada será a informal.
Este mapeamento foi realizado também para os demais processos de trabalho
priorizados pela Assessoria, sendo eles: as Audiências Públicas; a Agenda Legislativa; os
Pleitos e as Audiências Públicas.
Os resultados preliminares apresentados até a Tabela 15 demonstram que a oficina
realizada pela Aspar permitiu a execução das duas primeiras ações do Plano de ação, de
acordo à ferramenta 5W3H, para ataque do nó crítico: “não há gestão da informação nas áreas
da Anvisa”, conforme já apresentado na Tabela 3. De modo que se pode notar um alto grau
de detalhamento das informações estratégias, seus respectivos públicos, linguagem e canais
de comunicação, requisitos estes que foram especificamente elaborados nas atividades da
segunda ação do plano. Entretanto, não foi estabelecido um fluxo de comunicação, sendo
esta atividade o próximo passo a ser desenvolvido por aquela Assessoria.
O referido detalhamento identificado evidencia uma adequada definição e priorização
das informações, uma vez que ao detalhar os processos de trabalho permitiu-se maior
compreensão sobre as ações centrais da equipe, alcançando, inclusive, a identificação dos
atores, das linguagens e dos diversos canais existentes.
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A segurança da equipe de trabalho da Aspar sobre seus processos comunicativos
trouxe consigo a confiança necessária para compreender que a adoção de estratégias de
comunicação na rotina de trabalho permitirá que seja efetivada na prática as diretrizes da
Política de Comunicação da Anvisa (ANVISA, 2013), sendo este o primeiro passo para o
desenvolvimento da cultura organizacional com foco na comunicação.
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10.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A comunicação é etapa fundamental para as ações de Vigilância, tanto pela

democratização do conhecimento, como pelo caráter pedagógico dos atos administrativos.
Entendemos que a qualidade e a forma como se processa a comunicação são determinantes
para o sucesso da política de saúde e de sua efetivação.
Sabemos que a Anvisa possui um escopo de atuação extremamente heterogêneo, o
que torna as suas ações de comunicação complexas e abrangentes. Neste sentido, este
projeto aplicativo buscou evidenciar o ambiente de comunicação da Agência na procura de
elementos que pudessem fomentar a cultura de comunicação do Órgão.
Vimos, também, que a Anvisa possui uma política de comunicação própria, porém,
durante as etapas de consecução do projeto, verificamos que vários pontos dessa política
ainda não foram efetivamente consolidados.
Assim, para que as ações planejadas possam de fato ocorrer é necessário identificar
a motivação dos atores sociais mapeados. Nesta esteira, necessário se faz pautar, na agenda
destes atores, a compreensão e aplicação de uma política de comunicação eficaz e eficiente,
como realidade na prática da cultura organizacional da Agência.
Neste âmbito, este projeto nos possibilitou a compreensão de que a promoção de
práticas de comunicação mais efetivas, pode impactar diretamente na redução do risco
sanitário e na proteção da saúde da população.
Entendemos que é necessário que as estratégias de comunicação adotadas pelas
diversas áreas técnicas da Agência sejam claras e objetivas, a fim de atingir cada público de
forma adequada.
Vale ressaltar que a comunicação na Anvisa deve ser entendida como uma etapa
estratégica dos processos de trabalho das unidades organizacionais que a compõem. Esta
pactuação entre os diversos atores sociais envolvidos trata-se de questão basal de grande
peso para a melhoria e o fortalecimento da comunicação institucional perante a sociedade.
Diante disto, o presente projeto nos permitiu concluir que para desenvolvermos uma
política de comunicação institucional eficaz e eficiente é fundamental a integração entre as
diversas áreas da Agência. Esta articulação possibilitará a produção de estratégias de
comunicação coesas e coerentes, garantindo a visibilidade pública, a acessibilidade das
informações e o controle social das ações desenvolvidas pela instituição.
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Melhorar a comunicação da Anvisa é imperativo para a construção de um novo tempo,
no qual se privilegiará a ausculta pública, o debate, a argumentação crítica, a participação e
empoderamento sociais e o estabelecimento de ações estratégicas de proteção da saúde,
capazes de atender aos anseios da sociedade para o cumprimento da missão institucional da
Agência.
A Anvisa é dirigida por uma diretoria colegiada composta por cinco integrantes.
Necessário se faz pautar, principalmente, na agenda destes importantes atores, a
compreensão e promoção de ações que os motivem a patrocinar uma política de comunicação
eficaz e eficiente, como realidade na prática da cultura organizacional da Agência.
A recomendação que este Projeto Aplicativo nos traz é que a comunicação na Anvisa
possa ser instigada de forma verticalizada, da Diretoria Colegiada até a base, como etapa
estratégica dos processos de trabalho. Para que isso seja uma realidade, deve-se oportunizar
uma maior integração entre as diversas áreas internas a fim de que as estratégias de
comunicação sejam claras e objetivas, convergindo para os diferentes públicos de forma
adequada, fortalecendo-se assim a comunicação institucional da Agência perante a
sociedade.
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RESUMO
Este projeto aplicativo trata de um software de versão web, desenvolvido com a
finalidade de gerenciamento de amostras laboratoriais apreendidas para realização de
análises fiscais relativas à vigilância sanitária denominado Harpya. O sistema Harpya®
possibilita a rastreabilidade, monitoramento e gestão dos fluxos das amostras e dos
ensaios em execução nos laboratórios. Foi desenvolvido pelo - INCQS da Fundação
Oswaldo Cruz - Fiocruz, unidade que atua em áreas de metrologia, de pesquisa e de
ensino, com foco em atividades laboratoriais relativas ao controle da qualidade, por
meio de análise fiscal, de insumos, produtos, ambientes e serviços sujeitos à ação da
Vigilância Sanitária. Assim, em virtude da relevância do referido sistema para a rotina
laboratorial e sua potencialidade enquanto base de dados que pode consubstanciar as
atividades de vigilância sanitária decidiu-se por priorizar a elaboração desse projeto
visando aprimoramento e possibilidade de utilização estratégica das informações nele
contidas. O projeto aplicativo teve início com a constatação de deficiências no uso do
sistema, assim foi primordial uma análise situacional profunda dos processos de
trabalho realizados na execução das análises fiscais pelo LACEN/DF. O grupo decidiu
propor melhorias no sistema HARPYA®, por identificar suas potencialidades enquanto
instrumento de gestão sanitária estadual e nacional e para elaborar propostas de
intervenções que superem suas fragilidades. Para tanto, o objetivo desse projeto é
elaborar propostas de intervenções e expansão do manejo das informações contidas e
geradas no sistema Harpya® com intuito de promover melhor aproveitamento das
potencialidades do referido sistema. A construção da “matriz decisória” foi iniciada com
a identificação e escolha do problema central do Projeto Aplicativo: ausência de
ferramentas no Harpya® que possibilitem o uso dos dados para a gestão sanitária e o
planejamento estratégico na execução das análises fiscais a nível nacional. Foi
realizado levantamento com o propósito de avaliar a percepção dos usuários do nível
laboratorial do Harpya® em sua rotina quanto à necessidade e relevância das
melhorias que estamos propondo dirigidas às necessidades da população. As
percepções por parte dos usuários das fragilidades identificadas corroboram as
propostas de melhoria realizadas por este projeto, bem como indicam a necessidade
de ouvir as demandas dos atuais usuários antes da conclusão das revisões do sistema
Harpya®. Conforme foi possível constatar, as sugestões de melhoria elaboradas neste
projeto poderão servir de auxílio para o aperfeiçoamento do sistema e para o
aproveitamento de suas potencialidades enquanto instrumento de gestão sanitária.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema Harpya®, análise fiscal, Vigilância Sanitária
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Proposta de melhoria do Sistema Harpya®
Região: Brasília – DF
Abrangência do projeto aplicativo: Regional

I.

Introdução

Harpya® é um software de versão web, desenvolvido com a finalidade de
gerenciamento de amostras laboratoriais apreendidas para realização de análises
fiscais relativas à vigilância sanitária. O ciclo contemplado pelo sistema se estende da
chegada e cadastro da amostra (registro) à emissão do seu laudo analítico. Por meio
da utilização deste sistema de informações, os Laboratórios de Vigilância Sanitária,
em todo território brasileiro, registram e acompanham todo o trâmite das amostras em
suas unidades analíticas (gestão local).
O sistema Harpya® possibilita a rastreabilidade, monitoramento e gestão dos
fluxos das amostras e dos ensaios em execução nos laboratórios, com seus
respectivos status. Foi desenvolvido e implementado inicialmente pelo Instituto
Nacional de Controle e Qualidade em Saúde - INCQS da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, unidade que atua em áreas de metrologia, de pesquisa e de ensino, com foco
em atividades laboratoriais relativas ao controle da qualidade, por meio de análise
fiscal, de insumos, produtos, ambientes e serviços sujeitos à ação da Vigilância
Sanitária.
Análise fiscal compreende uma ferramenta de tecnologia de intervenção
efetuada sobre medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de
higiene, produtos para saúde, perfumes, saneantes domissanitários, alimentos, dentre
outros sujeitos à vigilância sanitária, em caráter de monitoramento, para apuração de
infração ou verificação de ocorrência de desvio quanto à qualidade, segurança e
eficácia dos produtos ou matérias-primas.
Constitui-se como um importante instrumento de fiscalização e de regulação de
produtos sujeitos a vigilância sanitária, pois complementa outras modalidades de
análises, como a análise prévia e de controle; subsidia ações de inspeção no setor
regulado promovendo o monitoramento nos processos produtivos e de controle de
qualidade, além de ser instrumento de monitoramento da qualidade de produtos
4	
  
	
  

	
  

disponíveis no mercado consumidor nos programas de vigilância sanitária federal,
estadual e municipal.
A etapa inicial do processo de análise fiscal consiste na apreensão das
amostras pela vigilância sanitária e em seguida encaminhamento aos laboratórios para
análise. Nos laboratórios, as amostras são recebidas, as informações cadastradas, os
resultados obtidos após análises inseridos e os relatórios de laudos contemplando
todas as etapas anteriores são emitidos por meio do Sistema Harpya®.
Com a implementação nacional do Harpya® houve a uniformização e o
controle das etapas do processo de análises fiscais dos diversos produtos,
padronizando e reunindo em tempo real as informações referentes às análises. Nesse
contexto foi possível para a ANVISA, como gestora nacional, realizar a integração e
gestão dos dados a nível nacional.
Contudo, a partir de sua recente utilização em nível nacional, algumas
necessidades de melhorias foram identificadas por operacionalizadores do nível
técnico laboratorial. Soma-se a essas necessidades a identificação da subutilização de
suas informações pelas vigilâncias sanitárias de nível estadual e municipal de forma a
elaborar o planejamento estratégico das ações sanitárias.
Assim, em virtude da relevância do referido sistema para a rotina laboratorial e
sua potencialidade enquanto base de dados que pode consubstanciar as atividades de
vigilância sanitária, decidiu-se por priorizar a elaboração desse projeto visando
aprimoramento e possibilidade de utilização estratégica das informações nele
contidas.
Para tanto, o objetivo desse projeto é elaborar propostas de intervenções e
expansão do manejo das informações contidas e geradas no sistema Harpya® com
intuito de promover melhor aproveitamento das potencialidades do referido sistema.
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II.

Fundamentação

Sistemas de informação
Sistema de informação em saúde – SIS é definido, segundo a Organização
Mundial da Saúde - OMS, como um mecanismo de coleta, processamento, análise e
transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os
serviços de saúde. Considera-se que a transformação de um dado em informação
exige, além da análise, a divulgação, e inclusive recomendações para a tomada de
decisão.
Os SIS tiveram um crescimento acelerado nos últimos anos, especialmente
com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao Departamento de
Informática do SUS (DATASUS) é atribuída a responsabilidade de coletar, processar e
disponibilizar as informações sobre saúde provenientes dos vários sistemas de
informação do SUS.
Assim, o DATASUS objetiva principalmente estruturar os sistemas de
informação em saúde, visando à integração operacional das bases de dados e com
isso, auxiliar na gestão dos diversos níveis de atenção em saúde, fortalecendo o
processo de administração descentralizada, e ao mesmo tempo hierarquizada;
subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em
evidências e elaboração de programas de ações de saúde e o controle social (1).
Moraes et al. (2001) assinalam que as mudanças estruturais ocorridas nas
últimas décadas no setor saúde exigiram uma busca por novos modelos assistenciais
e de informação, capazes de atender às normas e regulamentos definidos para o SUS,
e de dar respostas às exigências da população. Se, por um lado, é possível observar
um aumento na demanda por sistemas informatizados que oferecessem informações
sistematizadas e oportunas sobre as condições de saúde da população, constatou-se,
por outro lado, que as coordenações na área de gerência de informações, nos
diversos níveis de gestão do sistema de saúde, ainda apresentam um grau de
desenvolvimento deficiente às suas necessidades (2).
Aspectos relevantes sobre a formulação de sistemas de informação foram
assinalados por Carvalho & Eduardo (1998) a) a competência técnica da equipe de
desenvolvimento do sistema de informação em saúde (SIS) e sua visão de
sustentação da organização; b) a tecnologia para o desenvolvimento do SIS que
aponte os problemas, tanto os razoavelmente estruturados quanto os não
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estruturados; c) a diversidade de modelos a serem usados, segundo as características
das demandas de informação; d) o papel fundamental do usuário na implementação
de sistemas de informação; e e) o fenômeno de descongelamento-movimentorecongelamento que caracteriza os processos de mudança de um sistema de
informação (3).
Destaca-se ainda a necessidade da realização de avaliações ao longo de todo
o processo de implementação de um sistema de informação informatizado. Como
ressalta Wyatt & Wyatt (2003) dificilmente acerta-se na primeira versão de um sistema.
Rodadas sucessivas de protótipos, avaliações, retroalimentação dos resultados e
revisões por parte da equipe responsável pelo seu desenvolvimento são necessárias
(4).
Finalmente, é perceptível que um sistema de informação necessita evoluir
constantemente e a percepção práticas do seu uso irão direcionar os novos rumos e
as modificações a serem tomadas. Sem dúvida, uma das maiores qualidades de
qualquer sistema de informação que se mostre eficiente é a sua capacidade de
adaptação e adequação às novas demandas, sem perda de agilidade ou
disponibilidade do uso da informação.

Sistema Harpya®

O Harpya® foi desenvolvido a partir de uma iniciativa do INCQS/Fiocruz na
década de 90. Primeiramente desenvolveu-se o Sistema de Gerenciamento de
Amostras (SGA2000) com o objetivo de gerenciar as amostras analisadas pelo
laboratório, do recebimento a emissão do final do laudo. Posteriormente, com vistas a
acompanhar a evolução do processo de análise fiscal de produtos pelo laboratório, o
INCQS formulou uma nova versão Web do SGA2000, denominada SGAWeb, focando
no uso da internet.
Nesta nova versão inseriu-se algumas novas funcionalidades e realizou-se
melhorias. A proposta principal da inovação foi de “hospedar” as informações inseridas
no sistema em um servidor central, eximindo os laboratórios da compra de servidores
de bancos de dados, da dedicação de recursos humanos do âmbito de tecnologia da
informação para manutenção da infraestrutura, bem como da realização de backup
periódico de dados. Neste novo desenho, um computador autorizado e com acesso à
internet por banda larga pode acessar o SGAWeb.
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As modificações realizadas na nova versão possibilitaram a implementação do
sistema para todos os LACEN´s. É factível à Gerência de Laboratórios de Saúde
Pública (Gelas) o acesso aos laudos gerados por cada LACEN´s, bem como a
visualização dos produtos que foram analisados no período.
Com a implementação integral do sistema Harpya® nos laboratórios de
vigilância sanitária, haverá visualização em tempo real da produção, acesso aos
laudos emitidos pelos laboratórios e demais informações que poderão embasar as
tomadas de decisão e auxiliar na coordenação e integração dos serviços
desempenhados pelos laboratórios em âmbito nacional, dando subsídio a elaboração
de programas de monitoramento regular de produtos e nas ações sanitárias.
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III.

Percurso metodológico e plano de intervenção

O projeto aplicativo teve início com o movimento de leitura da realidade, assim
foi primordial uma análise situacional profunda dos processos de trabalho realizados
na execução das análises fiscais pelo LACEN/DF.
O grupo decidiu propor melhorias no sistema HARPYA®, por identificar suas
potencialidades enquanto instrumento de gestão sanitária estadual e nacional e para
elaborar propostas de intervenções que superem suas fragilidades.
A etapa de leitura da realidade para identificação dos pontos de melhoria e
elaboração do conceito dos problemas que necessitam de priorização nos induz a um
olhar apurado de nossa rotina. O olhar individualizado para a rotina e posteriormente a
decisão coletiva do tema a ser trabalhado nos demandou ao movimento de expor aos
colegas nossos processos de trabalho, mais ainda, como a proposta inicial era a
identificação de problemas, foi necessário nos despir de qualquer vaidade para expor
verdadeiramente as fragilidades da nossa área de atuação.
Segue descrito a seguir o percurso metodológico percorrido por nosso grupo
para criação da proposta de sugestões de melhoria do Sistema Harpya®.

TR2 - Identificando problemas
O problema identificado pelo grupo foi:
Ausência de ferramentas no Harpya® que possibilitem o uso dos dados para a
gestão sanitária e o planejamento estratégico na execução das análises fiscais a nível
nacional.

TR3 – Priorizando o problema
A construção da “matriz decisória” foi iniciada com a identificação e escolha do
problema central do Projeto Aplicativo. Após a análise do perfil de atuação de cada
integrante do grupo e considerando que todos os integrantes atuam diretamente com
as análises laboratoriais no LACEN-DF, e que alguns integrantes realizam análises
fiscais de produtos sujeitos ao monitoramento da vigilância sanitária como;
cosméticos, saneantes, produtos para saúde, alimentos e produtos e ambientes.
Identificamos a importância do aprimoramento do programa Harpya® para a gestão e
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planejamento no âmbito da vigilância Sanitária. Esse programa é utilizado em todo o
território nacional, pelas VISAs e LACENs, sendo a ANVISA o gestor nacional e o
INCQS/Fiocruz o seu desenvolvedor. Considerando que a implementação do
programa a nível nacional foi realizada em 2016, identificamos, portanto, a falta de
ferramentas no Harpya® que possibilitem o uso dos dados para a gestão sanitária e o
planejamento estratégico na execução das análises fiscais a nível nacional.
Considerando o contexto, as implicações e as consequências para o setor de
vigilância sanitária, o valor “alto” atribuído ao problema é devido ao impacto que as
melhorias nas ferramentas do programa Harpya® trará para a rotina dos serviços
relacionados às análises fiscais. Uma maior agilidade e integração nas análises dos
produtos fiscais apreendidos pela vigilância sanitária e analisados pelos LACENs.
O interesse foi classificado como positivo por entendermos que há a
necessidade na mudança da realidade, uma vez que a melhoria das ferramentas
utilizadas no sistema levaria uma melhor utilização das informações geradas, bem
como uma maior economicidade de recursos visando uma gestão mais eficiente.
Por esse motivo, e levando em consideração a combinação entre valor e
interesse e também por termos somente um problema com alto valor e interesse
positivo estabelecemos a nota 10.
A matriz decisória I foi eleita para a exposição do problema priorizados,
conforme segue abaixo.
Problema

Valor

Ausência de ferramentas no Harpya®
que possibilitem o uso dos dados para a
gestão sanitária e o planejamento
estratégico na execução das análises
fiscais a nível nacional

Alto

Interesse
Positivo

Nota (0 a 10)
10

TR4 – identificando atores sociais
Os atores identificados com potencial envolvimento na presente proposta são:
•

INCQS/Fiocruz/MS

•

ANVISA

•

Vigilância sanitária estadual – DIVISA

•

LACEN´s
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TR5 – Explicando problemas
A Árvore explicativa foi construída levando-se em consideração a cadeia lógica
multicausal a qual identificamos os seguintes descritores a partir do problema descrito:
D1: Ausência na organização e agrupamento dos dados disponíveis referentes às
análises fiscais no sistema HARPYA®;
D2: Ausência do compartilhamento de informações referentes ao escopo analítico e
conclusão dos laudos entre os entes (Integração do sistema).
Após a definição dos descritores e levando em consideração as deficiências na
utilização do sistema nas ações de vigilância sanitária levantamos as seguintes
causas para o problema definido:
•

Causas para o descritor 1 (D1)

- Ausência da possibilidade de filtrar informações específicas e combinadas;
- Ausência da possibilidade de geração de estatísticas dos dados; e
- Limitação na utilização dos dados para planejamento estratégico na gestão
sanitária e na área de análise fiscal de produtos.
•

Causas para o descritor 2 (D2)

- Parametrização definida à época de implantação do sistema;
- Falta de treinamento das VISA´s na operacionalização do sistema; e
- Ausência de transparência aos demais usuários acerca dos projetos de
intervenção no sistema e processos de elaboração e revisão de ferramentas.

•

Para o descritor 1 (D1) as consequências identificadas foram:

- Subutilização dos resultados analíticos gerados pelos LACEN´s; e
- Menor abrangência da vigilância da qualidade dos produtos ofertados pelo
mercado regulado.
•

Para o descritor 2 (D2) as consequências identificadas foram:

- Utilização inadequada de recursos materiais e humanos;
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- Não conhecimento dos indicadores de análise fiscal no âmbito nacional; e
- Ausência do envolvimento de VISA’s /LACEN’s /Gestores nas discussões e
processos de intervenção no sistema.

Para definição dos nós críticos levamos em consideração o potencial de
intervenção e as mudanças que essa intervenção poderá acarretar na utilização do
sistema na melhoria da gestão. Dentre as causas identificadas as que mais
apresentavam o potencial de intervenção para as mudanças desejadas no sistema
foram:
- Ausência da possibilidade de filtrar informações específicas e combinadas;
- Ausência da possibilidade de geração de estatísticas dos dados; e
- Ausência de transparência aos demais usuários acerca dos projetos de
intervenção no sistema e processos de elaboração e revisão de ferramentas.
Figura 1: Árvore explicativa construída após realização da dinâmica.
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TR6 – Intervindo no problema
Após a construção da árvore explicativa, que nos levou a identificação dos nós
críticos, a proposta do projeto aplicativo é que o grupo trabalhasse na construção de
um plano de ação, capaz de contribuir para elaboração de atividades e ações que
pudessem intervir diretamente no problema identificado. A utilização da ferramenta
escolhida para a construção do plano de ação foi o PES SIMPLIFICADO, a qual
estimulava a identificação dos possíveis responsáveis pelas ações e atividades
propostas, parceiros e eventuais opositores, a escolha de indicadores capazes de
medir/mensurar o que se pretendia, os recursos necessários, e o cumprimento dos
prazos estabelecidos.
As principais atividades descritas refletiram a perspectiva dos resultados
esperados, pois foi por meio do estabelecimento dos resultados que pretendíamos
alcançar com a melhoria do sistema Harpya® é que tivemos clareza das atividades e
ações necessárias para o alcance dos objetivos do projeto. As ações foram divididas
em três grandes eixos: Intervenção dos desenvolvedores no sistema para melhorias
no software; Ações de educação continuada e Transparência e envolvimento dos
usuários na elaboração do projeto de intervenção.
Para cada atividade e ação descritas no plano foi sugerido os responsáveis
capazes de intervir diretamente na solução do problema proposto. Observamos que
não tínhamos a governabilidade das principais atividades e ações propostas pelo
plano, pois por ser um sistema de abrangência nacional os principais responsáveis
foram: ANVISA, INCQS/Fiocruz e MS. Os outros responsáveis, VISAs locais e
LACENs, estavam mais relacionados às ações de educação continuada, atividades
essas que serão desenvolvidas após a intervenção e melhoria do critérios e
parâmetros do sistema HARPYA®, ficando, portanto, para um segundo momento do
projeto.
Durante a construção do Plano de Ação, o grupo buscou parceiros que
pudessem apoiar o projeto na tentativa de viabilizar o plano. Os principais parceiros
propostos foram os responsáveis pelo desenvolvimento do sistema e o gestor
nacional, INCQS/Fiocruz e ANVISA respectivamente. Durante a construção do projeto
pudemos constatar que os mesmos parceiros também poderiam desenvolver o papel
de opositores, isso por questões político/administrativo que de uma certa forma
questionavam a eficiência do sistema.
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Na tentativa de estabelecer indicadores que refletissem a simplicidade, a
mensurabilidade, a seletividade e a validade, que são atributos considerados
relevantes para os indicadores. O grupo definiu que para as ações que envolviam
melhorias no software os indicadores seriam: gerar informações a partir de parâmetros
definidos e extrair 100% dos ensaios realizados e convertê-los em estatística e
indicadores. Para ações educacionais: pesquisas de satisfação e avaliação realizada
com aproveitamento acima de 80%.
Os recursos necessários para a viabilização do plano de ação podem ser de
diferentes naturezas como: econômico-financeiros; cognitivos (que dependem de
incorporação de conhecimentos e/ou tecnologias pelos participantes); organizativos
(que dependem de ações direcionadas à organização); e políticos (que implicam
relações de poder entre os atores). Todos os recursos foram identificados como
necessários para a viabilidade do plano de ação, sendo que o econômico-financeiro e
o político tiveram mais destaque, pois as principais intervenções só seriam possíveis
se tivéssemos a decisão política e o financeiro necessário para a execução das
melhorias no sistema.
Por termos pouca governabilidade sobre as ações e atividades propostas, os
prazos estabelecidos no plano de ação não são inferiores a doze (12) meses e
podendo chegar a vinte e quatro (24) meses para a efetivação da ação/atividade
proposta. Embora o grupo tem a consciência que se tivermos uma maior participação
dos atores envolvidos esses prazos podem ser menores do que os estimados.
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Resumo

Elaboração de um documento orientador sobre Processo Administrativo Sanitário (PAS)
a ser apresentado à Gerência Geral de Coordenação e Fortalecimento do SNVS –
GGCOF/Anvisa, para avaliação do documento e posterior pactuação na Comissão
Intergestores Tripartite, a fim de que seja utilizado como parte do conteúdo programático nas
capacitações dos servidores da vigilância sanitária,

melhoria dos processos de trabalho e

incorporação de procedimentos operacionais padrão na rotina das atividades, com vistas à
diminuição das fragilidades encontradas no PAS.
Foram encontradas três causas das fragilidades: inexistência de documento orientador
nacional, falta de implantação de rotinas processuais, e a falta de condições mínimas
estruturais, processuais e legais. Todavia, constatou-se que seria possível intervir somente na
primeira causa.
A falta de governabilidade do grupo para implantação do projeto, bem como a
complexidade do produto Documento Orientador Nacional do Processo Administrativo Sanitário,
sugere a criação de um grupo técnico para revisão do referido documento e verificação da
conformidade dos dispositivos legais aplicáveis.
É recomendável a formação de um “grupo técnico” permanente que seja capaz de
identificar os pontos de melhoria do documento orientador pactuado, a fim de revisá-lo e
promover novas pactuações e capacitações

3	
  
	
  

SUMÁRIO
	
  
1.	
   INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 5	
  
1.1.	
  

Contextualização	
  .......................................................................................................................	
  5	
  

1.2.	
  

Objeto e objetivos	
  ....................................................................................................................	
  11	
  

1.2.1 Objeto	
  .......................................................................................................................................	
  11	
  
1.2.2 Objetivo geral	
  ..........................................................................................................................	
  11	
  
1.2.3 Objetivos específicos	
  .............................................................................................................	
  11	
  
2.	
   AÇÕES DE INTERVENÇÃO ............................................................................................... 11	
  
2.1.	
  

Identificando e Priorizando o Problema	
  ...............................................................................	
  11	
  

2.2.	
  

Identificando os atores sociais	
  ...............................................................................................	
  13	
  

2.3.	
  

Explicando o problema - a árvore explicativa e nós críticos	
  .............................................	
  13	
  

2.4.	
  

Intervindo no problema	
  ...........................................................................................................	
  18	
  

2.5.	
  

Viabilizando e monitorando o plano de ação	
  .......................................................................	
  20	
  

3.	
   CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 25	
  
4.	
   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 27	
  
Anexo I – Lista de Figuras e Quadros ........................................................................................ 33	
  
Anexo II – Lista de Abreviaturas e Símbolos .............................................................................. 34	
  
Anexo III – Documento Orientador ............................................................................................. 35	
  

4	
  
	
  

1.

INTRODUÇÃO
Região: Brasília
Abrangência do PA: Nacional
1.1. Contextualização
O presente Projeto Aplicativo é um produto do curso de Especialização em Gestão da

Vigilância Sanitária- GVISA, na modalidade semipresencial, realizado em mais doze regiões de
saúde além de Brasília/DF (Anapólis/GO, Belo Horizonte/MG, Boa Vista/RR, Cajazeira/PB,
Campinas/SP, Icó/CE, Macapá/AP, Pelotas/RS, Porto Velho/RO. Rio Branco/AC, Vitória/ES,
Vitória da Conquista/BA), ano de 2017.
O curso foi resultado da parceria entre o Ministério da Saúde- MS, a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e o
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS, sendo executada pelo
Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa - IEP/HSL e faz parte do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – PROADI-SUS no triênio 20152017.
Os objetivos almejados pelo curso vão ao encontro dos dispositivos legais aplicados na
implantação da política de saúde pública do Estado Brasileiro. Conforme descrito na Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990), a qual cria o Sistema Único de Saúde
(SUS), em seu Art. 2º § 1º:
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Com relação ao acesso e à organização dos serviços públicos de saúde, a
Constituição Federal, em seu Art. 198, “estabelece que as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera de
governo” (BRASIL, 1988).
A descentralização das ações de saúde é um dos princípios mais relevantes do
processo de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei Federal nº
8080/90 que atribui à União e aos estados o acompanhamento, o controle e a avaliação das
redes hierarquizadas do SUS, dentre elas, as ações de vigilância sanitária (BRASIL, 1990).
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A Vigilância sanitária tem por objetivo eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde,
intervindo nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Objetiva garantir o controle da
qualidade de produtos e serviços prestados à população, através de ações integradas,
considerando a amplitude do seu campo de atuação (BRASIL, 1999).
No Brasil, desde 1999 com a promulgação da Lei nº 9.782, as atividades de vigilância
sanitária são competência do SNVS – O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, que
se encontra vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atua de maneira integrada e
descentralizada em todo o território nacional. As responsabilidades são compartilhadas entre as
três esferas de governo – União, estados e municípios–, sem relação de subordinação entre
elas (BRASIL, 1999).
Dentro do SNVS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a responsável
pela coordenação do sistema e atua em questões de âmbito federal, acompanhando e
coordenando a execução de ações sanitárias em todo o país. Além disso, a agência estabelece
normas gerais, presta cooperação técnica e financeira aos outros entes do sistema e promove
parcerias (BRASIL, 1999).
Nesse sentido, o Plano Diretor de Vigilância Sanitária – PDVISA, em seu Eixo de
discussão I – Organização e Gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no âmbito do
SUS, apresenta diretrizes para que se possa alcançar o princípio da descentralização e,
consequentemente, o fortalecimento do SNVS (BRASIL, 2007).
Para avaliar o nível de implementação das ações de vigilância sanitária nos
municípios, foi construído o Indicador 41: Percentual de municípios que executam as ações de
Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios, cuja fonte de dados para o
cálculo é o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), em cumprimento ao
estabelecido nas Portarias MS nº 1.378/2013 e nº 475/2014, que definiram ainda que o
responsável pelo acompanhamento mensal dos dados do SIA/SUS, no âmbito federal, é a
Gerência Geral de Coordenação e Fortalecimento do SNVS – GGCOF (BRASIL, 2013; BRASIL,
2014).
Importante esclarecer que, no processo de pactuação interfederativa de indicadores
para os anos de 2017-2021, o indicador universal da vigilância sanitária 41 passou a ser
denominado indicador 20, alterando apenas a numeração (BRASIL, CIT, 2016)
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O artigo “Análise espacial das informações de vigilância sanitária lançadas no Sistema
de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS nas Regiões Intermediárias de Articulação
Urbana do IBGE” apresenta uma avaliação do indicador 20 durante o período 2013–2015
(BARROS et al, 2017). Dentre as ações que compõem o Indicador 20 e que foram avaliadas no
estudo, destacamos a instauração de processos administrativos sanitários.
SILVA et al (2016, p. 243) define processo administrativo sanitário - PAS como “um
instrumento legal que está avançando no universo mais efetivo do processo de trabalho e de
ações de visa, usado em situações que configuram infração à legislação sanitária”.
O estudo demonstrou que apenas 18,52% dos municípios registram a ação de
instauração de processos administrativos de vigilância sanitária - VISA. De acordo com as
autoras, essa

informação

indica

a

dificuldade

dos

municípios

em

exercerem

atos

administrativos sanitários, por exigirem condições mínimas estruturais, processuais e legais
para serem desenvolvidos, destacando o fato de que o poder de polícia exige a implantação de
rotinas processuais específicas (SILVA et al, 2016).
GUIMARÃES et al (2016) menciona que os principais problemas encontrados, em
2015, na avaliação das ações pactuadas da vigilância sanitária na região de Itabuna/BA foram,
entre outros, a inexistência de abertura de PAS.
CRUZ et al (2016) ao analisarem os dados do SIA-SUS, no período de janeiro a
dezembro de 2014, verificaram que apenas 4 (quatro) municípios realizavam PAS, o que indica
que os municípios ainda não executam todas as ações pactuadas ou, muito provavelmente, não
estão alimentando o sistema SIA-SUS. Destaca, ainda, que a não alimentação dos dados no
SIA/SUS gera suspensão dos recursos federais transferidos aos municípios.
Para FONSECA e FONSECA (2014, p. 27), “o SIA-SUS é uma ferramenta útil para o
desenvolvimento de mecanismos de avaliação do serviço de vigilância sanitária”. Atribui a baixa
resolutividade dos processos administrativos sanitários (PAS) aos prazos de recursos e
tramitação do processo. Cita, ainda, que “uma punição que não estabeleça uma rede social de
condenação tende a se tornar uma ação repetitiva e passiva de proteção corporativa” (FONSECA
e FONSECA, 2014, p. 30).
Corroborando esse entendimento, estudo realizado no Rio de Janeiro demonstrou que
somente 57% dos municípios podem assegurar o devido sigilo de seus processos
administrativos sanitários, podendo, assim, garantir a sua segurança. Os demais não atendem
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às exigências mínimas para o exercício da fiscalização sanitária (Cohen, 2009; BARROS et al,
2017).
Em sua exposição de motivos do projeto de lei que originou a Lei n. 6437/77,
fundamentação legal do PAS, o então Ministro da Saúde – Sr. Paulo de Almeida Machado
assim disse:
O exercício do poder de polícia se manifesta no caso do Direito Sanitário pela
tutela de situações, agentes, instituições e bens de consumo que de qualquer
modo possam interferir nocivamente na saúde da população, quando
inobservadas as normas técnicas, científicas e os aspectos sanitários da
tecnologia de fabricação. Para tanto há necessidade de serem fixados preceitos
jurídicos que imponham positivamente obrigações e restrições, e,
paralelamente, assegurem às autoridades sanitárias, federais e estaduais, os
meios de coerção indispensáveis, sem prejuízo das sanções de natureza civil e
penal quando o fato configurar-se, também, na legislação correspondente.
(Machado, 1977 apud SERPA, 2009, p. 81).

SERPA (2009) refere que há divergências de opiniões doutrinárias acerca da
competência dos Estados e Municípios para legislar sobre vigilância sanitária. Assim, caso a Lei
n. 6437/77 possuísse abrangência nacional em todos os seus aspectos, alguns Códigos
Sanitários poderiam ser considerados ilegais
O art. 24 da Constituição Federal com seus parágrafos prevê a competência
concorrente entre a União, Estados e Municípios. Entretanto, a Constituição não definiu o que
seriam os assuntos de interesse regional (para os Estados) ou local (para os Municípios).
Nesse sentido, “no Estado moderno, se torna cada vez mais problemático discernir o que é
interesse regional ou local” (Silva, 2006 apud SERPA, 2009, p. 83).
Em relação a divergência supracitada, SERPA relata o acordão do Tribunal de Justiça
do Paraná - TJPR, no qual:
(...) há de prevalecer a Lei Federal sobre a lei estadual ou municipal com
relação às questões de saúde pública, não podendo ser enquadradas como de
interesse local, ou predominantemente municipal, posto que guardam
pertinência também com interesses dos demais órgãos da administração
estadual ou nacional. Portanto, o TJPR deixa clara a prevalência da Lei n.
6.437/1977 sobre o Código Sanitário do Município de Curitiba, pautando-se
também no princípio da hierarquia das leis (SERPA, 2009, p. 88).

SERPA (2009, p.96) conclui que diante da dificuldade de se “estabelecer uma definição
única para as normas gerais e especiais na competência concorrente, o que deve prevalecer é
o que for mais benéfico ao interesse coletivo”.
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Assim, até o momento, não há consenso com relação à divergência, o que gera, em
alguns municípios, a dificuldade em ter um documento orientador para o processo de trabalho
do PAS, em outros, manuais, guias, procedimentos operacionais padrão com diversos
entendimentos legais.
De qualquer modo, qualquer decisão deverá ser precedida por uma eficiente análise
científica do risco sanitário: um “conjunto de conhecimentos (metodologia) que avalia e deriva a
probabilidade de acontecer um efeito adverso causado por um agente (químico, físico, biológico
e outros), processos industriais, tecnologia ou processo natural”, os quais, no campo da saúde
podem acarretar algum dano à saúde ou até mesmo a morte (Molak, 1997 apud ALVES, 2012,
p.91).
A relação entre a avaliação do risco e a legitimidade das decisões administrativas no
âmbito do processo administrativo sanitário pode ser vista nos artigos 6º, inc. II e 15 da Lei nº
6437/77, ou seja, o servidor autuante deve constatar o risco (art.15); enquanto a autoridade
julgadora deve levar em conta a gravidade do fato e suas consequências para a saúde pública
para imposição da pena (art. 6º, inc. II).
ALVES (2012) acrescenta um componente educativo ao PAS e amplia a finalidade do
controle sanitário do processo para além do punitivo. Para ele, a decisão que aplicar uma
sanção, além de amparar-se no conhecimento especializado da agência reguladora, deve ter o
conteúdo claro o suficiente para que o cidadão possa compreender sua conduta irregular ou o
resultado que esta poderia causa.
O papel importante do PAS no controle sanitário é reconhecido por SILVA et al (2016).
Eles concluíram que a instauração de PAS resultou na adequação dos estabelecimentos às
legislações sanitária vigentes, fortalecendo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Outro aspecto relevante na instauração do PAS é que tais rotinas processuais exigem
qualificação dos profissionais de VISA; no entanto, o relatório da Anvisa (2016), sobre os
repasses de recursos financeiros para a gestão de pessoas em vigilância sanitária por meio das
Portarias nº 3.080/2008; nº 3.232/2009; e, nº 2.794/2012, conclui que nove estados não
realizaram a meta e cinco estados realizaram abaixo de 50%. (BRASIL, 2008; BRASIL, 2009;
BRASIL, 2012; BRASIL, 2016).
Além da necessidade de aumentar o número de servidores capacitados, destaca-se a
importância em identificar as reais necessidades de capacitação. ROCHA et al (2016, p.101)
dizem que é necessário encontrar as respostas para os seguintes questionamentos: “qual a
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porcentagem de processos em que os autuados apresentam defesa? Quais os ramos de
atividades mais autuados nos municípios, por Distrito Sanitário e quais os motivos das
autuações? Quais os erros recorrentes que levam à nulidade do processo?” Afirmam que tais
análises podem ajudar nas capacitações dos técnicos e apoiar as decisões dos gestores.
BARBOSA et al (2016) discutem o curso ofertado sobre PAS a fim de fortalecer as
ações de vigilância sanitária no Estado do Ceará. O curso, de 24h/aula, teve como público alvo
profissionais de nível médio ou superior atuantes na vigilância sanitária no nível central,
regional ou municipal; do laboratório central de saúde pública; e, procuradores jurídicos dos
municípios com população superior a 40 mil habitantes, abrangendo, assim, 116 profissionais
das cinco macrorregiões de saúde do Estado do Ceará. Concluíram que tal curso:
propiciou ao educando a possibilidade de assimilar o processo de trabalho da
vigilância sanitária, com enfoque no risco, na segurança sanitária, na regulação,
no poder de polícia e na responsabilidade pública, apreendendo as bases do
direito constitucional e administrativo, fundamentais do processo administrativo
sanitário (BARBOSA, 2016, p. 107).

Nesse sentido, para o fortalecimento das ações de vigilância sanitária, é necessário: a
capacitação dos profissionais, incluindo Boas Práticas de Fabricação e Processo Administrativo
Sanitário; a melhoria na organização do processo de trabalho e dos recursos humanos e
financeiros; bem como a incorporação de procedimentos operacionais padrão na rotina das
atividades (DALCIN, 2016; ZANETTI et al, 2016).
As capacitações a serem realizadas deverão estar em consonância com a Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde - Portaria de Consolidação MS nº 02/17
(BRASIL, 2017).
Diante dos fatos apresentados referente à não execução da instauração de processo
administrativo sanitário pelos municípios, conforme previsto na Programação das Ações de
Vigilância em Saúde – PAVS, no Plano Plurianual - PPA do Governo Federal, o grupo propõe a
elaboração de Documento Orientador sobre Processo Administrativo Sanitário em Âmbito
Nacional a ser apresentado à Gerência Geral de Coordenação e Fortalecimento do SNVS –
GGCOF para pactuação na Comissão Intergetores Tripartite, e propõe que seja utilizado como
parte do conteúdo programático nas capacitações dos servidores da vigilância sanitária, para a
melhoria dos processos de trabalho, bem como para a incorporação de procedimentos
operacionais padrão na rotina das atividades, com vistas à diminuição das fragilidades
encontradas no Processo Administrativo Sanitário.
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Considerando-se a proposta do Curso, o perfil de competência que se espera atingir
com esse projeto está relacionado a gestão do trabalho em vigilância sanitária e educação em
vigilância sanitária.
1.2. Objeto e objetivos
1.2.1 Objeto
As fragilidades na instauração do Projeto Administrativo Sanitário – PAS.

1.2.2 Objetivo geral
Contribuir para o aumento de instauração de processos administrativos sanitário pelos
municípios brasileiros.

1.2.3 Objetivos específicos
1) Elaborar proposta de documento para orientar a instrução do Processo
Administrativo Sanitário pelos municípios brasileiros que não possuem manuais, guias,
procedimentos (POP) e outros;
2)

Fornecer

documento

orientador

para

compor

conteúdo

programático

de

capacitações sobre Processo Administrativo Sanitário para os servidores de VISA;
3) Diminuir as inconformidades sanitárias por reincidência;
4) Possibilitar o preenchimento do campo “Instauração de Processo Administrativo
Sanitário” no Sistema de Informação Ambulatorial SIA/SUS.

2. AÇÕES DE INTERVENÇÃO
2.1. Identificando e Priorizando o Problema
Conforme descrito por CALEMAN et al. (2016, p. 21), “problema é uma situação
negativa ou inadequada que se quer resolver”.
SÁ e PEPE (2000, p. 211/ 212) referenciam que:
A explicação de um problema, será sempre situacional, isto é, referida a um
ator e a sua situação. 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.
Os problemas de saúde, são complexos, quase estruturados, não é possível
enumerar todas as suas variáveis intervenientes nem definir, com precisão, o
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peso das mesmas na determinação desses problemas e as relações que
estabelecem entre si. As possibilidades de solução desses problemas são
infinitas, e criadas pelos próprios homens, em situação. Não há soluções ótimas
ou aceitas igualmente por todos os envolvidos. Tais problemas se encontram
sempre entrelaçados a outros e sua solução pode facilitar, ou criar, dificuldades
para a solução de outros problemas.

Para identificação do problema procurou-se um tema que fosse afeto aos três níveis
de governo. Considerando o descrito por DELGADO (2013) que as ações de controle sanitário
desenvolvidas pelas três esferas também contemplam as funções executivas que permite a
essas esferas que fiscalizem e apliquem sanções aos agentes regulados, e que essas sanções
podem implicar na lavratura de auto de infração o qual gera o Processo Administrativo Sanitário
– PAS. E ainda, os membros do grupo relataram que tanto no âmbito da Diretoria de Vigilância
Sanitária do Distrito Federal - DIVISA/DF e na	
   Gerência Geral Vigilância Sanitária de Portos,
Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados da Anvisa, existem diversos problemas na
instauração do PAS.
Foi utilizada a metodologia proposta pelo curso com a identificação individual da
situação na qual foram levantados os seguintes desconfortos e por fim o agrupamento das
ideias afins:
Figura 1 – Levantamento de problemas

Fonte: Grupo Conexão (2017)

Para Matus (1993) apud CALEMAN (2016 p. 21) “os macroproblemas sintetizam
todos os problemas relevantes para um ator em uma situação concreta”. Assim, elegeu-se
como macroproblema (Figura 2):
Figura 2 – Macroproblema eleito

Fonte: Grupo Conexão (2017)
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Utilizou-se a ferramenta “matriz decisória” IV para a tomada de decisão para
priorização de problemas.
CALEMAN et al. (2016, p.27) “é uma matriz específica para priorização de problemas
no sistema de saúde segundo quatro critérios”. Leva em consideração a relevância, urgência,
factibilidade e viabilidade do problema.
Na construção da árvore explicativa percebeu-se que os problemas elencados eram
causas ou consequências dos descritores.
2.2.

Identificando os atores sociais
Os atores sociais identificados nos problemas elencados são: Gerência Geral de

Coordenação e Fortalecimento do SNVS – GGCOF/Anvisa, gestores da Vigilância Sanitária
Estadual e Municipal, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e o Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS.
2.3.

Explicando o problema - a árvore explicativa e nós críticos
Para Silva et al (2016, p. 243), o processo administrativo sanitário (PAS) pode ser

definido como: “um instrumento legal que está avançando no universo mais efetivo do processo
de trabalho e de ações de visa, usado em situações que configuram infração à legislação
sanitária”.
A fim de explicar o problema foi utilizado a dinâmica de construção da árvore
explicativa, a qual permite identificar a cadeia lógica multicausal entre os descritores, as causas
e as consequências. Portanto, neste exercício, deve-se procurar a causa da causa até que se
avalie que as explicações encontradas representem adequadamente o problema (CALEMAN et
al, 2016).
Segundo CALEMAN et al (2016, p. 31):
um problema está bem descrito se os seus descritores cumprem os seguintes
requisitos:
(i)
deve ser preciso e monitorável, permitindo a comparação entre dois
períodos;
(ii)
não deve haver relação causal entre os descritores, pois isso indicaria
que ao menos um deles é causa;
(iii)
cada descritor deve ser parte independente dos outros, isso quer dizer
que não deve enunciar algo parcial já dito de outro modo por outro descritor;
cada descritor deve agregar uma informação relevante;
(iv)
cada descritor deve ser necessário para a explicação, e o conjunto de
descritores deve ser suficiente para que a caracterização do problema fique
isenta de ambiguidade.
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Assim, faz-se necessário resgatar alguns estudos descritos na introdução, em
especial BARROS et al (2017); GUIMARÃES et al (2016); CRUZ et al (2016); FONSECA e
FONSECA (2014); ROCHA et al (2016); DALCIN, (2016) e ZANETTI et al (2016).
BARROS et al (2017) avaliou que apenas cerca de 18% dos municípios registram o
procedimento instauração de processos administrativos no sistema de informação SIA/SUS e
aponta que tal fato pode ser explicado por meio da dificuldade dos municípios em exercerem os
atos administrativos sanitários, por exigirem condições mínimas estruturais, processuais e
legais para serem desenvolvidos, bem como o exercício do poder de polícia administrativa
exigir a implantação de rotinas processuais, previstas na legislação sanitária.
Já GUIMARÃES et al (2016) mencionam que os principais problemas encontrados,
em 2015, na avaliação das ações pactuadas da vigilância sanitária na região de Itabuna/BA
foram, entre outros, a inexistência de abertura de PAS.
CRUZ et al (2016), por sua vez, além de corroborarem os achados supracitados –
dos 33 (trinta e três) municípios analisados, somente quatro realizavam processo administrativo
sanitário (PAS), elaboraram duas hipóteses, quais sejam: os municípios ainda não executam
todas as ações pactuadas ou, muito provavelmente, não estão alimentando o sistema SIA-SUS.
Destacam, ainda, que: “a não alimentação dos dados no SIA/SUS gera suspensão dos recursos
federais transferidos aos municípios” (CRUZ et al, 2016, p.152).
Assim, é possível notar que o baixo registro das ações de instauração de processo
administrativo sanitário (PAS) no sistema de informação SIA/SUS é um descritor do problema
identificado na seção anterior (item 2.1 deste projeto aplicativo).
Dessa mesma maneira, identifica-se as duas causas deste descritor, quais sejam: 1)
falta ou inadequação das condições mínimas estruturais, processuais e legais para os atos
administrativos sanitários serem desenvolvidos; e, 2) falta ou inadequação de implantação de
rotinas processuais. Gerando como consequência, o bloqueio (“suspensão”) dos recursos
federais transferidos aos municípios.
FONSECA e FONSECA (2014, p.30) ao atribuir a baixa resolutividade dos processos
administrativos sanitários aos prazos de recursos e tramitação do processo e citar que “uma
punição que não estabeleça uma rede social de condenação tende a se tornar uma ação
repetitiva e passiva de proteção corporativa” fornecem subsídios para o descritor 2 (baixa
resolutividade do PAS), bem como para suas causas e consequência.
Os descritores 3 (baixa/inadequada capacitação dos técnicos) e 4 (ausência/
inadequação de instrumentos para apoiar as decisões dos gestores) são embasados nos
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estudos realizados por ROCHA et al (2016); BARBOSA et al (2016); FONSECA e FONSECA
(2014).
Para estes autores, encontrar a resposta sobre, entre outros, quais erros recorrentes
levam à nulidade do processo pode ajudar nas capacitações dos técnicos e apoiar as decisões
dos gestores (ROCHA et al, 2016), bem como ofertar um curso sobre PAS propicia a
assimilação do processo de trabalho da vigilância sanitária (BARBOSA et al, 2016).
Ressalta-se, também, que para FONSECA e FONSECA (2014), o sistema de
informação é uma ferramenta útil tanto para o desenvolvimento de mecanismos de avaliação
quanto para subsidiar os processos decisórios em vigilância sanitária. Fonte para o descritor D4
– ausência de instrumentos para decisão dos gestores.
De uma maneira transversal, para o fortalecimento das ações de vigilância sanitária,
é necessário: a capacitação dos profissionais, incluindo Boas Práticas de Fabricação e
Processo Administrativo Sanitário; a melhoria na organização do processo de trabalho e dos
recursos humanos e financeiros; bem como a incorporação de procedimentos operacionais
padrão na rotina das atividades (DALCIN, 2016; ZANETTI et al, 2016).
Neste ponto, faz-se importante destacar que, para SILVA et al (2016), a instauração
de processo administrativo sanitário (PAS) resultou na adequação dos estabelecimentos às
legislações sanitária vigentes, fortalecendo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária –
consequências de todos os descritores.
A Figura 3 permite uma melhor visualização da árvore explicativa:
Figura 3 - Árvore explicativa
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Fonte: Grupo Conexão (2017)

Após a construção da árvore explicativa, deve-se identificar as causas-chave que
devem ser objetos de intervenção (nó-crítico), ou seja, aquelas causas que possuam o maior
número de relações com as demais e que sofrendo uma intervenção podem alterar, de maneira
positiva, o descritor a que está relacionado (nó-crítico).
Segundo CALEMAN et al (2016, p. 32), o nó-crítico deve responder as três perguntas
simultaneamente:
(i)
a intervenção sobre esta causa tem impacto decisivo sobre os
descritores do problema (placar do gol), 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)?

Depreende-se da Figura 3 que a causa C3 (inexistência do documento orientador
nacional) está relacionada ao prazo de tramitação de processo longo (C2); a falta de
implantação de rotinas processuais (C1.1); e, a falta de condições mínimas estruturais,
processuais e legais (C1). A falta de condições mínimas estruturais, processuais e legais (C1)
liga-se ao prazo de tramitação longo (C2). Já a falta de implantação de rotinas processuais
(C1.1) está conexa ao prazo de tramitação longo (C2).
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Assim, seria possível identificar três nós-críticos, quais sejam: inexistência do
documento orientador nacional (C3), falta de implantação de rotinas processuais (C1.1) e a falta
de condições mínimas estruturais, processuais e legais (C1).
Entretanto, ao responder as três perguntas elaboradas por CALEMAN et al (2016),
percebe-se que a falta de implantação de rotinas processuais (C1.1) não se traduz em um
centro prático de ação enquanto a falta de condições mínimas estruturais, processuais e legais
(C1) não preenche o terceiro critério (não é politicamente oportuno).
Portanto, fora identificado apenas um nó-crítico - inexistência do documento
orientador nacional (C3), como pode ser visto na Figura 4 abaixo:
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Figura 4 – Identificando o nó-crítico

Fonte: Grupo Conexão (2017)

Ressalta-se que a existência de um documento orientador pactuado entre as três
esferas de Governo permitirá uma melhor organização dos processos de trabalho relacionados
ao processo administrativo sanitário (PAS) e servirá de base para a capacitação dos
trabalhadores de vigilância sanitária.
2.4.

Intervindo no problema
Para intervir no problema escolheu-se a ferramenta planejamento estratégico

situacional (PES) simplificado:
A utilização dessa ferramenta pressupõe que o ator planeja, elabora a proposta
de enfrentamento para cada nó crítico, a partir da imagem objetivo (resultados
esperados). Assim, a situação objetivo é formulada como uma totalidade
situacional imaginada, ao fim de um horizonte de tempo determinado, como
resultado da mudança produzida pela execução do plano, como uma referência
móvel, e não como um ponto de chegada estático. É traduzida de um conjunto
de resultados a serem alcançados, representando a situação que o ator
pretende construir mediante sua ação planejada. A solução para mudança de
cada nó crítico é representada por ações que são desdobradas nas atividades
necessárias para isso. Para cada ação/ atividade devem ser identificados
parceiros e eventuais opositores, assim como os indicadores que possibilitem o
monitoramento delas, os recursos necessários e os prazos (CALEMAN et al,
2016, p. 34).
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Tal escolha deu-se em razão da natureza do nó-crítico e da necessidade de várias
pactuações. Assim, o ponto de chegada não é estático e o caminho pode sofrer alterações
conforme a atuação dos diversos atores.
O Quadro 1 mostra as ações, atividades, responsáveis, parceiros, indicadores,
recursos e prazo necessários para que o resultado seja alcançado.
Insta consignar que não foram identificados eventuais opositores às ações/ atividades
elencadas.
Dessa maneira, acredita-se que a execução das cinco ações abaixo discriminadas
permitirá a capacitação dos profissionais, a melhoria na organização do processo de trabalho;
bem como a incorporação de procedimentos operacionais padrão na rotina das atividades,
alcançando-se, assim, o resultado esperado – a diminuição das fragilidades no processo
administrativo sanitário.
Quadro 1 – Planilha plano de ação – PES, segundo frente de ataque (nó-crítico)
Ação

Ação 1:
Elabora
ção do
documento
orientador

Ação 2:
Apresen
tação do
documento
orientador para
o Gestor

Ação 3:
Pactuação do
documento
orientador

Atividade
Reunião com o
Gestor da GGCOF
Levantamento
bibliográfico
Levantamento dos
manuais existentes
Análise do material
coletado
Análise do material
coletado
Revisão e diagramação do documento
orientador
Programação da
apresentação
Apresentação

Responsável

Parceiros

Indicadores

GGCOF

Ata de
Reunião
Pesquisa
realizada
Documentos
levantados
Contexto
elaborado
Capítulos
escritos
Documento
revisado e
diagramado
Briefing

Conexão
-------

Conexão

-------

Apresentação do
cronograma/projeto

GGCOF

Conexão

Criação de um grupo
para analisar /
revisar o documento

GGCOF

Ata de
Reunião

Apresentação da
proposta para o
GTVISA

GGCOF

SES, SMS,
GTVISA,
Ator
Especializa
do
Comissão
CIT

Sensibilização dos
membros da CIT

Diretor
Presidente

GTVISA /
Comissão

Documento
pactuado

Ata de
Reunião
Ata de
Reunião

Ata de
Reunião

Recursos

Prazo
(dias)
1
30
21

Organizacional
Cognitivo

150
21
1

Organizacional
Cognitivo
Político,
Organizacional,
Cognitivo
Político,
Organizacional,
Cognitivo
Político,
Organizacional,
Cognitivo
Político

7
1
30

180

30

90
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Ação 4:
Divulgação do
Documento
Orientador
Pactuado

Publicação do
documento aprovado
Elaboração do plano
de divulgação

Execução do plano
de divulgação

da ANVISA
Comissão
CIT

GGCOF

CIT
------ASCOM,
Associações,
GTVISA,
GGGAF
CEVEC

Elaboração do plano
de capacitação
Ação 5:
Capacitação

Execução da
capacitação

Documento
publicado
Ata de
Reunião e
Plano
Elaborado

Organizacional
Organizacional,
Cognitivo,
Financeiro

Divulgação
realizada

Organizacional,
Cognitivo,
Financeiro
e Político
Organizacional,
Cognitivo
Organizacional,
Cognitivo,
Financeiro

Plano
Elaborado
GGCOF

-------

Capacitação
realizada

15
120

30

90
365

Fonte: Grupo Conexão (2017)

2.5.

Viabilizando e monitorando o plano de ação
“Enquanto a seleção de problemas e a análise situacional diziam respeito ao

Momento Explicativo, e a elaboração do plano de ação ao Momento Normativo, a análise de
viabilidade do plano de ação corresponde ao Momento Estratégico” (CALEMAN et al, 2016, p.
38).
Considerando-se que o problema selecionado é pouco estruturado e os diferentes
atores envolvidos, infere-se que sempre há um grau de incerteza e imprevisibilidade. Assim, a
construção da viabilidade pode ser traduzida como a “construção de possibilidades e
alternativas que nos permitam produzir mudanças da realidade” (CALEMAN et al, 2016, p. 38).
Logo, algumas ações podem ser mais viáveis que outras, a depender das variáveis controladas
pelos atores nela envolvidos.
Dessa maneira, faz-se necessário a construção da matriz de análise da motivação
dos atores sociais, a qual poderá demonstrar as ações de consenso e as conflitantes.
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Quadro 2 - Matriz de análise da motivação dos atores sociais, segundo ação do
plano.
	
  

AÇÃO 1	
  
+A	
  
+A	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  

Grupo Conexão	
  
GGCOF	
  
SES	
  
SMS	
  
GTVISA	
  
Ator Especializado	
  
CIT	
  
Comissão CIT	
  
Diretor Presidente	
  
ASCOM	
  
Associações de
trabalhadores da VISA	
  
CEVEC	
  
0	
  
Instituições de Ensino	
  
0	
  
Fonte: Grupo Conexão (2017)

AÇÃO 2	
  
+A	
  
+A	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  

AÇÃO 3	
  
+A	
  
+A	
  
+M	
  
+M	
  
+M	
  
+A	
  
+M	
  
+A	
  
+A	
  
0	
  
0	
  

AÇÃO 4	
  
+A	
  
+A	
  
+A	
  
+A	
  
+A	
  
0	
  
0	
  
0	
  
+A	
  
+A	
  
+A	
  

AÇÃO 5	
  
+A	
  
+A	
  
+A	
  
+A	
  
+A	
  
0	
  
0	
  
0	
  
+A	
  
0	
  
+A	
  

0	
  
0	
  

0	
  
0	
  

+A	
  
0	
  

+M	
  
+A	
  

A matriz de motivação dos atores sociais, Quadro 2, indica que não existem ações
conflitivas na situação inicial, mas todas as ações são de consenso, pois este Projeto Aplicativo
trata de auxiliar as secretarias municipais e estaduais de saúde, bem como a Anvisa na
organização e capacitação relacionado ao processo de trabalho relativo ao Processo
Administrativo Sanitário, os quais se imagina que sejam de interesse de todos, como afirma
DALCIN (2016) e ZANETTI et al (2016).
Para ser considerada uma ação conflitiva, basta ter uma única rejeição (-),
independente de sua intensidade, mas isso não é sinônimo de ação inviável, pois depende da
capacidade do ator contrário à mesma de impedir, ou dificultar sua realização, sendo preciso
avaliar, além da motivação dos atores, a força ou o peso dos mesmos.
A motivação de um ator é a combinação do seu interesse (ou posição) por uma
operação com valor (ou importância) que lhe é atribuída. O interesse se expressa em termos de
apoio (+) à operação, rejeição (-) ou indiferença (0). O valor ou importância, que um ator atribui
ao plano e às ações em jogo pode ser classificado como alto (A), médio (M) ou baixo (B).
Para realizar as operações e alcançar os resultados previstos no Projeto Aplicativo
estimou-se as posições (motivações) dos atores relevantes e a sua capacidade de facilitar,
dificultar ou impedir a realização das ações, buscando estratégicas, como a negociação, a
persuasão, o uso de autoridade e até mesmo o confronto, para construir a viabilidade das
operações consideradas inviáveis na análise inicial.
Os pesos dos atores na análise do processo são os graus de controle (direto e
indireto) que eles têm sobre o conjunto de recursos críticos necessários para realizar as
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operações do plano, que incluem todas as capacidades (recursos) requeridos para tornar a
decisão sobre a realização das operações (recursos de decisão) e as capacidades necessárias
para implementar as operações e reproduzi-las estavelmente (recursos de materialização e
reprodução).
Na análise estratégica foi considerado os tipos de viabilidade de decidir, como a
política, econômica, organizativa e cognitiva, como também a de fazer e a de garantir a
manutenção do que foi feito. Por isso a análise da viabilidade considerou também a viabilidade
de decisão, de operação (ou materialização) e de reprodução (ou manutenção).
Já a matriz de Gestão do Plano e a Matriz de Monitoramento do Plano representam o
momento de execução do plano. O grande desafio é garantir a coerência entre as decisões do
dia a dia e os objetivos de médio/longo prazo do plano. O planejamento propõe um sistema de
gestão estratégica que se apoia num processo de gerência por operações, com petição e
prestação de contas regularmente realizadas pelos responsáveis por cada operação e ação. A
execução do plano e a conjuntura são monitorados através de um sistema de indicadores e
sinais de atenção e alarme, que permitem ao gestor corrigir possíveis erros de condução e/ou
antecipar problemas não previstos. O sistema de gestão estratégica propõe um controle sobre a
agenda do dirigente (distribuição do tempo e dos compromissos) para se evitar dispersão com
problemas de menor valor estratégico.
Segundo SÁ e PEPE (2000, p. 230), os principais elementos a monitorar são:
•
•
•
•

Descritores e nós críticos dos problemas (...), confrontando-os
constantemente com os resultados pretendidos (...) visando avaliar as
eficácias intermediária e terminal das operações.
Recursos, produtos, resultados, oportunidade/cronograma e execução
orçamentária das operações, (...) avaliar a eficácia e a eficiência das
operações.
Atores relevantes para os problemas enfrentados, monitoração de suas
motivações e de seus vetores de peso, (...) avaliar a eficácia das estratégias
utilizadas junto aos mesmos.
Contexto ou circunstâncias em que se desenvolve o plano (...), atualizar
constantemente os cenários e, consequentemente, os planos.

A aplicação do Plano não pode restringir a uma mera aplicação de técnicas e passos
da metodologia, mas pressupõe uma transformação progressiva na cultura, nas mentalidades e
na

forma

de

funcionamento

da

organização.

Somente

em

organizações

de

alta

responsabilidade pode haver demanda de planejamento.
Assim, o Quadro 3 demonstra que este projeto tem alta viabilidade, a qual pode ser
explicada pelo fato de não ter sido encontrado eventuais opositores, a matriz de motivação ser
de consenso e a maior parte dos recursos envolvidos serem de natureza técnica.
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Quadro 3 – Matriz de gestão do plano
Ação
Ação 1: Elaboração do
documento orientador
Ação 2: Apresentação
do documento
orientador para o
Gestor

Viabilidade

Ação 3: Pactuação do
documento orientador

Impacto

Comando
Atores
externos

Alto
Alta

Ação 4: Divulgação do
documento orientador
pactuado

Médio

Ação 5: Capacitação

Alto

Atores
internos
articulados
com
atores
externos
Gerente e
atores
internos

Duração

Recurso

Precedência

Média

Técnico

1

Curta

Político

2

Longa

Técnico e
Político

3

Curta

Organizacional

4

Longa

Econômico;
Técnico e
Organizacional

5

Fonte: Grupo Conexão (2017)

Quanto ao monitoramento (Quadro 4) é possível observar que há atividades em
andamento e de acordo com o cronograma (Figura 5).

Quadro 4 – Matriz de monitoramento do plano
Ação

Situação

Resultados

Ação 1: Elaboração do
documento orientador

Em andamento

50% das
atividades
concluídas

Dificuldades

Novas Ações
ou Ajustes

Ação 2: Apresentação do
documento orientador para
o Gestor
Aguardando a
Ação 3: Pactuação do
ação
documento orientador
precedente
Ação 4: Divulgação do
finalizar
documento orientador
pactuado
Ação 5: Capacitação
Fonte: Grupo Conexão (2017)
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Figura 5 – Cronograma de acompanhamento da implementação do plano de ação
2017
Ação

2018

2019

ago 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 out nov dez

Elaboração do
documento
orientador
Apresentação do
documento
orientador para o
Gestor
Pactuação do
documento
orientador
Divulgação do
documento
orientador
pactuado
Capacitação

Fonte: Grupo Conexão (2017)

	
  

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente projeto possibilitou o diagnóstico acerca da situação

do Processo Administrativo Sanitário (PAS) em âmbito nacional, a partir do levantamento
bibliográfico realizado pelo “Grupo Afinidade Conexão”, e da utilização de ferramentas
disponibilizadas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP/HSL). Além
disso, permitiu também a reflexão sobre a necessidade da construção de um produto que
pudesse ser utilizado para capacitação de profissionais, a melhoria dos processos de trabalho,
bem como a incorporação de procedimentos operacionais padrão na rotina das atividades, com
vistas à diminuição das fragilidades encontradas no Processo Administrativo Sanitário.
De modo geral, foram encontradas três causas das fragilidades, metodologicamente
identificadas como nós-críticos, quais sejam: inexistência de documento orientador nacional,
falta de implantação de rotinas processuais, e a falta de condições mínimas estruturais,
processuais e legais. Todavia, após analisar os critérios de intervenção nas fragilidades,
constatou-se que seria possível intervir somente na primeira causa, tendo em vista a baixa
governabilidade dos atores envolvidos e a inviabilidade política apresentada no cenário atual
relacionada às demais causas.
Haja vista a abrangência de aplicação do projeto aplicativo e o modelo de gestão
tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS), que delimita as responsabilidades da União,
Estados e Municípios, identificou-se dentre outros atores, a Gerência-Geral de Coordenação e
Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (GGCOF). Esse ator foi considerado
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estratégico para a continuidade do projeto, uma vez que tem competência legal para propor
políticas públicas de fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS),
discutidas posteriormente no subgrupo técnico tripartite de vigilância sanitária (GTVISA) e
encaminhadas para apreciação e pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
Nesse sentido, e considerando ainda a falta de governabilidade do grupo para
implantação do projeto, bem como a complexidade do produto Documento Orientador Nacional
do Processo Administrativo Sanitário, sugere-se a criação de um grupo técnico a fim de revisar
o referido documento e verificar a conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.
Recomenda-se ainda que a formação de um “grupo técnico” permanente que seja
capaz de identificar os pontos de melhoria do documento orientador pactuado, a fim de revisá-lo
e promover novas pactuações e capacitações.
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Comissão Intergestores Tripartite
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POP
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Plano Plurianual
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APRESENTAÇÃO

A realização do Projeto Aplicativo (PA), como proposta educacional do Curso
de Especialização em Gestão da Vigilância Sanitária – GVISA – Cursos de Apoio ao
SUS parceria entre o Instituto de Ensino e Pesquisa – Hospital Sírio Libanês IEP/HSL
e o Ministério da Saúde 2017 torna-se de grande dimensão diante da sua execução
nos cenários de atuação dos profissionais no SUS na região de Cajazeiras-PB.
Através de sua execução podemos intervir de forma efetiva no problema previamente
identificado pelos integrantes do Grupo Afinidade durante construção dos Termos de
Referência - PA, moldados a partir de Oficinas de Trabalho (OTPA`s) e Construção
do Projeto Aplicativo – (CPA).
O Projeto Aplicativo foi estruturado em meio ao construtivismo – metodologias
ativas, com ações educacionais que objetivam formar especialistas críticos e
reflexivos, capazes de executar ações de intervenção, voltadas ao fortalecimento dos
princípios propostos pelo SUS.
Para a execução do plano de ação do projeto, estarão envolvidos atores
construtores e potenciais parceiros imbuídos pelo DESEJO DE MUDANÇA, com o
objetivo de promover a integração das ações da Vigilância Sanitária com a rede de
assistência à saúde materna no âmbito de atenção primária a saúde, em meio à
repactuação das metas (indicadores 2017-2021) - Ministério da Saúde pelos
municípios que compõem a 9ª Região de Saúde.
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1. INTRODUÇÃO
Estando entre um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, a
mortalidade materna traz números que preocupam, principalmente nos países em
desenvolvimento, observando-se que na África subsaariana situava-se em 500
mortes/100.000 nascidos vivos em 2012 (DIAS et al., 2015).
Desde a época dos anos 80, já se calculava que aproximadamente 500 mil
mulheres iam a óbito em todo o mundo por causas que poderiam ter sido evitadas
durante a gestação, entre elas estavam: hemorragias, hipertensão, sepse e
complicações do aborto, que ocorrem principalmente pela má qualidade da
assistência no pré-natal e no parto. Também se observam diferenças de acordo com
o grau de desenvolvimento dos países: em média, metade das mortes na América
Latina e Caribe está relacionada a distúrbios hipertensivos e hemorragias; já nos
países desenvolvidos, a maioria está diretamente relacionada à anestesia e
cesariana. Apesar da intensificação nas medidas preventivas e detecção das
complicações de forma precoce, o que gerou uma diminuição de casos em todo o
mundo, as taxas continuam sendo inaceitavelmente altas com cerca de 280 mil mortes
maternas em todo o mundo a cada ano (SOUZA, 2015).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), define-se mortalidade
materna como sendo “a morte de uma mulher durante ou em um período de 42 dias
após o término da gestação, independente da duração ou localização da gravidez,
devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas
em relação a ela, porém não devido a causas acidentais ou incidentais” (OMS, 1999).
As Nações Unidas promoveram os ODM (Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio), iniciativa subscrita no ano 2000 pelos governos de mais de 180 países, que
tinham um conjunto de metas a serem alcançadas em um período de 15 anos (20002015). Muita coisa avançou de forma considerável e estima-se que entre os anos 2000
e 2015 mais de 1,5 milhão de mortes maternas tenham sido evitadas. Com o fim dos
ODM em 2015 surgem então os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)
que revalidam e convocam o mundo para um esforço de eliminação da mortalidade
materna evitável entre os anos de 2016 e 2030 (OMS, 2014).
Considerando que atualmente a razão de morte materna global gira em torno
de 210 mortes por 100 mil nascidos vivos, uma das metas dos ODS consiste
basicamente em reduzir a mortalidade materna para menos de 70 mortes maternas
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por 100 mil nascidos vivos. Serão necessários grandes esforços de todos os países
envolvidos para conseguir a redução em dois terços da razão de mortalidade materna.
Para o Brasil, a meta estabelecida para 2030 é reduzir para aproximadamente 20
mortes para cada 100 mil nascidos vivos, considerando a razão oficial de mortalidade
materna no Brasil no ano de 2010 (OMS, 2015).
Dos 40 países que possuem as maiores taxas, a maioria situa-se na África
subsaariana, com 500 mortes por 100.000 nascidos vivos. As taxas estimadas para a
América Latina giraram em torno de 74,3 mortes maternas por 100.000 nascidos
vivos. De acordo com dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde, a
RMM (Razão de Mortalidade Materna) no ano de 2008 variou bastante entre os
países, desde 3/100.000 nascidos vivos na Irlanda até 1.200/100.000 no Afeganistão;
de 5,9/100.000 nascidos vivos no Canadá até 690/100.000 nascidos vivos no Haiti.
Tamanha discrepância relaciona os números de forma direta à extrema desigualdade
socioeconômica entre os países (OMS, 2008).
O Brasil teve posição abaixo da meta do milênio segundo aponta o último
relatório da OMS sobre mortalidade materna. Apesar de ter alcançado uma redução
de 8,5% em um período de 11 anos (passou de 73,3 óbitos maternos por 100.000
nascidos vivos no ano 2000 para 64,8 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos no
ano 2011), é muito pouco diante das metas estabelecidas e da importância da
problemática (BRASIL, 2012a).
É sabido que, para estarmos com tais números, existe uma série de
falhas/ausências nos mais variados âmbitos da rede de atenção à saúde. Falta de
equidade e integralidade da equipe, assistência à saúde fragilizada, concentração de
poder para tomada de decisões e ações, ausência das ações de controle social e
desvalorização profissional contribuíram para o Brasil não cumprir a meta do milênio
de redução em três quartos da mortalidade materna.
As fragilidades no monitoramento dos indicadores de saúde relacionados à
rede materna-infantil, a pouca atuação da Vigilância Sanitária em ações direcionadas
a atenção primária a saúde bem como a ausência de integração com a rede de
assistência também são exemplos disso. A redução da mortalidade materna no Brasil
é ainda um desafio para o serviço de saúde e a sociedade como um todo.
Desta forma, o que tem sido feito para mudança desses indicadores de saúde
e alcance das metas da mortalidade materna no nosso país e no nosso Estado? Tem
sido possível superar a subnotificação e relatar a situação real do problema? Quais
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têm sido as principais causas e a relação com os fatores socioeconômicos? Existem
diferenças entre os municípios? Como integrar as ações da Vigilância Sanitária com
a rede de assistência à saúde materna no âmbito da atenção primária a saúde, discutir
sobre isso e monitorar esses dados de evolução?
Verifica-se, portanto a necessidade de criar estratégias de gestão que
possibilitem provocar a inserção da VISA na atenção primária à saúde para
potencializar resultados. O presente Projeto Aplicativo pretende planejar ações
integradas da Vigilância Sanitária com a rede de atenção materna no âmbito da
atenção primária, objetivando a diminuição dos números de casos de óbitos maternos
a partir da repactuação das metas (indicadores 2017-2021) proposta pelo Ministério
da Saúde, entre os municípios pertencentes a 9º Região de Saúde, estado da Paraíba.
Para alcance das metas, é primordial articular os diversos autores envolvidos
no processo para que se obtenha a expansão dos mecanismos e ferramentas para
implementação do que se propõe este projeto: representantes dos Conselhos
Municipais de Saúde (CMS), Coordenação de Atenção Básica, Coordenadores de
Vigilância Sanitária, Representantes dos Grupos Condutores da Rede Cegonha e
Secretários Municipais de Saúde serão essenciais no processo decisório.
Diante do exposto, torna-se de grande relevância a elaboração de um projeto
aplicativo com propostas de intervenções sobre os problemas acima descritos,
garantindo principalmente a qualidade do serviço prestado as gestantes do SUS,
efetivando ações de monitoramento e avaliação do Pacto a ser utilizado nos
municípios pertencentes a 9ª Região de Saúde.

12

2. CONTEXTO DA INTERVENÇÃO
2.1. Caracterização da 9ª Região de Saúde (IV Macrorregião)
Figura 01: Mapa dos municípios que compõem a 9ª RS.

Fonte: Comissão Intergestores de Saúde – CIR.
A 9ª Região de Saúde fica situada na cidade de Cajazeiras no sertão semiárido do Estado da Paraíba distante 477 km da capital João Pessoa, composta por 15
municípios possui uma área territorial de 3.427.859 km² e população estimada de
167.251 habitantes, apresenta uma temperatura média anual entre 23°C e 30°C e a
vegetação predominante é a caatinga.
Os municípios que compõem a 9ª RS são:
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4ª
MACRO

9ª GRS

Cajazeiras

Sousa

CIR

MUNICÍPIOS

Sertão
Saúde
Univale

1. Bernardino Batista; 2. Bom Jesus; 3. Bonito
de Santa Fé; 4. Cachoeira dos Índios; 5.
Cajazeiras; 6. Carrapateira; 7. Joca Claudino;
8. Monte Horebe: 9. Poço Dantas; 10. Poço
de José de Moura e 11. Santa Hellena; 12.
São João do Rio do Peixe; 13. São José de
Piranhas; 14.Triunfo; 15. Uiraúna

Tabela 01: Municípios que compõem a 9ª RS – IV Macro.

A execução desse projeto se dará na 9ª Região de Saúde, localizada na IV
macrorregião da Paraíba composta por 15 municípios, após apresentação e
aprovação em pauta na reunião ordinária da Comissão Intergestores de Saúde – CIR.
2.1.1. Caracterização dos municípios que compõem a 9ª Região de Saúde – IV
macrorregião:

Bernardino Batista
Localiza-se na mesorregião do sertão paraibano e na microrregião de
Cajazeiras, na divisa do estado da Paraíba com o Ceará. De acordo com o senso
demográfico (2010), a população estimada é de 3.075 pessoas, porém no ano de
(2017) estima-se uma população de 3.438. A densidade demográfica (2010) é de
aproximadamente 60,74 hab/km² (IBGE, 2017).

Bom Jesus
Localiza-se no alto do sertão oeste da Paraíba, situada na divisa dos estados
da Paraíba e Ceará, a 19 km da cidade de Cajazeiras. De acordo com o senso
demográfico (2010), a população estimada é de 2.400 pessoas, no ano de 2017
estima-se uma população de 2.567. A densidade demográfica (2010) é de
aproximadamente 50,39 hab/km² (IBGE, 2017).
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Bonito de Santa Fé
O município de Bonito de Santa Fé está localizado no Alto Sertão da Paraíba,
fazendo fronteira com o estado do Ceará. A população estimada de acordo com o
senso demográfico (2010) é de 10.804 pessoas, no ano de 2017 estima-se uma
população de 11.938. A densidade demográfica (2010) é de aproximadamente
47,32hab/km² (IBGE, 2017).

Carrapateira
O município está localizado no alto sertão paraibano, possui uma população
estimada em 2.378 habitantes e densidade demográfica 43,61 hab/km², segundo
censo demográfico do IBGE (2010). No ano de 2017 estima-se uma população de
2.667 habitantes (IBGE, 2017).

Cajazeiras
O município de Cajazeiras é a referência, onde se encontra a sede da 9°
Regional de saúde da PB. Popularmente conhecida como “cidade que ensinou a
Paraíba a ler”, precursora no atendimento das demandas regionais dos setores
educação e saúde, faz fronteira com os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e
Pernambuco. Possui uma população estimada em 58.446 habitantes, segundo o
censo de 2010, e com uma estimativa de 62.187 habitantes em 2017. A área
demográfica é de aproximadamente 103,28 hab/km² (IBGE, 2017).
Sua sede é contemplada por quatro distritos: Engenheiro Ávidos, Catolé dos
Gonçalves, Cocos e Divinópolis.
Falando em educação, o município conta com 01 universidade e 03 faculdades
no âmbito do ensino superior, destacando que 03 dessas são direcionadas para
cursos na área de saúde, além de 26 escolas com ensino fundamental e/ou médio,
onde todas contam com pelo menos um orientador pedagógico no quadro de
servidores. Na assistência em saúde, o município conta com 01 Hospital Universitário,
01 Hospital Regional, 01 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 01 Central de
Regulação de Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (SAMU), 01 Policlínica
Municipal, 24 Unidades de Saúde da Família e clínicas particulares espalhadas por
toda cidade.
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Cachoeira dos Índios
O município de Cachoeira dos Índios possui uma população estimada em 9.546
habitantes segundo o último censo de (2010), e com uma estimativa de 10.265
pessoas em 2017. A área demográfica é de aproximadamente 103,28 hab/km² (IBGE,
2017).

Joca Claudino
Joca Claudino está localizada na região do alto sertão paraibano. A população
estimada de acordo com o senso demográfico de (2010) é 2.615 pessoas, no ano de
(2017) estima-se uma população de 2.690. A densidade demográfica (2010) é de
35,33hab/km² (IBGE, 2017).

Monte Horebe
O município apresenta uma população estimada em 4.508 habitantes e
densidade demográfica 38,8 hab/km², segundo censo demográfico do IBGE (2010).
No ano de 2017 estima-se uma população de aproximadamente 4.825 habitantes
(IBGE, 2017).

Poço Dantas
O município de Poço Dantas classifica-se como de pequeno porte possuindo
uma população estimada em 3.751 habitantes e densidade demográfica 38,57
hab/km², segundo censo demográfico do IBGE (2010). No ano de 2017 estima-se uma
população de aproximadamente 3.770 habitantes (IBGE, 2017).

Poço de José de Moura
O município de Poço de José de Moura, esta localizado no extremo Oeste do
Estado da Paraíba, possui uma população estimada em 3.978 habitantes e densidade
demográfica 39,4 hab/km², segundo censo demográfico do IBGE (2010). No ano de
2017 estima-se uma população de aproximadamente 4.318 habitantes (IBGE, 2017).

Santa Helena
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O Município de Santa Helena está localizado no extremo Oeste da Paraíba com
uma população de aproximadamente 5.369 habitantes e densidade demográfica
25,53 hab/km² conforme o último censo realizado pelo IBGE no ano de (2010). No ano
de 2017 estima-se uma população de aproximadamente 5.887 habitantes (IBGE,
2017).

São João do Rio do Peixe
O Município de São João do Rio do Peixe estálocalizado no alto sertão
paraibano com uma população de aproximadamente 18.201 habitantes e densidade
demográfica 38,36 hab/km² conforme o último censo realizado pelo IBGE no ano de
(2010). No ano de 2017 estima-se uma população de aproximadamente 17.940
habitantes (IBGE, 2017).

Triunfo
O município de Triunfo localiza-se no alto sertão da Paraíba. Com uma
população de 9.220 habitantes e densidade demográfica de 41,93 hab/km² conforme
o último censo realizado pelo IBGE no ano de (2010). No ano de 2017 estima-se uma
população de aproximadamente 9.482 habitantes (IBGE, 2017).

Uiraúna
O município de Uiraúna está situado no sertão Oeste da Paraíba, com uma
população de aproximadamente 14.584 habitantes e densidade demográfica
49,52hab/km², conforme o último censo realizado pelo IBGE no ano de (2010). No ano
de 2017 estima-se uma população de 15.382 habitantes (IBGE, 2017).

2.2. Agência Estadual de Vigilância Sanitária – AGEVISA – PB
A Agência Estadual de Vigilância Sanitária aprovada pela lei nº 7069 de 12 de
abril de 2002 no estado da Paraíba, em suas dimensões administrativas tem como
objetivo central promover a proteção da saúde da população paraibana, através do
controle sanitário da produção, da fabricação, da embalagem, do fracionamento, da
reembalagem, do transporte, do armazenamento, da distribuição e comercialização
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de produtos e serviços submetidos ao regime de vigilância sanitária, fazendo
referência aos processos, insumos e tecnologias relacionadas (AGEVISA/PB, 2017).
Em suas funções de gerenciamento, a AGEVISA-PB tem como prioridade
implantar, executar e desenvolver as ações da VISA no seu território de atuação de
acordo com as diretrizes da Política Estadual de Saúde, pactuadas pelo gestor e o
Conselho Estadual de Saúde, estruturadas em meio às diretrizes do SUS
(AGEVISA/PB, 2017).
A administração técnica da agência é feita pela diretoria colegiada, composta
por 05 (cinco) membros, com a missão da apreciação e aprovação de materiais,
relatórios e normas de interesse, além de julgar com instância de recursos processos
administrativos e conduzir a administração técnica financeira deste órgão
(AGEVISA/PB, 2017).
A AGEVISA-PB está organizada em 04 (quatro) gerências técnicas regionais,
que têm a função de executar ações da VISA de competência do Estado, e coordenar
o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária em parceria com a ANVISA e VISAs
municipais, que se efetiva a partir do bom funcionamento do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS) em meio ao trabalho em conjunto com os municípios
paraibanos (AGEVISA/PB, 2017).

2.3. Índices de mortalidade materna na 9ª RS (2010-2015)
O Brasil registrou queda recorde nos números de mortes maternas em 2011,
primeiro ano de funcionamento do programa Rede Cegonha, do Ministério da Saúde.
Entre janeiro e setembro do ano passado, foram contabilizados 1.038 óbitos
decorrentes de complicações na gravidez e no parto, o que representa queda de 21%
em comparação ao mesmo período de 2010, quando 1.317 mulheres morreram por
estas causas (CRM/PB, 2017).
Na Paraíba, os números revelam um percentual de diminuição ainda maior: em
2011, foram registradas 18 mortes maternas, redução de 25% com relação a 2010,
sendo destas 24 vítimas fatais de complicações durante a gravidez, o parto ou no pósparto (CRM/PB, 2017).
De acordo com dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, no período
entre 2010 e 2015 podemos observar alguns registros de mortes maternas no estado
da Paraíba, ocorridas em 6 (seis) das 15 (quinze) cidades que compõem 9° RS.
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Destacando-se São João do Rio do Peixe, com registro de uma morte marterna em 2
dos 5 anos relatados (BRASIL, 2017).

MUNICÍIPIO

N° DE ÓBITOS

ANO

POÇO JOSÉ DE
MOURA

01

2010

POÇO DANTAS

01

2011

SÃO JOÃO DO RIO
DO PEIXE

01

2011

SÃO JOÃO DO RIO
DO PEIXE

01

2012

BONITO DE SANTA
FÉ

01

2013

CAJAZEIRAS

01

2013

CARRAPATEIRA

01

2014

TABELA 2: Índices de mortalidade materna na 9ª RS entre 2010 e 2015.
FONTE: DATASUS.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral
 Integrar as ações da Vigilância Sanitária com a rede de assistência a saúde
materna no âmbito de atenção primária a saúde.
3.2. Objetivos específicos
 Incentivar melhorias nos indicadores loco-regionais de mortalidade materna,
por meio da adesão dos municípios pertencentes 9ª Região de Saúde a
proposta de REPACTUAÇÃO DAS METAS (INDICADORES 2017-2021) MINISTÉRIO DA SAÚDE, apresentada e aprovada em assembléia na
Comissão Intergestores Regional – CIR;
 Participar de reuniões nos Conselhos Municipais de Saúde nos municípios que
aderirem à repactuação para divulgação, apresentando ações de competência
da VISA na rede de assistência à saúde materna e a necessidade de integração
com a atenção primária;
 Realizar Fórum Regional anualmente para avaliar os indicadores de coeficiente
de mortalidade materna após repactuação, e traçar novas metas.
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
4.1. Rede de Atenção à Saúde Materna
A redução da mortalidade materna no Brasil apresenta-se há muito tempo como
um desafio para os serviços de saúde e a sociedade como um todo. Entre as diversas
iniciativas e políticas criadas no intuito de minimizar esse grave problema está a
construção do Pacto pela Saúde que pode ser destacado como importante medida,
pois incorporou os princípios do SUS visando melhorar a situação de saúde da
população (BRASIL, 2010a).
O Pacto pela Vida, um dos componentes do Pacto pela Saúde, definiu como
uma de suas prioridades em 2006 a redução da mortalidade materna. Esse
componente objetivava reduzir as altas taxas encontradas que se configuram como
um grave problema de saúde pública, além disso, já se observava a necessidade de
estruturação dos serviços no intuito de ofertar o cuidado com maior qualidade
(BRASIL, 2010a).
O Pacto pela saúde trouxe consigo mudanças importantes que contribuíram
para implementação do SUS reforçando o processo de descentralização e
regionalização. Houve grande incentivo aos gestores para superação da
fragmentação de políticas e programas de saúde através de uma atenção organizada
sob a forma de redes regionalizadas e hierarquizadas, desta forma pretendendo
consolidar os princípios de universalidade, integralidade e equidade da assistência
(BRASIL, 2006).
Nesse intuito, uma das estratégias para qualificar a assistência à Saúde
Materno e Infantil foi a criação da Rede Cegonha em 2011, política mais recente no
contexto de redução da morbimortalidade, pensada com o intuito de promover melhor
acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto
e puerpério e da assistência à criança. Esta rede abrange cuidados que visam
assegurar à mulher também o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção
humanizada, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e
ao desenvolvimento saudáveis (BRASIL, 2011).
A Rede Cegonha possui entre seus objetivos reduzir a mortalidade materna,
demonstrando a necessidade de organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e
Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade. Busca garantir a
continuidade das ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de
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determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à
saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção
à saúde (GUERRA et al., 2016).
Assim, a estratégia da Rede Cegonha busca operacionalizar as políticas já
criadas, mas agora com um diferencial em relação às anteriores, que é a
concretização da articulação dos pontos de atenção numa rede de cuidados integrais.
Desta forma, percebemos a importância da atenção em rede que abrange desde a
atenção primária como porta de entrada que precisa ser resolutiva, acolhedora e
coordenadora do cuidado como também os outros pontos para garantia da assistência
de forma integral, incluindo os diversos setores e atores da saúde (FERNANDES;
VILELA, 2014).
A Rede de Atenção à Saúde (RAS) foi estruturada visando superar a
fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o
funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS,) com vistas a
assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e
eficiência. Surgem como forma de reestruturar o sistema de saúde abrangendo sua
organização, qualidade e impacto da assistência prestada (BRASIL, 2010b).
Esse novo modelo de organização da atenção à saúde nos permite reconhecer
a necessidade de qualificação dos serviços e a importância da atenção contínua e
integral para que sejam atendidas as necessidades de saúde superando a
fragmentação sistêmica de ações e praticas clínicas.

4.2. Atenção Primária
No Brasil, após as mudanças promovidas com a criação do Pacto pela Saúde
outro importante marco de transformações no cenário do nosso sistema de saúde foi
a implementação de um novo modelo de atenção com ênfase na Atenção Primária
através da Estratégia Saúde da Família, sendo aprovada a Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB) e a Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS). Essas
voltadas para a configuração dessa nova estratégia de atenção capaz de responder
as condições crônicas e as condições agudas e promover ações de vigilância e
promoção à saúde, efetivando a APS como eixo estruturante da Rede de Atenção à
Saúde no SUS (BRASIL, 2010b).
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A Atenção Primária por meio da ESF surge como modelo assistencial
necessário para a consolidação do SUS, visto que acarreta mudanças nas ações de
saúde quando começam a ter como foco de atuação a família e a coletividade, com
ações programáticas e não somente de demanda espontânea. No âmbito da saúde
materna, a APS deve ser o contato preferencial do usuário possuindo papel de grande
importância para a redução da mortalidade materna tendo em vista possuir uma
grande quantidade de ações e serviços que atendem ao indivíduo de forma integral,
incluindo a saúde materna e saúde da mulher, que podem estar voltados a contribuir
para a minimização desse agravo (BRASIL, 2012b).
Na atenção à saúde materna, o Pré-Natal, importante componente da Rede
Cegonha, surge como uma das principais ações realizadas no espaço da atenção
primária, pois abrange uma série de cuidados assistenciais e preventivos
indispensáveis a uma atenção materna de qualidade e efetiva. Nos municípios com
maior cobertura da ESF é possível encontrar melhores taxas de mães que realizam
as consultas pré-natais, e que quando realizado de forma adequada possibilita o
diagnóstico e o tratamento precoce de inúmeras complicações, além de ser uma
oportunidade para promover educação para comportamentos de risco (FERNANDES;
VILELA, 2014).
A assistência das equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) em relação à
saúde materna precisa ser desenvolvida de maneira que integre outros pontos de
atenção, e de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe, constituindo-se
como importante ferramenta para a melhoria do acesso e da qualidade na APS
(BRASIL, 2012c).
A Atenção Primária dentro da RAS possui o papel de ordenadora das redes de
atenção, coordenando o cuidado, e funciona como centro de comunicação, além da
tarefa de corresponsabilização pela atenção às necessidades de saúde de seus
usuários buscando assim produzir a atenção integral, pois o primeiro acesso ocorre
atrás dessa porta de entrada, completando-se na rede regionalizada e hierarquizada
(BRASIL, 2012b).
Alguns dos componentes exigidos pela Rede Cegonha como essenciais para
promover a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da
criança são em grande parte de responsabilidade da APS, componentes esses que
permitem que a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil ser capaz de ofertar
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acesso, acolhimento e resolutividade, e consequentemente diminuir os altos índices
de mortalidade (BRASIL, 2012c).
A APS em saúde é capaz de ofertar a vinculação da gestante durante a
realização do pré-natal ao local de realização do parto, deve realizar ações educativas
que trate de assuntos como à saúde sexual e reprodutiva, precisa ofertar prevenção
e tratamento das DST/HIV/AIDS e Hepatites. A atenção ao puerpério, orientação
quanto aos métodos contraceptivos ou com relação às mulheres que desejam
engravidar estão entre as ações desempenhadas e precisam ser disponibilizadas por
parte pela atenção primária podendo ser fatores de grande importância quando
realizados e contribuindo na redução desse grave problema de mortalidade materna
(BRASIL, 2011).
Diante do papel de coordenação do cuidado dentro da RAS e reconhecendo
como a APS possui ferramentas importantes no intuito de modificar o quadro
problemático na saúde materna, encontramos a necessidade de aprimorar esse
serviço e buscar as pactuações necessárias para que possa desempenhar seu papel
transformador da realidade.

4.3. Vigilância Sanitária
A discussão em torno do problema da mortalidade materna no Brasil permite
avaliar as estratégias já desenvolvidas e desempenhadas na atenção à saúde e
também instiga a identificar quais as mudanças que ainda são necessárias no cenário
de atuação dos serviços de saúde. A importância da Rede Cegonha que enfatiza como
a oferta da atenção com qualidade e realizada em forma de rede integrando os
variados pontos de atenção nos conduz a buscar quais outros serviços podem
contribuir na tentativa de reduzir a situação de mortalidade materna.
Ao tentar consolidar o princípio da integralidade e as mudanças objetivadas
pelo SUS quanto à reorientação do modelo de atenção e também na perspectiva de
sua organização em redes de atenção encontramos a vigilância da saúde trazendo
um novo olhar sobre o indivíduo, reorientando as práticas e processos de trabalho
visando não apenas a doença, como também avaliando e intervindo sobre os
determinantes e condicionantes de saúde. Na organização 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,
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abrangendo entre diversas áreas, a Vigilância Sanitária (OLIVEIRA; CASANOVA,
2009).
De acordo com a Lei orgânica do SUS,
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 relacionam direta ou
indiretamente com a saúde (BRASIL, 1990).

Nessa perspectiva, as práticas de vigilância sanitária, segundo Souza e Costa
(2010), contribuem para a garantia da integralidade na atenção no que tange à
proteção da população contra riscos à saúde, as ações devem ser articuladas e
integradas

numa

perspectiva

sistêmica

e

com

uso

de

tecnologias

intercomplementares. Observam ainda que são necessárias mudanças nos processos
de trabalho das vigilâncias sanitárias inserindo, na prática, os conceitos de
“(inter)complementaridade e interdependência” na busca por recompor processos de
trabalho fragmentados. O trabalho da vigilância sanitária precisa ser coletivo,
desenvolvido por meio de ações que utilizem diversas tecnologias de intervenção e
saberes especializados podendo efetivar o controle de riscos à saúde da população e
promover ações de proteção à saúde mais qualificadas.
O Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA), documento que apresenta as
diretrizes norteadoras para a consolidação e fortalecimento do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, destaca entre seus eixos norteadores a intersetorialidade como
uma das prioridades na prática de gestão possibilitando o estabelecimento de espaços
compartilhados para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde. No que se
refere à articulação das ações de Visa com a atenção básica o que se pretende é que
as ações sejam voltadas não apenas à pratica profissional, mas que incluam ações
de promoção de saúde e de prevenção de agravos incluindo aqueles relativos ao
consumo de bens e serviços e as interações com o ambiente de trabalho e de vida
(BRASIL, 2007).
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A Vigilância Sanitária deve observar também, ao realizar um trabalho conjunto
com a Atenção Primária, as ações e programas desenvolvidos pelo SUS voltados aos
grupos vulneráveis de nossa sociedade para promoção e desenvolvimento de ações
compartilhando suas tecnologias e conhecimento às ações básicas de saúde. Neste
sentido percebemos como esse setor pode enriquecer o trabalho e planejamento de
ações que visem à problemática da mortalidade materna (BRASIL, 2007).
No campo da saúde da mulher, assim como em outros campos de atenção à
saúde, o que se faz necessário é modificar a visão da VISA reduzida a um serviço
tecnicamente de polícia e fiscalização, sendo que na verdade ela possui uma atuação
ampla, devendo estar direcionada à garantia do atendimento a necessidades de
saúde e resolução de problemas que venham a impedir a oferta da integralidade,
devendo ser reconhecida como instrumento de defesa da vida das pessoas (MAIA;
GUILHEM; LUCCHESE, 2010).
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5. PERCURSO METODOLÓGICO
5.1. Termos de Referência – TR e Projeto Aplicativo – PA
O percurso metodológico consiste na trajetória de execução dos Termos de
Referência – TR (Projeto Aplicativo) através do planejamento estratégico, foram
realizadas OTPAs - Oficinas de Trabalho do PA e CPA – Construção do PA no grupo
afinidade (Afinados na GVISA), com as diretrizes conceituais e organizacionais da
proposta de intervenção, divididos em diversas etapas: dinâmica para identificação
dos problemas (TR2) e priorização dos problemas através da Matriz Decisória IV
(TR3), identificação dos atores sociais, por meio da Matriz de Mapeamento de Atores
Sociais (TR4), construção da árvore explicativa (definição dos descritores) (TR5),
intervenção no problema (identificação dos nós críticos) (TR6).
Iniciando a construção do PA utilizamos a metodologia da problematização –
MP, inspirada no arco de Charles Maguerez, adaptado por Bordenave e Pereira
(2001). Através dessa metodologia todo o processo de construção de proposta de
intervenção se volta à análise da realidade dos territórios de cada especializando
(atores sociais em questão), levando em consideração a aplicabilidade do PA e a
governabilidade para mudança da realidade.

5.2. Matriz Decisória e Matriz de Mapeamento de Atores Sociais
De acordo com Matus (1993) problema pode ser definido como obstáculo que
dificulta os processos de mudanças das situações vivenciadas, para a situação
desejada. Desse ponto de vista, o problema pode ser encarado como objeto de grande
carga negativa, tornando-se grande empecilho diante das intervenções realizadas nos
diversos cenários sociais.
Cada integrante do Grupo Afinidade apresentou inicialmente para construção
do Projeto Aplicativo - PA, alguns problemas enfrentados nas suas regiões de
vivência, particularmente nos serviços de saúde. Em seguida foram agrupados
macroproblemas de acordo com todos os problemas relevantes apresentados.
Dando continuidade conforme os Termos de Referência – Projeto Aplicativo,
utilizamos a Matriz de Referência IV, onde o grupo priorizou o problema, segundo
relevância, prazo/urgência e factibilidade, de acordo com as pontuações propostas
por Teixeira (2001): baixa (0); significativa (1); alta (2) muito alta (3), atribuídas
individualmente pelos especializandos.
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Matriz 01: Matriz Decisória IV
PROBLEMA

Falta de equidade
e integralidade
Assistência
a
saúde fragilizada
Concentração de
poder para tomada
de decisões e
ações
Ausência
das
ações de controle
social
Desvalorização
profissional

RELEVÂNCIA

PRAZO/
URGÊNCIA

FACTIBILIDADE

VIABILIDADE

__

__

__

__

TOTAL
DE
PONTOS
65

__

__

__

__

68

__

__

__

__

41

__

__

__

__

60

__

__

__

__
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Problema priorizado pelo grupo como base para construção do PA:
“FRAGILIDADES DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RELACIONADAS À
REDE MATERNA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE”, tendo como evidência os
indicadores de coeficiente de mortalidade materna, as experiências profissionais dos
integrantes do grupo, a necessidade de integração dos serviços de saúde e a
relevância com base nas evidências científicas que expressam o problema.
Depois de identificarmos o problema, utilizamos a matriz de mapeamento de
atores sociais, elencando os atores sociais envolvidos no cenário da problemática.

Matriz 02: Mapeamento de Atores Sociais
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5.3. Descritores
Após priorização do problema por meio da Matriz Decisória IV, faz-se
necessário caracterizá-lo, facilitando a construção e monitoramento das ações do PA,
garantindo precisão ao conteúdo, ou seja, apontando suas cargas negativas. Assim,
busca-se descrever os descritores:


VISA pouco atuante em ações direcionadas a atenção primária a saúde;



Fragilidades no monitoramento dos indicadores relacionados à rede materna;



Ausência de integração da VISA com a rede de assistência a saúde materna
no âmbito de atenção primária a saúde.

5.4. Árvore Explicativa

Figura 02: Árvore Explicativa

5.5. Identificação dos nós críticos
Em meio à construção da Árvore Explicativa e priorização do problema, tornase necessário identificar e selecionar os nós críticos (NC), ponto desencadeador para
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o desdobramento do plano de intervenção, e posterior elaboração e execução de
planos de ação.
De acordo com Matus (1993), os nós críticos para serem precisos, devem
cumprir

simultaneamente

três

condições,

considerando-se

os

seguintes

questionamentos:
I – A intervenção sobre esta causa tem impacto decisivo sobre os descritores do
problema (placar do jogo), no sentido de modificá-los positivamente?
II – A causa é um centro prático de ação? Ou seja, há possibilidades 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)?
Por meio de análise das três condições descritas acima, para definição dos nós
críticos, e obtendo uma avaliação positiva de abrangência em meio às questões
levantadas, considerando que ambos são de governabilidade dos atores sociais
envolvidos e dos seus executantes (atores do plano de ação) identificamos três nós
críticos, conforme exposto na matriz abaixo:

Matriz 03: Identificação dos Nós críticos por Governabilidade
Governabilidade – Dentro das capacidades do Ator
Nó Crítico
NC 1

Falta de monitoramento dos indicadores de saúde relacionados à rede
materno-infantil;

NC 2

Não integração da vigilância sanitária com órgãos de controle social;

NC 3

Falta de integração da vigilância sanitária com ações de atenção
primária à saúde.

Após definição dos nós críticos, dando sequência a construção do PA,
utilizamos a ferramenta I: Plano de ação – PES Simplificado, e a ferramenta II: Planilha
5W3H com a elaboração de propostas de ações para intervir nos nós críticos
(CALEMAN et al., 2017).
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO
NC1

FALTA DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE
RELACIONADOS À REDE MATERNO-INFANTIL

FRAGILIDADES DAS AÇÕES DA VISA RELACIONADAS À REDE
MATERNA INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Proble
ma

O que fazer
Apresentação
da
Repactuação
das diretrizes,
objetivos,
metas
e
indicadores
2017 – 2021na
Comissão
Intergestores
Regional
–
CIR (OP1).
Aprovação da
Repactuação
(OP2).

Implantação
de ações para
alcance
das
metas
inseridas na
Repactuação
(OP3).

Por que
fazer?

Quem vai
fazer?

Quando
fazer?

Tendo como
evidência os
indicadores
de
coeficiente
de
mortalidade
maternoinfantil,
as
experiências
profissionais
dos
integrantes
do grupo, a
necessidade
de
integração
dos serviços
de saúde e a
relevância
com
base
nas
evidenciais
científicas
que
expressam o
problema.

Integrante
s do Grupo
afinidade.

Em reunião
ordinária
agendada
pela câmara
diretora
da
CIR (A1).

Integrante
s do Grupo
afinidade
Gestores
municipais
de saúde.

Em reunião
ordinária
agendada
pela câmara
diretora
da
CIR.

9ª RS e
Gestores
Municipais
de Saúde.

Após
aprovação da
repactuação
pela CIR.

Onde fazer?

Como fazer?

Quanto custa?

Durante
reunião
ordinária da
CIR em local
a ser definido
pelo
presidente da
Comissão.

Apresentação
dos
indicadores 2010 –
2015,
alcançados
pelos municípios da
9ª Região de Saúde
para
nortear
as
discussões sobre a
repactuação 2017 –
2021.

Custeio
para
deslocamento dos
membros do grupo
afinidade para o
município
que
sediara a reunião
da CIR.
Diária de R$100,00
por integrante, para
deslocamento
e
alimentação. Total
de R$ 700,00.
Diária de R$100,00
por integrante, para
deslocamento
e
alimentação. Total
de R$ 700,00.

Apresentaçã
o
e
aprovação do
Pacto
na
CIR: local a
ser definido
pelo
presidente da
Comissão.
Nos
municípios
que
fazem
parte da 9ª
RS e que os
gestores
aderiram
á
repactuação
(A3).

Após apreciação e
discussão
serão
repactuados
os
indicadores
de
acordo com votação
dos
gestores
de
saúde dos municípios
da 9ª RS (A1).
Fortalecer as ações
de visa relacionados
a
rede
materna
infantil, inseridas na
repactuação.

Recursos próprios
em cada município
destinados
ao
fortalecimento das
ações
de
visa
relacionados a rede
materna infantil.

Qual
indicador?

Alcançar
60% das
metas da
Repactuaçã
o das
diretrizes,
objetivos,
metas e
indicadores
2017 –
2021.

FRAGILIDADES DAS AÇÕES DA VISA RELACIONADAS À REDE
MATERNA INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Proble
ma

NC2

O que fazer

NÃO INTEGRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ÓRGÃOS DE
CONTROLE SOCIAL
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Participar de reuniões
nos
Conselhos
Municipais de Saúde
nos municípios que
aderirem
a
Repactuação,
para
divulgação,
apresentando ações
de competência da
VISA na rede de
assistência à saúde
materna
e
a
necessidade
de
integração com
a
atenção
primária
(OP1).
Pactuar
com
os
gestores
municipais
de
saúde
a
participação
de
representantes
da
VISA municipal junto
aos CMS para manter
o vínculo estabelecido
entre a VISA e CMS
(OP2).

Por que
fazer?

Quem vai
fazer?
Component
es do
Grupo
Afinidade;
Apoiador
matricial.

Devido
à
necessidade
de
integração
dos serviços
de saúde e a
relevância
com
base
nas
evidenciais
científicas
que
expressam o
problema.

Gestores
municipais
de saúde e
Representa
ntes da
VISA local.

Quando
fazer?
Após
agendamento
prévio nos
Conselhos
Municipais de
Saúde de
cada
município.

Nas reuniões
dos Conselhos
Municipais de
Saúde,
nos
municípios
que aderirem
ao
Repactuação.

Onde fazer?

Como fazer?

Quanto custa?

Nas sedes
dos
Conselhos
Municipais
de Saúde
dos
municípios
que
aderirem à
repactuação.

Divisão de
duplas por
cidade, para
atingir os
objetivos de
divulgação e
orientação em
tempo hábil
(A1).

Diária de
R$100,00 por
integrante,
para
deslocamento
e alimentação.
Total de R$
700,00.

Nas reuniões
nos
Conselhos
Municipais
de
Saúde
nos
municípios
que aderirem
à
repactuação
(A1).

Repactuação
como
os
gestores
municipais e
coordenadore
s de VISA
municipal
sobre
a
participação
semestral nas
reuniões
do
CMS.

Dedicação na
disponibilidad
e de tempo
dos
integrantes
das
VISAs
municipais.

Qual
indicador?
100% de CMS
visitados pelos
membros do
grupo
afinidade.

01 frequência
semestral
de
integrantes da
Visa municipal
em
reuniões
dos conselhos
municipais de
suas cidades.
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NC3

FALTA DE INTEGRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM AÇÕES DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

FRAGILIDADES DAS AÇÕES DA VISA RELACIONADAS À REDE MATERNA
INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Problema

O que fazer

Por que fazer?

Realizar
Fóruns
regionais,
anualmente,
para avaliar os
indicadores da
Repactuação
das diretrizes,
objetivos,
metas e
indicadores
2017 – 2021
(OP1).

Tendo como
evidência os
indicadores de
coeficiente de
mortalidade
maternoinfantil, as
experiências
profissionais
dos
integrantes do
grupo e a
relevância
com base nas
evidenciais
científicas que
expressam o
problema.

Quem vai
fazer?

Grupo
afinidade;
Gestores
Municipai
s de
Saúde e
9RS;
Conselho
s
Municipai
s de
Saúde.

Quando fazer?

Onde fazer?

Como fazer?

Quanto custa?

Qual indicador?

Prazo de 01
ano a contar
da data da
Repactuaçã
o das
diretrizes,
objetivos,
metas e
indicadores
2017 – 2021
(A1).

Município
de
Cajazeiras
- PB.

1- Formação de Comissão
com representante dos
municípios da 9° Região
de Saúde;
2- A Comissão agendará
uma reunião com um
representante de cada
município para definir: Espaço
físico
para
realização
do
Fórum,
metodologia aplicada para
a realização do Fórum,
infraestrutura
para
funcionamento e seus
responsáveis
e
criar
comissão para captação
de
parceiros
e
colaboradores;
3- A comissão elabora
proposta de Regimento
Interno ou marca uma
reunião ampliada para esta
finalidade.
4- Marcar o dia para a
realização
do
Fórum
Municipal, quando será
apresentada a proposta de
Regimento Interno para
discussão e aprovação.

Orçamento para
a realização do
Fórum para 100
participantes:

Aumento
anual
dos
percentuais
alcançados
pelos
municípios
que aderiram
a
Repactuação
das diretrizes,
objetivos,
metas
e
indicadores
2017 – 2021.

Aluguel do local
= R$ 500,00;
Buffet para 100
participantes =
R$ 20,00 p/p,
total = 2.000,00
100 canetas =
R$ 50,00;
100 pastas = R$
300,00;
100 crachás =
R$ 100,00;
Ornamentação
= R$ 200,00
Aluguel do data
show
e
equipamentos
de apoio = R$
50,00;
Total
=
R$
3.000,00.
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7. CRONOGRAMA
NÓS
CRÍTICOS

OPERAÇÕES
E
ATIVIDADES

AÇÕES

2017
NOV

NC1

NC2

NC3

OP1

A1

OP2

A1

OP3

A1

OP1

A1

OP2

A1

OP1

A1

DEZ

2018
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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8. DESAFIO DA IMPLANTAÇÃO (VIABILIDADE)
Para execução do plano de ação do P.A é necessário apoio e
comprometimento dos atores sociais - integrantes do grupo e parceiros envolvidos,
elencados na matriz de “identificação de atores sociais”. Entre os citados, temos
representantes do Conselho Municipal de Saúde, Coordenadores de Atenção Básica,
Coordenadores de Vigilância Sanitária, Representantes dos Grupos Condutores da
Rede Cegonha, Secretários Municipais de Saúde e agentes impulsionadores das
intervenções nos seus territórios, diante da governabilidade que assumem.
Com relação à aplicabilidade do PA é primordial a aquisição de recursos
materiais/organizativos que darão suporte no desenrolar do plano de ação, ou seja,
espaço físico com infra-estrutura que dispunha de equipamentos áudio-visuais,
facilitando a comunicação entre os atores e parceiros envolvidos; disponibilização do
tempo e permissão para que os funcionários da VISA participem como parceiros
efetivos; capacitação dos profissionais nos ambientes de trabalho e integração da
VISA com as demais vigilâncias; divulgação da proposta de repactuação; cobertura
de gastos eternos que venham a surgir, como hospedagem, deslocamento e
alimentação dos atores e/ou profissionais convidados a participar da execução das
ações; e por fim, suprimento de recursos financeiros para realização do Fórum Anual
para avaliação do cumprimento das metas propostas na repactuação.
A efetivação dos pontos abordados no plano de ação facilita a reavaliar e
redirecionar o papel da VISA na rede materna de atenção primária à saúde. A
implantação deste plano possibilita aos gestores municipais de saúde a inserção das
práticas determinadas no plano de ação considerando a realidade local, o
envolvimento de todos os atores e o seu potencial de aplicabilidade.
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RESUMO
O presente projeto a ser desenvolvido tem-se em vista a análise situacional
dos problemas de saúde de ordem sanitária enfrentados por diversos municípios
que compõem a nona regional de saúde, marcados pelos nós críticos vinculados a
dificuldade de comunicação das ações de Vigilância Sanitária com a Estratégia de
Saúde da Família, falta de Integração entre profissionais que compõe a VISA e ESF,
bem como uma deficiência no conhecimento das ações da VISA por parte dos
profissionais da ESF, implicando na fragilidade desses serviços bem como na
ineficácia dessas ações para se garantir respostas as necessidades / demandas,
resultando em pouca efetividade de promoção e proteção à saúde da população.
As ações intersetoriais estão vinculadas a um processo de integralidade e
melhor comunicação entre os setores institucionais, mais precisamente a VISA e
ESF, com propostas de ampliar a aplicabilidade das políticas embasado na
melhoraria das práticas profissionais.
Tais propostas estão sendo norteadas por ações planejadas e estratégicas para se
fortalecer o trabalho entre a vigilância sanitária e Estratégia de Saúde da Família, bem como
ampliar o conhecimento dos profissionais com relação as suas atribuições profissionais
específicas de cada serviço no qual estão inseridos.
Para tanto, levando-se em consideração essa problemática marcada pela fragilidade
entre VISA e ESF, é por essa razão que foram estabelecidos medidas estratégicas para
melhorar as práticas profissionais e consequentemente fortalecer o processo de
comunicação.
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1- INTRODUÇÃO

A Vigilância Sanitária é um serviço que ainda se restringe ao processo de
inspeção e fiscalização de serviços e produtos na visão de outros serviços inseridos
muitas vezes na própria política de saúde, porém, vai para além desse simples
conceito, tendo em vista que esta tem uma ampla e complexa área de atuação
norteada por elementos que implicam em grandes desafios visando desenvolver
uma política de gestão adequada que alcance os direitos dos usuários atendendo as
necessidades sanitárias de cada região.
Há uma grande falta de conhecimento tanto pelos gestores responsáveis
pelos serviços sobre o que é de responsabilidade da Vigilância Sanitária, e diante
dessa visão mínima acerca da importância e do grau de intensidade da VISA que vai
para além de uma mera normativa fiscalizatória, surge linhas de entraves que
fragilizam e dificultam a efetividade das ações, resultando ainda na sobrecarga de
trabalho para os técnicos da VISA mediante a dificuldade de firmar parcerias com os
outros serviços, mais precisamente a Estratégia de Saúde da Família- ESF.
Embasados em Resende, Santos (2012), entendemos que, a dificuldade na
articulação da VISA com a ESF, está diretamente ligada a falta de compromisso dos
serviços em trabalhar em parceria e no compartilhamento das ações, bem como, a
falta de planejamento entre os órgãos públicos administrativos, dando ênfase nesse
processo ao comprometimento do acesso e qualidade dos serviços prestados e não
havendo

uma

intervenção

e

resolutiva

que

realmente

contemple

as

necessidades/demandas.
De acordo com a Cartilha da VISA (2002), compreende-se que a Vigilância
Sanitária é norteada por um conjunto de ações direcionada ao processo de
promoção e proteção a saúde da população visando eliminar ou minimizar os riscos
em decorrência dos problemas ambientais e sanitários dando ênfase a prevenção.
Para tanto essas ações englobam os problemas políticos, econômicos,
sociais e culturais, estando estes contemplados na agenda pública e tornando-se
prioridade no tocante as providências básicas direcionadas a saúde da população.
Porém,

se

faz

necessário

algumas

mudanças

político-institucionais

para

potencializar as parcerias e melhor comunicação entre os serviços de atenção à
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saúde e outros interligados, uma vez que, para a VISA desenvolver suas ações em
conformidade com o que está pactuado no plano, é importante que haja uma boa
articulação e comunicação com os serviços de saúde, a exemplo da Estratégia de
Saúde da Família.
O presente projeto fundamenta-se na intervenção aplicada a execução do
trabalho exercido diante do Plano de Ação da VISA pactuado pelo município, e tem
por objetivo Instituir ferramentas que integrem as ações da VISA através de uma
melhor comunicação e articulação com a ESF, levando em consideração as análises
situacionais do Município.
A importância da aplicação das ações pontuadas no PA que visam o
fortalecimento das ações em saúde através da articulação da VISA com a ESF contempla
uma melhor reorganização dos serviços no sentido de garantir a eficácia nas ações, bem
como torná-los alcançáveis pela população do Município de Uiraúna – PB em tempo
oportuno.
Dessa maneira, o estudo se justifica a partir da necessidade de modificar a realidade
local do município de Uiraúna, quanto a ausência de comunicação e articulação das ações
que poderiam ser realizadas em conjunto com a VISA e setores a fins, fato este observado
durante as vivências profissionais dos pesquisadores, visto que grande parte da demanda
de ordem sanitária que chega na Secretaria de Saúde precisam de suporte de outros
setores. No entanto, essas ações são realizadas em sua maioria pela VISA, ou muitas vezes
a mesma é questionada sobre a realização da execução de serviços que não são de sua
competência.
Percebe-se então a importância do Projeto para colaborar na valorização e no
reconhecimento do trabalho em equipe, sendo necessário para garantir a resolução dos
problemas sociais e sanitários.
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2- CONTEXTUALIZAÇÃO

A população total do Município, segundo os dados do IBGE (2010), era de
14.584 habitantes, ocorrendo um crescimento com população estimada de 15.382
em 2017, sendo o 58° município mais populoso do Estado, localizada na
microrregião de Cajazeiras no Sertão Paraibano tendo limites com o Estado do Rio
Grande do Norte e com os municípios de Joca Claudino (12 km), Poço de José de
Moura (13 km), Triunfo (21 km), Poço Dantas (20 km), São João do Rio do Peixe (24
km) e Vieirópolis (14 km).
O acesso a partir de João Pessoa é feito através da BR-230 até Aparecida
onde toma-se a PB - 359, percorrendo-se cerca de 30 km até a sede municipal, a
qual dista cerca de 464,1 km da capital.
O município foi criado pela lei nº 972 de 02 de Dezembro de 1952 e instalado
no dia 27 de Dezembro de 1953.
Uiraúna faz parte da 4ª Macroregional de Saúde – Sousa, sendo município
integrante da 9ª microrregião de saúde incluída na 9ª Gerência Regional de Saúde –
Cajazeiras. No tocante as decisões colegiadas regionais, nosso município faz parte
da Comissão Intergestores Regional da 9ª Região de Saúde do Estado da Paraíba,
anteriormente pertence ao Colegiado de Gestão Regional Sertão Saúde UNIVALE
nesta mesma região de saúde.
De acordo com o IBGE 2010, no que tange a rede educacional, são
distribuídas pelas redes municipal, estadual e privadas de ensino, nos níveis de
ensino infantil, fundamental e médio, onde 68,6% da população são alfabetizados
com idade igual ou superior a 10 anos, sendo que a população feminina se sobrepõe
a dos homens. Valendo ressaltar que, a qualidade de ensino não tem muita eficácia
pela questão da precarização das relações de trabalho dos professores.
No que concerne a economia local, a agropecuária de subsistência, que
emprega baixa tecnologia é a principal atividade econômica do município,
representando uma parcela significativa do PIB municipal. Nesta perspectiva,
destacam-se na atividade agrícola a policultura de feijão, milho, arroz, cana-deaçúcar e mandioca e o cultivo de banana e coco nas regiões de terra roxa. A
pecuária é praticada através da criação extensiva de bovinos, ovinos, caprinos e
suínos.
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Na economia secundária, atividade que transforma matéria bruta em produtos
para consumo destaca-se a ação das pequenas indústrias que se utilizam de baixa
tecnologia, produzindo de maneira artesanal produtos de limpeza, temperos, leite de
soja.
A maior parte da população urbana está ligada as atividades terciárias. O
aumento

na

circulação

de

mercadorias

nos

últimos

anos

avançou

consideravelmente, atendendo o mercado interno e o externo atendendo as
expectativas dos municípios circunvizinhos tornando-se um centro comercial com
influência dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte.
Nos campos da cultural e religiosidade Uiraúna é reconhecida com a Terra
dos Músicos e dos Sacerdotes. No que concerne a música este título deve-se ao
grande número de músicos naturais de Uiraúna e aqui formados, tendo inclusive
destaque no cenário musical brasileiro.
O cenário assistencial do município de Uiraúna é formado por uma Rede de
Atenção Básica, articulada com serviços diagnósticos próprios (laboratório, centro de
imagens) a Rede de Urgências e Emergências e a serviços hospitalares de pequeno
porte filantrópicos. A figura a seguir é uma representação da capacidade assistencial
instalada no município.
No contexto da Atenção Básica, o município conta com unidades de saúde
funcionando em todo o território geográfico do município atendendo deste modo a
toda a população rural e urbana, das quais 06 (seis) caracterizam-se como Unidades
de Saúde da Família, realizando 100% de cobertura da populacional.


Unidade de Saúde da Família I (Centro)



Unidade de Saúde da Família II (Bela Vista)



Unidade de Saúde da Família III (Retiro)



Unidade de Saúde da Família IV (Quixaba)



Unidade de Saúde da Família V (AABB)



Unidade de Saúde da Família VI (Cristo Rei)



Unidade de Saúde da Família VII (Areias)
Como elementos integrados a rede de atenção básica, Uiraúna possui

Unidades de Saúde Âncora (diretamente ligadas a Estratégia Saúde da Família)
num total 05 (cinco) de unidades abaixo apresentadas:


Posto de Saúde de Aparecida (ESF-III);



Posto de Saúde de Vazante (ESF-III);
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Posto de Saúde de Quixaba de Baixo (ESF-IV);



Posto de Saúde de Olho D’Água Seco (ESF-IV);



Posto de Saúde de Mato Grosso (ESF-IV).
Como elemento integrante da Atenção Básica, nosso município possui

implantado 01 (um) Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) constituído por
uma equipe compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento
(assistente social, educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo), que
atuam em conjunto com os profissionais das Equipes Saúde da Família,
compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das
Equipes de SF.
Neste mesmo contexto, contamos com 01 (um) Polo de Academia da Saúde
instalada na zona urbana do município caracterizando-se como espaço público
construído para o desenvolvimento de atividades como orientação para a prática de
atividade física; promoção de atividades de segurança alimentar e nutricional e de
educação alimentar; além de práticas artísticas.
No campo dos serviços especializados que servem de apoio a
diagnóstico, a prevenção e a reabilitação, citamos o Centro de Referências e
Especialidades Dr. Alexandre Fernandes que conta com os seguintes serviços:


Clínica médica;



Cardiologia (consulta especializada e ECG);



Ginecologia (consulta especializada e colposcopia);



Fonoaudiologia;



Nutrição clínica;



Fisioterapia Prevenção e Reabilitação Cardíaca;



Fisioterapia Reabilitação Motora e Respiratória;



Psicologia clínica;



Centro de diagnóstico por imagem – Raio X e Ultrassonografia;



Laboratório de Análises Clínicas;



Laboratório de Próteses Dentárias.

Nosso município não possui serviço hospitalar próprio, sendo a rede
hospitalar composta de 02 (dois) Hospitais Gerais de Pequeno Porte, a Casa de
Saúde Padre Costa (17 leitos) e o Hospital Menino Jesus APASEU (27/15 leitos)
ambos filantrópicos conveniados ao SUS atendendo a Uiraúna e região em
conformidade com a PPI que ainda vigora no estado da Paraíba.
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Integrando a Rede Regionalizada de Atenção a Urgências e Emergências,
Uiraúna possui uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU
192), ligado ao SAMU Regional de Cajazeiras, contado com duas viaturas, sendo 01
(uma) Unidade de Suporte Básico (USB) e 01(uma) Unidade de Suporte Avançado
(USA), contando com efetivo profissional para operacionalizar o funcionamento de
tais serviços médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas.
Como elemento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), nosso município
conta com um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) que presta assistência
especializada em saúde mental aos usuários portadores de transtorno mental
municípios de Joca Claudino, Bernardino Batista e Poço Dantas.
No campo da assistência social o Município disponibiliza de um Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), um Centro especializado de Assistência
Social (CREAS), um Serviço Convivência e de Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
uma unidade de Conselho Tutelar.
É digno de nota que nosso município possui área territoriais urbanas que já
foram vitimadas por catástrofes naturais do tipo alagamento, nas quais áreas
urbanas foram cobertas pelas águas pluviais e de transbordo do Açude Arrojado que
por anos abasteceu a cidade com suas águas.
A demais Uiraúna está inserido no sertão da Paraíba é vitimado pela seca
que assola nossa região de modo que a escassez de água ocasionada por
irregularidades pluviométricas persistente na Região Nordeste do país e dessa feita
em nosso município, vem se arrastando por anos comprometendo a subsistência, a
produção e a saúde da população.
Dessa forma, a escolha para se trabalhar com essa temática surgiu em
virtude do Município de Uiraúna- PB apresentar deficiência nas relações
Interprofissionais, ocasionando a dificuldade de comunicação das ações de
Vigilância Sanitária com a Estratégia de Saúde da Família. Para tanto, essa
problemática desencadeia fragilidade no desenvolvimento das ações mediante
dificuldade de comunicação, falta de integração entre profissionais e deficiência no
conhecimento das ações da VISA por parte dos Profissionais. O objetivo principal é
fortalecer o processo de integração e comunicação entre profissionais de VISA e
ESF, através de ações.
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3- OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Instituir ferramentas que integrem as ações da VISA através das articulações com
a Estratégia de Saúde da Família- ESF

Objetivos específicos:
- Verificar o conhecimento dos integrantes responsáveis por cada setor sobre o nível
de conhecimento específico relacionado ao trabalho executado;
- Realizar ações que possam fortalecer a comunicação entre a VISA e ESF
- Promover atividades de Educação Continuada para os profissionais da VISA e
ESF.

11

4- FUNDAMENTAÇÃO

Os serviços da alçada pública estão norteados por grandes limites e desafios
que dificultam seu processo de efetivação, e consequentemente torná-los alcançável
pela camada populacional se reporta como um paradigma frente aos sistemas que
vivenciamos cotidianamente. Assim, trazendo essa afirmativa para o setor de VISA,
é uma realidade que apresenta semelhança ao que concerne ao desenvolvimento
de suas ações junto a Estratégia de Saúde da Família- ESF, sobretudo, enfrentando
essa desarticulação e fragilização no que tange ao trabalho intersetorial para se
garantir melhor resolutividade aos problemas vigentes.
Para se fazer um recorte sobre

a importância

das ações de Vigilância

Sanitária e Estratégia de Saúde da Família, vale destacar as políticas e protocolos
que embasam a organização e operacionalização desses serviços.
Dentro do processo histórico da Estratégia de Saúde da Família (ESF)
enfatiza-se a reorganização da Atenção Básica no Brasil, baseado no Sistema Único
de Saúde (SUS) e subsidiada pelo Ministério da Saúde. O seu objetivo baseia-se em
um trabalho de qualificação e consolidação que favorece a Atenção Básica, pois
trabalha por meio dos princípios e diretrizes e fundamentos que asseguram essa
rede.
A partir das concepções de Brasil (2012), a Política Nacional de Atenção
Básica (PNAB) é fruto de uma luta de diversas categoriais profissionais inseridos
nas três esferas governamentais, visando consolidar e desenvolver o Sistema Único
de Saúde (SUS).
Dessa forma, a Atenção Básica (AB) se reporta como a principal porta de
entrada do SUS viabilizando um maior elo de comunicação com toda população,
buscando efetivar o que se preconiza os princípios da universalidade e garantindo a
continuidade do cuidado e integralidade da atenção. As unidades são instaladas
mais próximas das pessoas que moram, trabalham, estudam e vivem, tendo como
proposta desempenhar um papel central com o escopo de garantir o acesso a uma
atenção à saúde de qualidade.
Embasado em Brasil (2012), a Atenção Básica desenvolve ações de saúde,
no âmbito individual e coletivo, com a finalidade de desenvolver uma atenção
integral tornando-a alcançável pelas necessidades/demandas frente a situação de
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saúde, e assim garantir que os fatores determinantes e condicionantes de saúde
sejam operacionalizados.
Baseado em Brasil (2012), a Atenção Básica traz um conjunto de recursos
tecnológicos para intervir no processo de cuidados frente as demandas e
necessidades existentes no território, considerando critérios de situações de riscos.
Para tanto, uma importante ferramenta de trabalho utilizada pelas Estratégias
de Saúde da Família–ESF, é a educação em saúde, embasada num processo
pedagógico

abrangendo

um

aprofundamento

e

ou

compartilhamento

de

conhecimentos e habilidades para se intervir nos problemas e desafios enfrentados
no processo de trabalho.
Compreendendo a importância da ESF dentro da Política de Atenção Básica,
percebe-se a necessidade de internalizar essa prática profissional junto a Vigilância
Sanitária em decorrência de determinadas situações de riscos e Vulnerabilidades
sociais existentes, e assim, é importante que haja a interação e comunicação entre
serviços para se fomentar as ações.
Considerando Resende, Santos (2012), a Vigilância Sanitária se adequa ao
processo de descentralização de suas ações no âmbito do SUS sendo de
responsabilidade dos entes federados para cumprir e atender as demandas de
saúde pública conforme pactuação.
Dessa forma, entende a VISA como um conjunto de ações respaldadas na
proteção e prevenção de riscos das camadas populacionais que estão expostas as
degradações ambientais e sanitárias, onde se faz necessário a fiscalização, o
monitoramento e avaliação dessas ações, bem como, que estas sejam realizadas
em conjunto com os serviços afins visando garantir um melhor devolutiva tanto a
população quanto a gestão.
Compreende-se que, a eficácia e efetividade de um serviço depende de uma
gestão comprometida e que contribua significativamente dentro de uma perspectiva
de desburocratização dos serviços.
Para tanto, o planejamento em saúde é essencial para o processo de uma
melhor articulação da VISA com a ESF, reunindo as necessidades de saúde e
respectivos indicadores para a aplicabilidade das ações frente aos problemas
territoriais que envolvem os riscos sanitários, enfatizando que para se priorizar as
ações de vigilância sanitária se faz necessário conhecer os problemas de saúde da
região
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Dessa forma, é extremamente importante focar esse processo de trabalho
baseado nas condições do território, e isso é um instrumento de desafios de
vigilância no território mediante a identificação dos riscos e vulnerabilidades em
torno de um ciclo que está a gestão em saúde, vigilância e práticas locais, e tudo
isso ocorre para a partir do planejamento para que haja a realização de projetos e
execução de programas.
Partindo desse pressuposto, compreende-se a necessidade de uma
articulação efetiva entre as ações de VISA com as demais ações de saúde, o que
vem justificar a importância dessa identificação e priorização das demandas de
saúde e do setor regulado, seguindo uma linha ou medida estratégica respaldada no
fortalecimento da capacidade de gestão para uma melhor organização das ações de
VISA direcionados a proteção a saúde ancorados nas tecnologias de intervenção.
Assim, essas ações não se restringem apenas as inspeções, uma vez que
torna-se insuficiente, vinculando-se a esse processo acompanhamento e análises
periódicas com outras tecnologias de intervenção como ações educativas e
instrumentos de controle. A promoção da saúde está vinculada aos determinantes
de saúde (qualidade dos ambientes e produtos), embora não se dissocie da
relevância de utilização de dados e informações de saúde.
Conforme o Protocolo de Vigilância Sanitária (2007), a inspeção sanitária é
uma operacionalização da VISA direcionada ao processo de avaliação dos
estabelecimentos, serviços de saúde, produtos, condições ambientais visando
averiguar se estão dentro dos padrões que rege a legislação sanitária, e caso
estejam em situação de risco,

se aplica medidas embasadas nessa lei. Dessa

forma, a vistoria dos estabelecimentos conforme suas modalidades de serviços
depende das situações, e a AGEVISA institui que os estabelecimentos comerciais
cadastrados pela via municipal sejam vistoriados.
É importante ressaltar sobre a importância de utilizar protocolos e/ou instrumentos
que normatizem as visitas técnicas e os registros de informações na VISA, e de acordo

com o protocolo das ações de Vigilância Sanitária (2007), a disseminação das
informações através das novas tecnologias é um instrumento relevante por
proporcionar um melhor conhecimento tanto aos profissionais da Estratégia de
Saúde da Família, quanto dos direitos aos usuários e aos fornecedores de produtos
e serviços de saúde e de interesse da saúde. Levando-se em consideração que, a
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realização dessas atividades vão para além da fiscalização priorizando-se também a
qualidade destas ações.
Dessa forma é extremamente importante para a operacionalização das ações
de VISA que haja um sistema de informações integrando os serviços nas esferas de
governo com o intutito de obter dados e gerar informações respaldado em um
aparato legal para nortear ou oferecer suporte as ações de VISA.
Com relação aos protocolos que norteiam a prática dos profissionais de VISA,
entende-se que, o amplo conjunto de atribuições direcionadas a vigilância sanitária
estão embasadas de acordo com a Lei n.8.080, de 19 de setembro de 1990,
versando sobre o campo de ações vinculadas ao desenvolvimento de ações
capazes de intervir, acabar, diminuir e prevenir risco a saúde e problemas sanitários
decorrentes de fatores ambientais, da produção e circulação de produtos e
prestação de serviços ligados à saúde.
Para que estas ações sejam efetivadas harmonicamente foi definido através
de um novo modelo de pactuação descrito na Portaria nº 399/GM de fevereiro de
2006 do Ministério da Saúde para as três esferas de governo direcionando suas
participações nas diretrizes estratégicas para o setor de vigilância sanitária definidas
na Portaria SAS/MS nº 18/99. Neste novo processo de pactuação temos a divisão
racional das atribuições e competências para que juntos assegurem os princípios
como a descentralização e integralidade das ações (BRASIL, 2011. pag 17).
Para que haja execução das ações de vigilância sanitária é necessária uma
estruturação integral dos serviços com base nas especificidades de cada território e
região, garantindo o desenvolvimento sanitário e promovendo melhor qualidade de
vida da população. Para melhor desenvolvimento destas ações em 2007, a ANVISA
juntamente com outras esferas do governo elaborou o Protocolo das Ações de
Vigilância Sanitária que se trata de um detalhamento do universo de atuação e dos
objetos utilizados para subsidiar a programação de ações de controle sanitário. As
instalações físicas, equipamentos, sistema de informações, marco legal, capacitação
de equipe técnica, instalação de serviço de acolhimento de denúncias são
indispensáveis para qualificar o serviço da vigilância sanitária.
O Protocolo consta de um conjunto de ações referentes ao controle sanitário
que é exercido por meio de inspeção sanitária, monitoramento de qualidade de
produtos, investigação de surtos e controle de doenças cujos fatores determinantes
estejam em seu campo de atuação (ANVISA, 2007).
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A utilização deste instrumento como guia de ações-normas a serem
executadas é possível obter qualidade nos serviços de produção, mão de obra,
exportação, fornecimento, licitações para compra de insumos, vendas no atacado e
varejo e demais serviços que estão sobre a supervisão da vigilância sanitária.
Ações educativas voltadas aos diversos segmentos de trabalho é uma parte
essencial para que se tenha avanço na qualidade dos serviços e produtos oferecidos
a população, oferecer orientações e cursos de manipulação de alimentos,
medicamento e outros insumos, esterilização de materiais, controle da qualidade da
água entre outros, estas ações oferecidas aos trabalhadores dos serviços irão
assegurar o direito do cidadão de usufruir de bens, produtos, serviços e ambientes
saudáveis ( BRASIL, 2011. Pag 17).
Enfatiza-se nesse processo de operacionalização das ações de VISA que o
empoderamento dos profissionais da VISA depende inicialmente de um contínuo
aperfeiçoamento e qualificação no sentido de garantir a gestão de serviços ações
eficazes dentro de uma perspectiva intersetorial.
Assim, uma equipe fortalecida, capacitada e conhecedora do aparato legal,
bem como dos problemas territoriais, é o pontapé inicial para desenvolver as ações
e consequentemente oferecer suporte que atendam as necessidades da população
frente aos riscos sanitários. Porém, esse empoderamento é barrado muitas vezes
frente a burocratização da própria gestão que apresenta limites e dificuldades no
trato a intervenção dos profissionais de VISA, a exemplo de recursos financeiros,
materiais, e a própria falta de diálogo, ausência de reuniões técnicas entre equipes.
Potencializar as ações intersetoriais é um fator que implica desafios no âmbito
das políticas de saúde, porém, existem estratégias de enfrentamento no tocante as
dificuldades que a VISA perpassa, tendo em vista, a necessidade de ações de
educação continuada e permanente que deve ser direcionada no interior dos
serviços para se qualificar e capacitar o quadro de profissionais, articulando um
melhor diálogo entre o plano pactuado com as necessidades e mudanças que vão
ocorrendo no território, e consequentemente gerar uma melhor organização nos
processos de trabalho bem como maior responsabilidade institucional.
Para tanto, considerando as Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde
(2010), entende-se que a Vigilância em Saúde deve está alinhada ao processo da
integralidade do cuidado e assim direcionar suas ações inseridas nas redes de
atenção.
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Dessa forma compreende-se que, uma boa articulação e/ou integração entre
a vigilância em saúde e ESF é essencial para a construção de redes de interação e
cooperação social entre gestores, profissionais, pressupondo a integralidade dos
serviços direcionados a uma melhor atenção e o alcance de resultados, devendo
tudo isso ser norteado pelas práticas e ações direcionadas aos problemas do
território embasados em um planejamento do que é necessário para intervir
seguindo de monitoramento e avaliação das ações. Dentre estas, está o controle
dos riscos e danos à saúde vinculados ao meio ambiente, controle de zoonoses e
endemias.
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5- PERCURSO METODOLÓGICO

Para identificar as fragilidades nas ações de VISA no tocante a falta de comunicação
com a ESF, foram realizadas as observações a partir da realidade dos Municípios no qual
estamos inseridos, chegando-se a um consenso do que se é possível governabilidade e
viabilidade.
A construção do projeto esteve baseada nas práticas vivenciadas e aplicadas no
nosso cotidiano de trabalho, onde as prioridades foram escolhidas tendo como base os
problemas locais, e diante das realidades distadas colocamos em evidências os problemas
existentes nos determinados territórios adscritos.
É um estudo de abordagem qualitativa embasado em alguns referenciais teóricos
para apreender aspectos intersubjetivos.
Ação 01: Aplicação de um questionário semiestruturado, contendo questões
objetivas e subjetivas para avaliar o conhecimento dos responsáveis quanto as suas
atribuições.
Ação 02: Realização de oficinas educativas sobre o fortalecimento do trabalho em
equipe.
Ação 03:Construção de uma cartilha informativa
Ação 04: Integração dos profissionais através das redes sociais
Ação 5:Reuniões periódicas entre as equipes de VISA e ESF

6. PLANO DE INTERVENÇÃO
As ações/atividades a serem desenvolvidas estão embasadas em um
processo de fortalecimento e integração da VISA com a ESF, tendo em vista a
necessidade de se garantir ações que atendam as necessidades da população.
Dessa forma, as ações serão norteadas por ferramentas embasadas em aplicação de
um questionário semiestruturado, contendo questões objetivas e subjetivas para avaliar o
conhecimento dos responsáveis quanto as suas atribuições, realização de oficinas
estratégicas para o fortalecimento do trabalho em equipe entre VISA e ESF, Construção de
uma cartilha informativa, integração dos profissionais através das redes sociais.
Pretende-se atingir os objetivos propostos no sentido de melhorar o processo de
atenção a população demandante, levando-se em consideração que haja uma maior
integração entre serviços seguindo a linha da intersetorialidade, tornando-o cada serviço
conhecedor das práticas, atribuições e realidades de cada setor, buscando garantir
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resolutividade de forma conjunta e não sobrecarregando apenas a VISA, ou outro serviço
interligado a Saúde, a exemplo da ESF.

Plano de ação -5W3H, segundo frente de ataque (nó crítico)
5W3H

Espaço do
Problema

Ineficácia das ações da VISA relacionadas a dificuldade
na comunicação com os profissionais da Estratégia de Saúde da Família

MacroProblema

Deficiência nas relações Inter profissionais

Nó Crítico

What
O que fazer?

Why
Por que
fazer?

 Oficinas
educativas.

Para
melhorar
os
serviços
de ordem
sanitária
asseguran
do a
resolutivid
ade dos
agravos
embasado
s na
prevenção
e
promoção
da saúde
Para
melhorar a
comunicaç
ão entre
os
profissiona
is
viabilizand
o as
informaçõ
es para
que haja
maior
interação
entre eles.

.
1

2 Integração
dos
profissionai
s através
de reuniões
periódicas
entre
equipes;
 Criar um
sistema de
comunicaç
ão entre a
VISA e a
ESF
(Grupo em
rede
social).
3 Cartilha
Informativa;
 Aplicação
de

Para
ampliar os
conhecime
ntos dos
profissiona

1- Fragilidade no desenvolvimento das ações da VISA, mediante
dificuldade de comunicação com a ESF.
2- Falta de Integração entre profissionais que compõe a VISA e
a ESF.
3- Deficiência no conhecimento das ações da VISA por parte dos
Profissionais da ESF

Who
Quem
vai
fazer?
Gestore
s
Profissio
nais da
VISA e
profissio
nais da
ESF;
Da
equipe
de
pesquis
adores

When
Quando fazer?

Where
Onde?

How
Como fazer?

As tarefas
serão
executadas
conforme
cronograma
estabelecido
(ANEXO)

Será
realizado no
município de
Uiraúna,
através de
reuniões na
sala de
reuniões nas
dependência
s da
Secretaria
Municipal de
Saúde.

 Através de
pesquisa
bibliográfica;
 Através de
palestras e
dinâmicas de
grupo;
 Através de
visitas às ESF

Profissio
nais da
VISA e
profissio
nais da
ESF;
Da
equ
ipe
de
pes
qui
sad
ore
s

As tarefas
serão
executadas
conforme
cronograma
estabelecido
(ANEXO)

 Mediante
momento de
interação entre
eles, através da
troca de
experiências e
informações;
Permitindo cada
um expor sua
realidade
vivenciada nos
respectivos
espaços de
trabalho.

 Profis
sionai
s da
VISA

As tarefas
serão
executadas
conforme
cronograma

Será
realizado no
município de
Uiraúna,
através de
reuniões na
sala de
reuniões nas
dependência
s da
Secretaria
Municipal de
Saúde, e
posteriorme
nte serão
realizadas
visitas as
equipes nas
USF.
Será
realizado no
município de
Uiraúna,
através De

 Através de
pesquisa
bibliográfica;
 Através de

How
much?
Quanto
custa?
500,00 R$
CoffeBreak.

500,00 R$
CoffeBreak.

600,00
R$
(Cartilh
as);
300,00

How measure?
Qual indicador?

Assegurar que 100% dos
profissionais tenham
acesso as oficinas em
grup;
Ampliar o conhecimento
dos profissionais

 Assegurar interação
entre os profissionais
para fortalecer o
trabalho em equipe;
 Despertar nos
profissionais perfil de
liderança;
 Garantir adesão de 75%
dos profissionais ao
grupo de rede social
criado para discussões.

Avaliar o nível de conhecimento dos
profissionais através de aplicação de
questionário.
Assegurar que 100% dos profissionais
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questionári
o

is da ESF
com
relação as
ações da
VISA
asseguran
do a
resolutivid
ade dos
agravos
na
prevenção
e
promoção
da saúde .

e
profis
sionai
s da
ESF;
 Da
equip
e de
pesqu
isador
es

estabelecido
(ANEXO)

visitas as
unidades
para
aplicação do
questionário
e
posteriorme
nte
apresentaçã
o da cartilha
informativa
em reunião
na sala de
reuniões nas
dependência
s da
Secretaria
Municipal de
Saúde.

palestras e
dinâmicas de
grupo;
 Através de
visitas às ESF

R$
(Materi
al
didátic
o);
 500,00
R$
CoffeBreak.

tenham acesso à cartilha informativa;

6.1 ESTRUTURA DO PROGRAMA
A Duração do projeto será de quatro meses, onde os profissionais a serem
selecionados a participar das ações serão indicados pelo gestor (Secretário de
Saúde) através de portaria criada pela gestão.
A abrangência das ações irão contemplar as coordenações de Vigilância
Sanitária e Estratégia de Saúde da Família.
As atividades estratégicas educacionais serão através de reuniões com
palestras educativas.
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7- CRONOGRAMA:
PERÍODO DE EXECUÇÃO

AÇÕES

2017/2018

INTERVENTIVAS
Mai

Elaboração do Projeto
Aplicativo
Apresentação do projeto
aplicativo ao Gestor
Municipal de Saúde
Aplicação de
Questionários
Realização das oficinas
Realização de reuniões
estratégicas
Considerações dos
resultados obtidos

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun
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8- PROCESSO AVALIATIVO

Mediante a execução do Projeto Aplicativo de caráter interventivo direcionado
aos serviços aplicados na VISA do Município de Uiraúna-PB, será marcado por
inúmeros benefícios a comunidade, em especial aos serviços de ordem sanitária
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde da população.
A partir disso, a avaliação será realizada mediante questionário semiestruturado, tendo como indicador de acompanhamento reuniões bimestrais, e com
isso, espera-se melhorar a interação entre os serviços alvo desta ação, assegurando
uma efetiva resolutividade dos agravos sanitários que acometem a população,
fazendo com que cada serviço entenda de fato qual o seu papel e de que forma eles
podem contribuir com as demandas direcionadas a VISA, e a partir disso irá garantir
maior agilidade nas ações, e consequentemente haverá uma redução nas
constantes reclamações dos usuários ao queixarem-se da demora na resposta
diante da demanda solicitada.
Além disso, essa intervenção deverá contribuir positivamente para a
ampliação do conhecimento técnico e teórico a todos os profissionais que atuam nos
serviços de saúde de Vigilância Sanitária e Estratégia de Saúde da Família, visando
incorporar essa didática na realidade prática cotidiana dos serviços, alinhando-se a
Educação Continuada em Saúde dos profissionais.

9- DESAFIO DA IMPLANTAÇÃO (VIABILIDADE)
Embora a comunicação seja compreendida como de fácil resolução enquanto,
problema, percebe-se que o engessamento das relações sociais também vem
afetando as relações de trabalho. Os pesquisadores por trabalharem no cenário de
repartições públicas municipais e estaduais vislumbram essa problemática como
caótica, visto a dificuldade de articulação entre estes serviços. Para estimular o
fortalecimento da comunicação entre os diversos serviços é necessário que cada
profissional conheça seu papel dentro do órgão que atua, para que assim
compreenda que o problema que assola a população é de responsabilidade da
instituição, e todos podem ajudar para solucionar o mesmo.
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Ao refletir sobre o interesse e o comprometimento da gestão na assistência
aos usuários destaca-se mais uma vez que a não compreensão dos profissionais
sobre sua função é um fator limitante. Por isso, a proposta deste projeto aplicativo é
uma estratégia eficiente ao promover a interação entre a VISA e ESF ao nortear o
processo de trabalho.
A proposta do projeto aplicativo (AP) é viável, considerando que os custos
operacionais serão relativamente baixos, e que todos os integrantes da Vigilância
Sanitária (VISA) e Estratégia de Saúde da Família (ESF) percebem a magnitude e a
importância do problema priorizado nas relações de trabalho para o
desenvolvimento das ações realizadas. Percebe-se uma preocupação por parte dos
profissionais em reorganizar o processo de trabalho, compartilhando as
responsabilidades para que os problemas que afetam a população sejam
solucionados, por isso, o estabelecimento de parcerias com a estes serviços são
essenciais para se ter impactos positivos nas intervenções executadas.
Acredita-se que o PA contribuirá para que as ações desenvolvidas pela VISA,
sejam ampliadas no tocante a tornar os profissionais da ESF conhecedores e mais
informados sobre estas ações, e que trará resultados positivos para a saúde pública
municipal, visto que o compartilhamento de coa-responsabilidade possibilita a
construção de novas ações a partir da troca de saberes.
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Resumo
O trabalho discorre sobre a construção do Projeto Aplicativo desenvolvido nas oficinas
propostas na atividade educacional do curso, baseados nos Termos de Referência do
Caderno do Projeto Aplicativo.
O grupo identificou como um macroproblema a ser enfrentado a falta de integração entre
Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde e Atenção Primária, tendo em vista as ações
fragmentadas, desperdício de tempo e recursos, desconhecimento dos processos de
trabalho das áreas relacionadas e a comunicação pouco efetiva.
Apresenta o desenvolvimento da construção do projeto aplicativo – PA, através do
Planejamento Estratégico Situacional e da utilização das diferentes ferramentas disponíveis
para a referida atividade.
Foram realizadas oficinas com os gestores para a sensibilização sobre o tema do Projeto
Aplicativo, foram definidos os representantes das vigilâncias e foi delimitado o território da
Atenção Básica a ser trabalhado. Serão realizadas oficinas para a sensibilização das
equipes, definição de problemas em comum, intervenções conjuntas e mecanismos de
monitoramento das ações. Utilizaremos a educação permanente como estratégica para
trabalhar com os coletivos.
O município de Santa Bárbara d’Oeste foi escolhido como cenário para aplicação do projeto
piloto, onde será aplicado o plano de intervenção e algumas ações adotadas até o momento
para iniciar implantação do mesmo.
O projeto já se encontra em fase de aplicação, sendo que até o momento, foram realizadas
duas reuniões com gestores municipais para apresentação do trabalho e sensibilização
sobre o tema.

Palavras-chaves: Projeto aplicativo, macroproblema, integração, plano de intervenção.
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1. Introdução:
A vigilância sanitária, área de saúde coletiva, teve sua legitimação no SUS com a
Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal 8.080/90.(BRASIL, 1990), que no artigo 6º,
parágrafo 1º define a vigilância sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos àsaúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e daprestação de serviços de interesse da
saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com
a saúde, compreendidas todasas etapas e processos, da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.
Com a Politica Nacional de Promoção à Saúde, recentemente alterada pela Portaria
de consolidação nº 02/17(BRASIL,2017a)menciona que as intervenções em saúde ampliem
em seu escopo diante dos problemas e necessidades de saúde, seus determinantes e
condicionantes no território, buscando a integralidade do cuidado nas redes de atenção a
saúde, cada vez mais se faz necessário a integração na realização das ações de saúde
coletiva e assistência no âmbito do SUS.

Tendo em vista que a integralidade busca

mudanças na prática dos profissionais de saúde, nos processos de trabalho incorporando
tecnologias de VISA às ações básicas de saúde, com enfoque no risco sanitário este
trabalho propõe a integração entre as áreas da Vigilância em Saúde (VS) e Atenção
Primária (AP). Para tanto fez necessária adefinição de VS e AP.
A Vigilância em Saúde é definida como modelo de atenção, sendo caracterizada
como um conjunto articulado de ações destinadas a controlar riscos e danos à saúde da
população em seu território de abrangência.Em 2008 a Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), integralizou a atenção primária e a Vigilância em Saúde (VS) como prioridade em
suas ações em seu plano anual de trabalho, porém exige planejamento de integração nos
âmbitos Estadual, Regional e Municipal para viabilidade das ações. O mesmo autor
estabelece que território em saúde não é apenas um espaço delimitado geograficamente,
mas sim um espaço onde a população vive estabelecendo relações sociais, culturais,
laborais com suas crenças e costumes. (TEIXEIRA, CARMEN FONTES; VILASBÔAS, 2008)
No ano de 2011 foi sancionado o Decreto Federal nº 7.508, regulamentador da Lei
Federal 8.080/90, que estabeleceu em seus artigos 2º, 5º, 9º e 11º conceitos importantes,
tais como porta de entrada a Atenção Primária (AP). Este primeiro como sendo os serviços
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de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. O segundo com uma das portas, que
representa a grande realidade nacional, isto é,os Centros de Saúde, ou Unidades Básicas
de Saúde.
Neste sentido o compartilhamento do conhecimento do território, dos fatores de
risco, dos determinantes e condicionantes de agravos à saúde e da análise de situação
entre a VS e AP, possibilitam a elaboração de estratégias de monitoramento, de intervenção,
visando a profilaxia e/ou controle dos riscos e agravos à saúde da população.
A Educação Permanente, como tecnologia educacional foi inserida na área da
saúde, por meio da Portaria GM/MS198/2004.(BRASIL, 2004), com a implementação da
Política Nacional de Educação Permanente, passou por alterações normativas, se
consolidando nas Portarias de Consolidação nº 02/17 e 06/17 (BRASIL, 2017a, 2017b).Tal
política objetiva transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as
práticas de educação em saúde, além de incentivar a organização das ações e dos serviços
numa perspectiva intersetorial. É direcionada ao diálogo e cooperação entre os diversos
atores da saúde, seja gestão, servidores, formação e controle social, para potencializar
enfrentamentos na resolução de problemas com qualidade (BRASIL, 2005).
Desta maneira, como forma de integração entre as áreas da VS e AP, visando os
compartilhamentos de saberes, a educação permanente é uma importante ferramenta para
qualificar os trabalhadores da saúde, buscando novas formas de pensar e agir e
organização de novos processos de trabalho.
Com base nos conceitos acima descritos, o grupo Afinidade elaborou um Projeto
Aplicativo a ser implantado, como piloto, na área de abrangência da UBS “Anália Salvador
Dal Bello” (Jardim São Fernando) no município de Santa Bárbara d’Oeste.

2. Objetivos:

2.1 - Geral:
Integrar a VISA com as demais áreas da VS e AP, visando consolidar a vigilância dos
determinantes do processo saúde-doença, realizando ações de promoção de saúde e de
prevenção de agravos no território.
2.2 - Específicos:
a) Desenvolver novos processos de trabalho visando à integração entre a Vigilância
Sanitária, Vigilância em Saúde e Atenção Primária por meio da implantação de
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Educação Permanente, com enfoque em eliminar ou diminuir riscos à população no
território.
b) Qualificar e integrar os trabalhadores da saúde.
c) Minimizar as ações fragmentadas, otimizando o tempo de trabalho.
d) Desenvolver a gestão compartilhada entre gestores e trabalhadores da saúde.
e) Conscientizar o trabalhador de saúde sobre o diagnóstico e análise da situação de
saúde do território onde atua, propiciando sentido às ações desenvolvidas pelo
mesmo.

3. Justificativa
As ações específicas de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância
ambiental e vigilância em saúde do trabalhador fazem parte da Vigilância em Saúde, ao lado
das ações de caráter individual organizadas sob a forma de consultas e procedimentos, o
que fragmenta as ações. Neste sentido, a Vigilância em Saúde visa contemplar os princípios
da integralidade e da atenção, combinando diversas tecnologias para intervir sobre a
realidade da saúde (DOBASHI, 2011)
O conhecimento do território é um dos pressupostos básicos do trabalho da
atenção primária, o que norteia ao menos três sentidos diferentes e complementares de
atuação: de demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços; de reconhecimento
do ambiente, população e dinâmica social existente nessas áreas; e de estabelecimento de
relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais com centros de referência
(PEREIRA & BARCELLOS, 2006).
A territorialização é base do trabalho das equipes de atenção primária para a
prática da vigilância em saúde, o implica um processo de coleta e sistematização de dados
demográficos, socioeconômicos, político-culturais, epidemiológicos e sanitários que,
posteriormente, devem direcionar as ações integradas, visando uma maior efetividade do
trabalho. (BRASIL, 2005).
Com um planejamento incipiente na maioria dos municípios, a Vigilância Sanitária VISA têm desenvolvido suas ações predominantemente através de ações fiscalizatórias a
partir de processos de licenciamento do setor regulado e através de demandas
espontâneas, tais como atendimento às denúncias, entretanto, enfrenta muitas dificuldades
operacionais causadas pela fragmentação de suas ações, distanciamento das políticas de
saúde pública e pela deficiência nos processos de comunicação. Dessa forma, evidência,
portanto a necessidade de desenvolver um projeto de intervenção, capaz de reverter essa
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prática, possibilitando à Visa, aumentar sua capacidade de ação para controle dos riscos e
agravos, e por consequência, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população
em geral.
Houve o entendimento pelo grupo, que a partir de um processo de integração,
alicerçado na educação permanente, a VISA poderia contribuir para transformação desta
realidade.

4. Caracterização do Município escolhido como projeto piloto.
a. Município
O Município de Santa Bárbara d’Oeste localiza-se a leste do Estado de São Paulo,
a 130 km da cidade de São Paulo. Abrange uma área de 271 km quadrados.
Santa Bárbara d’Oeste é hoje uma cidade com economia diversificada, fruto do
planejamento e da busca de melhor qualidade de vida para a população. A antiga “Pérola
Açucareira” deixa para trás a vocação essencialmente agrícola e modernos parques
industriais vão se formando em seus novos distritos. Ao mesmo tempo, um comércio cada
vez mais representativo vai ocupando espaço e contribuindo para a transformação social e
econômica da cidade.
A cidade conta também com empresas de grande porte, algumas das quais estão
entre as maiores do Estado em suas respectivas áreas de atuação. Seus mais de 191 mil
habitantes (estimativa do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – divulgada
em 2016) vivem em um município que está entre os que mais geram novas vagas de
emprego em São Paulo.
Centenas de indústrias, de pequeno, médio e grande porte; milhares de
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços ganharam espaço nas últimas
décadas à medida que a cidade se desenvolvia. A criação de novos espaços empresariais, a
ocupação dos vazios urbanos, a atração de empreendimentos de grande monta, como um
shopping center, “aqueceram” a economia. A implantação de novos distritos industriais vem
servindo para implantar as bases desse crescimento sustentável para garantir trabalho e
renda para as futuras gerações, além de colocar a cidade na rota do desenvolvimento.
Cercada pelo grande entroncamento rodoviário formado pelas rodovias Anhanguera
e Bandeirantes, esta última passando quase na área urbana, Santa Bárbara d’Oeste reúne
todas as condições necessárias para atender a instalação de grandes empreendimentos,
desde que executados dentro de todo o planejamento necessário. Sua posição geográfica
estratégica permite facilidade para escoamento da produção a qualquer região do Estado de
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São Paulo e do País, incluindo a utilização de muitas rodovias secundárias que passam pelo
Município(D’OESTE, 2017).
Na área de saúde Santa Bárbara d’Oeste conta com estrutura considerável. O
atendimento hospitalar é feito pela Santa Casa de Misericórdia. O atendimento de urgência
é feito por meio de dois prontos-socorros, um na área central e outro na Zona Leste. São o
Pronto-Socorro “Dr. Édison Daniel dos Santos Mano” e a Unidade Modular “Dr. Afonso
Ramos”. Ambos são equipados com os recursos necessários para prestar os atendimentos
necessários.
Na Atenção Primária à Saúde conta com um Centro de Especialidades Médicas –
que faz o atendimento de especialidades – e 14 Unidades Básicas de Saúde espalhados
pela cidade. Essas unidades fazem o primeiro atendimento e encaminham os casos de
especialidades para o Centro Médico de Especialidades, onde as consultas são agendadas.
O Município conta ainda com programas específicos, como os voltados para a
saúde mental, feminina, para jovens e para a família.
O Ambulatório Médico de Doenças Contagiosas - AMDIC exerce papel importante
na prevenção de doenças, notadamente DST (Doença Sexualmente Transmissível).
O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) faz atendimento a pacientes
encaminhados pelas unidades básicas em especialidades como cirurgias orais que
necessitem de procedimentos especiais.
b. Assistência à Saúde
O município de Santa Bárbara d’Oeste e a Secretaria de Saúde vêm trabalhando
com recursos limitados e uma demanda populacional mais crescente tem-se priorizado as
ações no setor preventivo da Saúde Pública. Essas ações visam atender o melhor possível
à população, fortalecendo e ampliando qualitativamente o SUS, consolidando a prevenção,
a promoção à assistência e a reabilitação, com a participação democrática da sociedade.
Essas

ações

conjuntas

têm

como

objetivo

evitar

que

o

cidadão

adoeça

e,

consequentemente que precise ser internado. Através de medidas integradas de caráter
educacional, preventivo e de proteção à saúde, a qualidade de vida do cidadão barbarense
avançou muito.
c. Serviço de Vigilância Sanitária
O município de Santa Bárbara d’Oeste em 1998 tornou-se responsável por todas as
ações e serviços que garantam atendimento integral dos usuários do Sistema Único de
Saúde - SUS. Isso significa que o município dispõe de todos os recursos de seu Fundo
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Municipal de Saúde, de forma a atender globalmente a população.
Assim sendo a Prefeitura municipal de Santa Bárbara d’Oeste tem sua gestão da
saúde executada pela Secretaria Municipal de Saúde, e inserida nela encontra-se a
Vigilância Sanitária Municipal, vinculada ao Departamento de Vigilância em Saúde ao lado
de outras 02 Coordenadorias: Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental - Zoonoses.
Por meio da Lei Municipal n 2.320 de 05 de fevereiro de 1998(D’OESTE, 1998) foi
implantado o Serviço de Vigilância Sanitária onde foram estabelecidas atribuições e
competência do poder municipal para o desenvolvimento das ações.
A Vigilância Sanitária de Santa Bárbara d’Oeste tem como objetivo a saúde
preventiva e o bem estar da comunidade como um todo, elevando a qualidade de vida da
população. Essas ações objetivam disponibilizar os produtos e serviços para os cidadãos
com qualidade compatível aos requisitos de um Sistema Público de Saúde comprometido
com a sociedade. A Vigilância sanitária através de seus agentes realiza ações capazes de
eliminar ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à
saúde. A proposta da Vigilância Sanitária foi elaborada com base prioritariamente
educacional orientando o prestador de serviço, produtor ou comerciante, bem como a
população, utilizando somente em situações extremas o poder punitivo. Através de seus
agentes promove a educação, controle e prevenção dos riscos à saúde da população.

5. Desenvolvimento
O Grupo Afinidade - GAF 2 é formado por gestores e trabalhadores de Vigilância
Sanitária dos municípios de Americana, Cosmópolis, Hortolândia, Paulínia, Santa Bárbara
D’oeste e Sumaré e por uma representante do GVS/ Campinas. Estes municípios pertencem
a região metropolitana de Campinas, são limítrofes e são transpassados por grandes
rodovias.
O PA foi desenvolvido conforme os termos de referência descritos no caderno do
projeto aplicativo através de oficinas, respeitando as etapas e movimentos do planejamento
estratégico situacional.
1º movimento: Oficina “Identificando o problema - (Si) Situação inicial”. Num
momento reflexivo e a partir da realidade vivenciada, experiência e percepção individual,
cada integrante escreveu em tarjetas no mínimo três situações do que compreende como
problema na sua atividade na Vigilância Sanitária. Foram apresentadas 32 tarjetas.
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2º movimento: Compartilhando as anotações de problemas. Muitas situações foram
comuns e algumas delas diferenciaram conforme os integrantes do grupo, podendo
demonstrar a singularidade e particularidade que cada componente do grupo vivencia.
Algumas tarjetas foram excluídas e outras com o texto alterado para acrescentar a carga
negativa e esclarecer as situações problemas.
3º movimento: Enunciando os macroproblemas. Identificamos por similaridade sete
Macroproblemas, ficando assim definidos: Estrutura de VISA e RH insuficientes, Dificuldade
de Gestão (receita/despesa) de recursos da VISA, Falta de indicadores em VISA,
Deficiência de capacitação e Educação Permanente para profissionais da VISA, Deficiência
na integração e comunicação da VISA com outras áreas, Dificuldade de acesso às
informações e Falta de autonomia política na VISA.
4º movimento: Identificando a (So) Situação Objetivo. Para cada macroproblema foi
proposto a situação a ser alcançada, desejada, sem a carga negativa.
Quadro 1:Identificado problemas, macroproblemas e Situação Objetivo.
Problemas elencados (Si)

Macro Problemas

Situação

objetiva

(So)


Estrutura de trabalho deficitária;



Alta rotatividade de profissionais



Número

de

profissionais

Estrutura de VISA e RH Ter estrutura e RH
insuficientes
compatíveis com as
atividades da VISA

insuficiente;
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Demanda crescente e maior que a
capacidade

considerando

o

número de técnicos;


Estrutura deficiente para realizar a
amplitude das ações da VISA.



Dificuldade

com

relação

a

recursos financeiros e materiais;


Dificuldade de Gestão Participação efetiva
(receita/despesa)

Dificuldade de usar os recursos

de na

recursos da VISA.

gestão

dos

recursos da V. S.

financeiros da VISA.


Poucos indicadores envolvendo a
VISA;



Criação

Falta de indicadores de qualidade Falta de indicadores em indicadores
VISA

da VISA;


de

quantitativos

e

qualitativos de V. S.

Como mensurar a qualidade das
ações da VISA.



Falta de capacitação;



Falta de Educação Permanente
aos funcionários da rede;



Falta

de

capacitação

Deficiência

de

capacitação

e

para Educação Permanente
para

qualificação da equipe.

profissionais

da

Estabelecer
programas

de

Educação
Permanente para a

VISA.

V. S.



Ausência

do

Estado

deliberações

de

para
alta
Deficiência

complexidade;


integração

e Integração da V. S.
comunicação da VISA com outras áreas da
risco
com outras áreas
saúde

Não concretização do atendimento
com

classificação

(urgência/emergência);


na

de

Pouca informação na rede de
saúde e população;
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Falta integração entre equipes da
VISA.



Falta

da

disponibilização

das

informações do SIVISA dos outros
municípios;


Falta atualização da CVS 04.



Dificuldade de intervir nos serviços

Dificuldade de acesso
às informações

Ter informação da V.
S. de forma rápida e
ágil

próprios;


Interferência política nas ações da
VISA



Fechamento

de

comprometendo

a

UBS,
saúde

da
Falta

população;


Falta

autonomia

–

ingerência

de

autonomia Ter
autonomia
política na VISA
política na V. S. de
fato

política;


Desvalorização da VISA;



Mudanças repetitivas da direção
da Sec. Saúde.



Descontinuidade do trabalho pela
troca de gestores;

Fonte: elaborado por Grupo Afinidade 2
5º

movimento:

Oficina

“Priorizando

problemas”.

Escolhemos uma

matriz

decisória, para priorização dos nossos macroproblemas, definindo os seguintes critérios:
Valorização, Relevância, Vulnerabilidade e Viabilidade.Foi realizada votação pelo grupo,
tendo como critério de pontuação de 0 a 3, ficando com 74 pontos e em primeiro lugar o
Macroproblema: Deficiência na integração e comunicação da VISA com outras áreas.
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Quadro 2: Matriz decisória, segundo alguns critérios escolhidos pelo grupo - valorização, relevância, vulnerabilidade e viabilidade. Em
destaque o macro problema com maior pontuação.
Macro Problemas
1 - Estrutura de VISA e RH insuficientes

Valorização Relevância

Vulnerabilidade Viabilidade

Total grupo

Classificação

73

2

VISA

62

5

3 - Falta de autonomia política na VISA

48

6

46

7

74

1

64

4

71

3

2 - Falta de indicador qualitativo em

4 - Dificuldade de acesso às
informações
5 - Deficiência na integração e
comunicação da VISA com outras
áreas
6 - Dificuldade de Gestão
(receita/despesa) de recursos da VISA.
7 - Deficiência de capacitação e
Educação Permanente para
profissionais da VISA.

6º movimento: Oficina “Identificando os atores sociais”. Ao priorizar o problema identificamos os atores pelos critérios: Valor e
Interesse. Ficaram definidos os seguintes atores: Secretário de Saúde, Gestor da Vigilância em Saúde e Gestor da Atenção Básica:
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Quadro 3: Matriz de mapeamento de atores sociais, segundo valor e interesse diante dos problemas priorizados.
Macro Problemas

Classificação

1 - Estrutura de VISA e RH insuficientes

2

2 - Falta de indicador qualitativo em VISA

5

3 - Falta de autonomia política na VISA

6

4 - Dificuldade de acesso às informações

7

Atores

Valores

Interesses

Secretário de Saúde

Alto

+

Gestor da Vigilância em Saúde

Alto

+

Gestor da Atenção Primária

Alto

+

5 - Redação inicial: Deficiência na integração

Gestor de Assistência Especializada

Baixo

Neutro

e comunicação da VISA com outras áreas

Presidente do Conselho Municipal de

Baixo

Neutro

Nova Redação*: Deficiência na integração

Saúde
Baixo

Neutro

inter¹/intra²/ setorial da equipe de VISA

1

Assessoria imprensa

6 - Dificuldade de Gestão (receita/despesa)
de recursos da VISA.

4

7 - Deficiência de capacitação e Educação
Permanente para profissionais da VISA.

3
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Uma nova oficina chamada “Promovendo ajustes no PA” foi realizada no mês de
Julho com o objetivo de avaliar a necessidade de se fazer mudanças, revisar os atores
sociais envolvidos, promover a reflexão acerca das contribuições ao Projeto Aplicativo feitas
durante a plenária de socialização.
Desenvolvimento da atividade: Nos foi entregue o material dessa Oficina de
trabalho para leitura inicial. Praticamente foi consensual pelo grupo, a necessidade de se
fazer ajustes no nosso PA, como definir os elos de integração da VISA e redefinir os atores
sociais envolvidos.Estabeleceu-se que Vigilância em Saúde (VS) contemplaria Vigilância
Sanitária, Epidemiológica, Saúde do Trabalhador, Zoonoses e Ambiental.Optou-se por uma
votação para definir as integrações, com as seguintes opções:
- Visa x Visa: integração das equipes da vigilância sanitária;
- Visa x VS: integração das equipes da vigilância sanitária e vigilância em
saúde;
- Visa x VS X AB: integração das equipes da vigilância sanitária, vigilância
em saúde e atenção básica.
Acrescentou-se aos nossos atores sociais pré-estabelecidos (Secretário de Saúde,
Gestor da Vigilância em Saúde e Gestor da Atenção Básica), os seguintes atores:
- Coordenadores da Vigilância: Sanitária, Epidemiológica, CCZ;
- Técnicos da Vigilância em Saúde;
- Representantes da Atenção Básica
A oficina “Explicando os problemas” no mês de agosto, TR 5 do caderno aplicativo
(pag. 29), teve como objetivo dar prosseguimento ao desenvolvimento do PA, com a
definição de descritores, causas e consequências, baseado no macro problema definido
(Deficiência na integração e comunicação da VISA com outras áreas).
Vale ressaltar que durante o desenvolvimento e construção do PA, algumas
alterações se fizeram necessárias e seus produtos foram atualizados conforme descritos no
referido trabalho.
Chegamos aos seguintes produtos:
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Árvore explicativa
Macro problema: Deficiência na integração e comunicação da Vigilância Sanitária com a Vigilância em saúde (VS) e a Atenção Primária(AP).
Falta de educação continuada e permanente e
priorização do gestor da VS e AP para
compartilhamento de saberes entre as
equipes.

Excesso de
demanda/sobrecarga de
trabalho na área da
Vigilância Sanitária.

Modelo de trabalho Demanda x
Planejamento

Falta de conhecimento
do diagnóstico de
saúde no território por
parte da equipe de VS.

NC
NC

NC
D.1 – Falta de conhecimento dos processos

D.2

planejamento

D.3 – 0% de instrumentos de comunicação da

de trabalho entre os setores e áreas da

conjunto (entre setores e áreas da VS)

Vigilância Sanitária para a Vigilância em Saúde

Vigilância em Saúde.

das ações no território

e Atenção Primária. (informes e boletins).

Desperdício (de tempo, de
trabalho e de custos).

Ações fragmentadas

Nó crítico escolhido

-

Falta

de

um

Resultado das ações e indicadores não são
avaliados e revistos

Baixa resolutividade
problemas de saúde

dos

Falta de educação continuada e permanente e priorização do
gestor da VS e AP para compartilhamento de saberes entre as
equipes.
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A oficina “Intervindo no problema” no mês de setembro, TR 6 do caderno aplicativo (pag.33), teve como objetivo a ampliação da
capacidade de intervir em problemas, considerando os nós críticos estabelecidos a partir da árvore explicativa e favorecer a identificação de
recursos, que combinados, podem produzir mudanças na produção do problema priorizado, no sentido da imagem – objetivo.
Macro problema

Deficiência na integração e comunicação da Vigilância Sanitária
com a Vigilância em saúde (VS) e a Atenção Primária (AP).

Nó Critico

Pouca priorização do gestor da VS e AP para compartilhamento
de saberes entre as equipes e ausência de educação continuada
e permanente que promova a integração das equipes.
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Quadro 4:Desenvolvimento do plano de ação – PES Simplificado:
Resultados
Esperados

2) Sensibilização dos
gestores para um
projeto que propicie
a integração entre
as equipes (VS e
AP).

Ações e Atividades

Reunião com
Secretária de
Saúde, gestores das
diversas áreas da
VS, AP, gestor da
Educação dos
trabalhadores de
saúde, para
apresentação do
projeto.

Responsáveis

Eliane Salvador,
GAF 2 - GVISA

Parceiros/Eventuais
opositores
 NEP da SMS/Santa
Bárbara D’oeste
 Equipe GVISA
 Coordenadores das
áreas da VS
 Coordenadora da
AP
 Diretor de Saúde
Pública
 Secretária Municipal
de Saúde.
 Chefe de
Departamento de
Planejamento
Estratégicos da SMS

Indicadores

Recursos

Prazos

Necessários
Reunião
realizada

 Local para
reunião
 Apresentação do
projeto e
Impressão dos
projetos.
 Preparar
argumentações e
contra
argumentações.

11/Outubro
– 10:00 h.
A
reunião
contou com
a
participação
do Diretor
de
Planejamen
to da SMS.
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Resultados
Esperados

3) Identificação de
interfaces e
Integração entre
equipes.

4) Identificar
estratégias para
superar os desafios
elencados, a partir
dos resultados da
oficina.

Ações e Atividades

Responsáveis

Realizar
reunião
para propor uma
oficina
de
integração,
com
utilização
das
ferramentas
do
planejamento
estratégico.

 Chefe de
Departamento
de
Planejamento
da SMS - SBO.
 GVISA
 NEP - SBO

Na
oficina
estabelecer
metodologia,
periodicidade,
público
alvo,
conteúdo.

 Chefe de
Departamento
de
Planejamento
Estratégico da
SMS - SBO.
 GVISA
 NEP - SBO

Parceiros/Eventuais
opositores

Indicadores

Recursos

Prazos

 NEP da SMS/Santa
Bárbara D’oeste
 Equipe GVISA
 Coordenadores das
áreas da VS
 Coordenadora da
AP
 Diretor de Saúde
Pública
 Secretária Municipal
de Saúde.
 Chefe de
Departamento de
Planejamento
Estratégico da SMS.
 Idem ao anterior.
 RH Saúde
(psicólogo/sociólogo)
 Facilitador do
GVISA

 Realização da
oficina com
apresentação
dos desafios.

Local,
data, Data: 23 de
material
de novembro.
escritório e mídia,
lanche e café, filme
de curta duração.

 Definição da
metodologia,
estratégias e
cronograma
das ações a
serem
desenvolvidas
.

Local,
data, Data: 23 de
material
de novembro.
escritório e mídia,
lanche e café.

Necessários

Preparar planilha
de tempo, público
e conteúdo.
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Resultados
Esperados

Ações e Atividades

5) Conhecimento dos

 Encontro para
apresentação do
processo de
trabalho de cada
área
 Apresentação do
mapa de saúde e
Plano Municipal de
Saúde e da
Programação Anual
de Saúde.
 Visita ao
território e local de
trabalho das
equipes,
 Realização de
Educação
Continuada.
 Identificação e
execução das
açõesáreas (VS e
AP) para execução
de atividades
integradas
 Identificação e

processos de
trabalho entre as
equipes de VS e AP.

6) Planejamento e
execução de ações
integradas, entre VS
e AP.

Responsáveis

 Chefe de
Departamento
de
Planejamento
Estratégico da
SMS - SBO.
 Gestores de
VS e AP
 NEP - SBO

Parceiros/Eventuais
opositores

Indicadores

 Equipe técnica de
VS e AP
 Gestores de VS e
AP
 NEP - SBO
 Chefe de
Departamento de
Planejamento
Estratégico da SMS SBO.

 Conhecimento
compartilhado
 Equipes com
conhecimento
do processo de
trabalho e
produto final
das outras
equipes, de
forma que
identifiquem
como podem
contribuir com o
trabalho do
outro.
 Equipes
capacitadas e
motivadas

Recursos

Prazos

Necessários
 Viatura.
 Local de reunião.
 Mapa de saúde
de SBO
 Plano Municipal
de Saúde de SBO.

Março
a
Maio 2018

 Chefe de
Departamento
de
Planejamento
Estratégico da
SMS - SBO.
 Gestores de
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execução das ações
que cada área pode
realizar,
contribuindo para o
alcance das metas
estabelecidas na
PAS municipal.

VS e AP
 NEP - SBO

A partir do TR 7 do caderno aplicativo (pag. 38 a 42), reavaliou-se o andamento do projeto, utilizando-se da ferramenta de análisede
motivação dos atores sociais segundo a ação do plano, conforme tabela abaixo:
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Quadro 5: Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo a ação do plano.
Critérios de pontuação: Valor: A (Alto) M (Médio) B (Baixo)
Interesse: + (a favor)– (contra)0 (indiferente)
Chefe de
Diretor de
Departamento

Ações e atividades
a) Reunião com Secretária de
Saúde, gestores das
diversas áreas da VS, AP,
gestor do Núcleo de
Educação Permanente, e
Chefe do Departamento de
Planejamento Estratégico,
Diretor de políticas Públicas
de Saúde para apresentação
do projeto.
b) Reunião com equipe de NEP
da Secretaria de Saúde apresentação do projeto e
definir estratégias.

Políticas

Coordenador

Equipe

dePlanejamento Coordenador Gestores

do NEP

GVISA

Estratégico

da AP

*

A+

A+

*

Públicas

Secretária

da VS

de Saúde

de Saúde

A+

A+

A+

Situação

Consenso

M+

A+

A+

M+

A+

A+

A+
Consenso

c) Reunião com equipe técnica
da VS

M+

A+

A+

M+

A+

A+

A+
Consenso

d) Estabelecer metodologia,
periodicidade, público alvo,
conteúdo e executar
cronograma.

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+
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Consenso
e) Oficinas a partir do
planejamento da SMS para
identificar as ações que
podem ser realizadas, em
conjunto buscando otimizar
as ações e propiciar maior
efetividade do serviço
prestado à população.

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Consenso
* - Não aplicável, pois o ator desconhece o plano de ação.
Obs.: A análise de viabilidade não foi realizada, pois o grupo não identificou ações conflitivas.
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Primeira reunião de aplicação:
Iniciamos a aplicação do PA em 11/10/2017, com uma reunião na Secretaria de
Saúde de Santa Bárbara D’ Oeste, com a presença dos gestores paraapresentação do
Projeto Aplicativo e solicitação de autorização para desenvolvimento do mesmo, no
município.
Na ocasião estiveram presentes os integrantes do GAF2, a Secretária de Municipal
de Saúde - Lucimeire Cristina Coelho Rocha; Gestores da Secretaria Municipal de Saúde de
SBO: VISA, VE, Controle de Endemias, Atenção Primária, Núcleo de Educação Permanente
– NEP, Planejamento.
A reunião iniciou-se com a apresentação do Grupo Afinidade 2 aos presentes,
seguido do conteúdo do PA.
A Secretária de Saúdemanifestou seu interesse e autorizou a aplicação no
município e fez menção de que o projeto vem ao encontro das necessidades da gestão atual
e que espera que ele possa minimizar os danos ao serviço na medida em que melhore a
comunicação entre os setores, contribua para redução da fragmentação dos serviços e por
consequência, que haja otimização do trabalho realizado pela secretaria de saúde.
Através do TR 8, pretende-se acompanhar o desenvolvimento do plano de ação
elaborado, favorecendo o monitoramento e a gestão do plano de intervenção, conforme
tabela abaixo:
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Quadro 6: Matriz de gestão do plano.
Ações e atividades
Reunião com Secretária de Saúde, gestores das
diversas áreas da VS, AP, gestor da Educação
dos trabalhadores de saúde, para apresentação
do projeto.
Realizar oficina para identificar os desafios de
integração, com utilização das ferramentas do
planejamento estratégico.
Na
oficina
estabelecer
metodologia,
periodicidade, público alvo, conteúdo.

Encontro para apresentação do mapa de saúde,
Plano Municipal de Saúde e da Programação
Anual de Saúde.
Apresentação do processo de trabalho de cada
área.
Visita ao território e local de trabalho das
equipes.
Por meio da Educação Permanente, identificar e
executar as ações integradas entre as áreas (VS
e AP).

Viabilidade

Impacto

Comando

Duração

Recurso

Precedência

1.a

Alta

Baixo

i

Curta

Técnico, político
e
organizacional.

Alta

Alto

i; iii

Curta

Técnico,
organizacional,
econômico.

2.a

Curta

Técnico,
organizacional,
econômico.

2.b

Média

Alto

I; iii

Alta

Médio

i

Média

Alta

Médio

i

Média

Média

Alto

i

Média

Média

Alto

i; iii

Longa

Econômico,
técnico e
organizacional.
Econômico,
técnico e
organizacional.
Econômico,
técnico e
organizacional.
Econômico,
político, técnico
e
organizacional.

3.a

3.b

3.c

4.a
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Quadro 7: Matriz de monitoramento do plano.
Precedê

Ações e atividades

Situação

Resultados

Dificuldades

ncia

e/ou ajustes

1.a

Reunião com Secretária de Saúde, Concluída
gestores das diversas áreas da VS, AP,
gestor da Educação dos trabalhadores
de saúde, para apresentação do projeto.

2.a

Realizar oficina para identificar os
desafios de integração, com utilização
das ferramentas do planejamento
estratégico.
Na oficina estabelecer metodologia,
periodicidade, público alvo, conteúdo.
Encontro para apresentação do mapa de
saúde, Plano Municipal de Saúde e da
Programação Anual de Saúde.

Em
Andamento

Apresentação do processo de trabalho
de cada área
Visita ao território e local de trabalho das
equipes,

2.b
3.a

3.b
3.c

4.a

Novas ações

A aceitação e a
adesão ao projeto
foram satisfatórias,
com a continuidade
do projeto.
Não aplicável

Falta de disponibilidade de
agenda dos integrantes do GVISA
para participar da reunião, que
não comprometeu a ação.
Não aplicável

Não aplicável

Em
Andamento
Em
Andamento

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Em
Andamento
Em
Andamento

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Por meio da Educação Permanente, Em
identificar e executar as ações Andamento
integradas entre as áreas (VS e AP).

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
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Estabeleceu-se o cronograma abaixo para acompanhamento da implementação do plano de ação construído.
Quadro 8: Cronograma de acompanhamento do plano, segundo o diagrama de Gantt.
Ações e atividades

Reunião com Secretária de Saúde, gestores das diversas áreas da VS, AP, gestor

Out/

Nov/1

Dez/

Jan/

Fev/

Mar/1

Abr/

Mai/

17

7

17

18

18

8

18

18

X

da Educação dos trabalhadores de saúde, para apresentação do projeto.
Realizar reunião para propor oficina paraintegração, com utilização das

X

ferramentas do planejamento estratégico.
Na reunião estabelecer metodologia, periodicidade, público alvo, conteúdo.
Realizar oficina para identificação dos problemas do território e apresentação

X
X

Plano Municipal de Saúde e da Programação Anual de Saúde.
Apresentação do processo de trabalho de cada área.
Visita ao território e local de trabalho das equipes.
Por meio da Educação Permanente, identificar e executar as ações integradas

X
X
X

entre as áreas (VS e AP).
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6. Conclusão
A construção do projeto aplicativo nos fez identificar que as vigilâncias sanitárias se
encontram fragilizadas com diversos problemas a serem enfrentados, sendo a falta de
integração entre Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde e Atenção Primária, um dos mais
significativos, tendo como consequências, as ações fragmentadas, desperdício de tempo e
recursos, desconhecimento dos processos de trabalho das áreas relacionadas e a
comunicação pouco efetiva.
Para intervir neste problema, é destacada a importância de repensar o processo de
trabalho, conhecendo as especificidades de cada um desses setores e adotar ações
conjuntas visando atuar de modo integrado no território, conhecendo o diagnóstico
situacional de saúde, buscando uma maior efetividade no controle dos fatores de risco, nos
determinantes e condicionantes dos agravos à saúde da população.
Através da utilização de novas ferramentas e técnicas, verificou-se possibilidades
de melhorias e intervenções nestes problemas, construindo uma nova realidade.
Trata-se de um aprendizado de trabalho em equipe, respeitando a individualidade
de cada especializando, compartilhando experiências e conhecimentos, que com
determinação e foco, apesar de ter sido um caminho árduo, conseguiu chegar ao objetivo
proposto.
Apesar do município eleito para a implantação desse projeto piloto seja Santa
Bárbara d`Oeste, tem-se a intenção da implantação do mesmo nos demais municípios da
região.
Durante a execução do plano novos problemas e desafios surgirão, com a
necessidade de alterações e novas formas de fazer, num processo de avaliação contínua.
Os temas a serem abordados na Educação Permanente inicialmente serão àqueles
elencados pela Vigilância Sanitária, contudo propõe-se a abertura de espaço democrático
para outros temas provenientes das outras áreas envolvidas, respeitando o desejo e
importância atribuídas pelas partes, num processo de negociação e de oferta e demanda.
Vale ressaltar que se trata de um processo contínuo de monitoramento, gestão do
projeto e quebra de paradigmas, onde uma nova forma de pensar é instalada na
organização de trabalho, de modo que as ações sejam integradas e efetivas.

7. Lista de Abreviaturas e símbolos
AP - Atenção Primária
CCZ - Centro de Controle de Zoonoses
GAF – Grupo Afinidade
NC – Nó Crítico
PA – Projeto Aplicativo
SOB – Santa Bárbara D’oeste
SUS – Sistema Único de Saúde
SVS – Secretaria de Vigilância em Saúde
TR – Termo de Referencia
VE - Vigilância Epidemiológica
VISA – Vigilância Sanitária
VS – Vigilância em Saúde
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RESUMO
O presente projeto foi desenvolvido seguindo a metodologia do curso e perpassou as
oficinas de trabalho de leitura da realidade, identificação de problemas, priorização de
problemas, identificação de atores sociais, explicação do problema priorizado, construção do
plano de intervenção, análise de viabilidade e gestão do plano. Foi priorizado o
macroproblema “Comunicação em vigilância sanitária pouco efetiva”. A escolha foi
motivada pela compreensão de que, no contexto atual, a comunicação da Vigilância
Sanitária não é efetiva em dar visibilidade à sua função social que é a de promoção e
proteção da saúde. Observa-se que a comunicação é realizada, predominantemente, de
maneira autoritária e normatizadora, fato que gera insatisfação em todos os setores da
sociedade, principalmente da população em geral. Com a árvore explicativa, foram
selecionados os nós críticos para intervenção: Linguagem utilizada pela Visa não é
adequada para a compreensão e Baixa relação educacional da Visa com a sociedade e vice
versa. O aeroporto de Viracopos foi escolhido como território de aplicação do projeto, com
foco na área de alimentos. A preocupação com a Segurança Alimentar advém da
identificação do risco uma vez que transitam pelo aeroporto de Viracopos cerca de 26000
pessoas/dia, que consomem alimentos disponíveis nos estabelecimentos de alimentação e
nas aeronaves (o aeroporto conta com 45 estabelecimentos). Trata-se de uma área de
fronteira, sujeita a receber e exportar agentes infecciosos com grande capacidade de
propagação e, além disso, em caso de contaminação na alimentação dos passageiros ou
tripulantes, haverá dificuldade para manejo e socorro dos afetados após a decolagem das
aeronaves. Sendo assim, intervir neste cenário pode contribuir para a promoção e proteção
da saúde da população, intervindo diretamente no risco. Sendo assim, o projeto tem por
objetivo geral implementar um canal de comunicação entre a vigilância sanitária e os
usuários dos estabelecimentos de alimentação do aeroporto Internacional de Viracopos. E
por objetivos específicos desenvolver uma plataforma digital de comunicação de baixo custo
para recebimento de denúncias, críticas, sugestões e divulgação de legislações e assuntos
de interesse sobre alimentação segura; qualificar os serviços prestados pelos
estabelecimentos de alimentação; promover a participação da população da população junto
às ações de vigilância sanitária. Atualmente, no século XXI, vive-se na chamada Era do
Conhecimento, que é produto de uma revolução científica e tecnológica sem precedentes na
história. O conhecimento se torna obsoleto em pouco tempo e o padrão tecnológico se
renova rapidamente. Porém, como trabalhadores de vigilância sanitária, reconhecemos que
ainda não incorporamos novas tecnologias de comunicação, dificultando o alcance e o
diálogo com a sociedade. O projeto traz uma proposta inovadora de implementação de uma
nova tecnologia de comunicação entre a vigilância sanitária e a sociedade que visa
aproximação entre vigilância e população, contribuindo com a transmissão de informação
segura, bem como com a redução do risco e proteção da saúde. Além disso, a ação
conjunta e articulada entre as três esferas pode contribuir para a melhoria da integração,
facilitar a comunicação de risco bem como para otimização dos recursos humanos e
materiais. Proporcionando ainda uma atuação rápida e efetiva no caso de denúncias ou
minimizando os impactos uma vez o risco instalado. Integrando de forma qualificada a
atuação do Município, Estado e Anvisa na Vigilância e Segurança Alimentar. Além de
articulação de ações conjuntas entre Vigilância Sanitária e Anvisa para inspeções ou ações
educativas nos estabelecimentos alimentares. O projeto está em processo de
implementação sendo que já foi desenvolvido um protótipo do aplicativo. Além de contato
com três gestores da Anvisa, em linha ascendente, responsáveis pelos portos, aeroportos e
fronteiras, dos quais dois já deram parecer favorável a iniciativa inclusive o gerente geral
que vislumbra a aplicação de um projeto piloto com posterior ampliação para os demais
aeroportos do país. E quem sabe disponibilização para amplo uso em vigilância.

1. Introdução

No trabalho da Vigilância Sanitária (Visa), constantemente nos deparamos com
situações problemáticas que representam desafios a serem enfrentados.
A partir do diagnóstico de uma situação problemática que se insere sob um contexto, um
racional que avalia a carga negativa dessa situação poderá levar à constatação da
necessidade de se intervir sobre tal problema. Uma vez que se opta pela intervenção, é
necessário escolher a tecnologia a ser utilizada e avaliar recursos financeiros, humanos e
tecnológicos necessários. Não menos importante, é levantar os atores envolvidos no
contexto da situação problemática, a fim de se prever seus interesses perante a intervenção
(CONTANDRIOPOULOS et al, 1997).
O desenvolvimento de capacidades de intervenção que visam à transformação da
realidade pode ser realizado a partir da construção de projetos aplicativos, que são tidos
como uma das tecnologias de intervenção existentes (CALEMAN et al, 2016).
A citação a seguir traz o conceito e o contexto de aplicação de um projeto aplicativo
(PETTA et al, 2015):
pesquisa participativa que envolve

e um pro

ser a melhoria dos processos
saúde

à
-

.

A finalidade desta atividade envolve dois focos, a saber: o processo de construção e o
produto “Projeto Aplicativo” em si (CALEMAN et al, 2016). O processo de construção
desenvolve a capacidade de raciocínio estratégico, enquanto que o produto fruto dessa
construção – o projeto aplicativo, quando implementado, será a intervenção sobre a
realidade que desejamos modificar.
No projeto, devem ser claramente apresentados a demarcação do problema, a
contextualização que envolve o problema, os objetivos, a fundamentação que sustentará a
intervenção, a definição do campo e população alvo, os procedimentos que serão utilizados
e a definição dos resultados desejados.
Seguindo a metodologia do curso, o projeto aplicativo foi desenvolvido pelo grupo
afinidade, de acordo com as seguintes oficinas de trabalho: leitura da realidade,
identificação de problemas, priorização de problemas, identificação de atores sociais,
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explicação do problema priorizado, construção do plano de intervenção, análise de
viabilidade e gestão do plano.
O grupo afinidade GAF3 foi composto por cinco servidores da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), dois representantes do Departamento de Vigilância em Saúde
de Campinas (Devisa), uma coordenadora regional de vigilância sanitária de Campinas, uma
representante do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) estadual e um químico do Instituto
Adolf Lutz (IAL).
2. Justificativa

Atualmente, no século XXI, estamos vivendo na chamada Era do Conhecimento, que é
produto de uma revolução científica e tecnológica sem precedentes na história. O
conhecimento se torna obsoleto em pouco tempo e o padrão tecnológico se renova
rapidamente (EBOLI et al, 2010).
Segundo dados da 28ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da
Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, até
outubro de 2017, haveria 208 milhões de aparelhos de smartphones no Brasil, ou seja,
aproximadamente um aparelho em uso por habitante (ESTADÃO, 2017).
Além disso, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),
do IBGE, no Brasil 92,3% dos domicílios possuem, pelo menos, um celular, enquanto 66%
das casas não contam com tratamento adequado de esgoto em sua região.
As informações acima relatadas revelam o impacto do uso de dispositivos móveis no
cotidiano da sociedade moderna, que podem ser utilizados como ferramentas de
comunicação e educação em saúde.
Porém, como trabalhadores de vigilância sanitária, reconhecemos que ainda não
incorporamos novas tecnologias de comunicação, dificultando o alcance e o diálogo com a
sociedade.
Este projeto traz uma proposta inovadora de implementação de uma nova tecnologia de
comunicação entre a vigilância sanitária e a sociedade.
3. Objetivos

3.1.

Objetivo geral

Implementar um canal de comunicação entre a vigilância sanitária e os usuários dos
estabelecimentos de alimentação do Aeroporto Internacional de Viracopos.

3.2.

Objetivos específicos
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a) Desenvolver uma plataforma digital de comunicação de baixo custo para
recebimento de denúncias, críticas, sugestões e divulgação de legislações e
assuntos de interesse sobre alimentação segura;
b) Qualificar os serviços prestados pelos estabelecimentos de alimentação;
c) Promover a participação da população da população junto às ações de vigilância
sanitária.

4. Desenvolvimento do projeto aplicativo

4.1.

Identificando problemas

Como parte inicial da construção do projeto aplicativo, foi realizada dinâmica para
identificação de problemas, através de quatro movimentos: levantamento de problemas em
relação à realidade atual de cada um, agrupamento dos problemas semelhantes, declaração
de macroproblemas identificados e declaração dos desejos de mudança. Durante a
atividade, ficou evidente que, apesar de ser um grupo “afinidade”, as realidades de trabalho
eram muito divergentes e, como consequência, alguns problemas levantados eram muito
específicos de cada área.
Segundo MATUS (1993), “um problema 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 conhecimento”. Sendo assim, problema seria
uma situação negativa que se quer resolver, também chamada de Situação Inicial (Si),
sendo necessária a sua identificação para que, através de um planejamento e da ambição
de mudar, atinja-se uma situação desejada ou situação Objetivo (So).
Foram listados 24 problemas, os quais foram agrupados em quatro macroproblemas:
MACROPROBLEMA 1: LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VISA:


Faltam ações educativas por segmento do setor regulado;



Falta de um diagnóstico qualificado dos serviços de saúde próprios;



Ineficiência na liberação de cargas nos Portos, Aeroportos e Fronteiras (PAF);



Serviços/estabelecimentos informais, sobretudos na periferia dos municípios, não
sofrem ações de Visa (vistoria, ações educativas);



Baixa abrangência de produtos analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública
(Lacen);



Municípios têm dificuldade de tomar medidas de Visa nos serviços de saúde próprios;



Baixa relação com a sociedade/falta de educação sanitária;



Falta integração e comunicação entre Lacen e Visas;



Pouca atuação (Anvisa) no pós-mercado;
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Atuação da Visa não estimula a educação da população.

MACROPROBLEMA 2: DESCONTINUIDADE DE PROJETOS


Falta de continuidade em projetos devido a mudanças de gestão;



Rotatividade alta de cargos de gestão por conta de cargos políticos.

MACROPROBLEMA 3: FALTA DE PADRONIZAÇÃO NAS AÇÕES DE VISA


Ausência de ações norteadas por classificação de risco;



Faltam instrumentos para classificação de risco das atividades;



Falta de uniformidade para as ações de vigilância sanitária;



Falta de padronização nas ações de fiscalização de PAF.

MACROPROBLEMA 4: INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS OPERACIONAIS


Insuficiência de servidores para a execução do trabalho e outros recursos (como
transporte); falta de estrutura material/pessoal;



Recursos humanos e financeiros insuficientes no Lacen;



Insuficiência de quadro efetivo;



Falta de recursos humanos capacitados nos municípios menores e em número
também;



Sistemas informatizados ineficientes nos PAF;



Sistemas de informática arcaicos;



Ineficiência sistêmica (burocracia e falta de transparência).
Como se pode observar, os macroproblemas definidos são bem amplos para permitir a

abrangência de todos os problemas apontados, sendo uma consequência da diversidade
do grupo.
Diante do macroproblema “limitação das atividades de vigilância sanitária”, vale
ressaltar que é notório o refreamento das intervenções da vigilância sanitária no tocante ao
desenvolvimento de possibilidades de atuação pela busca de soluções para as demandas
da população, dos gestores, bem como dos profissionais que atuam no setor da vigilância
sanitária e os seguimentos empresariais que buscam este serviço. Outro aspecto relevante
diante deste contexto é que, segundo Duarte e Teixeira (2009), a capacidade de mudanças
do trabalho e do campo da vigilância sanitária é limitada por uma série de fatores, com
destaque para o modo de organização dos serviços de saúde, que mantém uma lógica
hierarquizada e tecnicista. Com isto, se faz necessário darmos respostas às situações
cada vez mais urgentes em relação às demandas diárias que chegam aos serviços de
vigilância sanitária, proporcionando a reformulação e a implementação de ações
complementares às já existentes, devendo sempre ser orientadas para metas plausíveis e
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coerentes com os recursos disponíveis. Vale lembrar ainda que, na busca por aumentar a
capacidade de intervenção frente aos problemas, a vigilância sanitária deve caminhar na
direção de intervenções mais integradas e contar com o apoio da sociedade para o melhor
êxito de suas ações que, em última análise, têm como objetivo primordial protegê-la dos
riscos à saúde.
A fraca atuação da Visa nos serviços de saúde públicos também foi um dos problemas
apontados dentro do macroproblema descrito como limitação das atividades de vigilância
sanitária. Segundo Oliveira (2013), dentre os diferentes e muitos campos de atuação da
vigilância sanitária, o campo de serviços de saúde, especialmente dos serviços públicos de
saúde, pode ser considerado talvez o de maior complexidade, impondo um grande e urgente
desafio à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e às vigilâncias sanitárias
estaduais e municipais. Muitas vezes sobrecarregados e sub-financiados, os serviços de
saúde públicos apresentam um conjunto de problemas estruturais, de organização e de
gestão que comprometem seu funcionamento e a qualidade dos serviços prestados. Esta
situação também fragiliza a imagem que os usuários e a população em geral atualmente
fazem dos serviços de saúde e do próprio Sistema Único de Saúde (SUS).
Consequentemente, surgem dificuldades para uma adequada gestão do risco sanitário
nos serviços de saúde, desde o planejamento e construção dos estabelecimentos de saúde,
até as condições e operacionalização de suas rotinas de atendimento, incluídas aí a
qualificação de pessoal, definição e implantação de protocolos, fluxos e processos de rotina
e acompanhamento/monitoramento das condições essenciais para a efetiva prevenção e
controle dos riscos sanitários próprios dos serviços de saúde.
A vigilância sanitária se depara com um difícil dilema: ou não cumpre sua tarefa e
competência, deixando em funcionamento um serviço inadequado e inseguro do ponto de
vista sanitário, com péssimas condições e atendimento ruim, ou, de outro lado, exerce
corretamente seu papel e fecha o serviço, o que significa deixar a população descoberta e
desamparada.
Em relação aos problemas relacionados à falta de educação sanitária da sociedade e
do setor regulado, segundo Rangel-S (2009), a comunicação é fundamental, tanto para
promover coerência interna ao sistema de vigilância sanitária, como na sua relação com a
população e o setor produtivo. A autora afirma que é grande o desafio da comunicação na
vigilância sanitária e que estudos são necessários para melhor compreender os problemas
da comunicação em seus diversos âmbitos e delinear estratégias de comunicação. Para se
desenvolverem ações de comunicação em vigilância sanitária, é necessário fazer uma
reflexão crítica acerca dos problemas de saúde da população, identificar as necessidades
de informações e de conhecimentos para o exercício da cidadania, bem como avaliar as
implicações éticas e políticas da ação de informar e comunicar.
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Quando mencionamos o problema relativo à falta de ações de Visa nos serviços e
estabelecimentos informais, sobretudo naqueles localizados na periferia dos municípios,
vemos que não basta que as práticas de vigilância sanitária sejam adequadas do ponto de
vista técnico. Se as ações somente estiverem sendo oferecidas em pequena escala e não
houver cobertura adequada, a qualidade também estará comprometida (SILVA, 2009). A
autora exemplifica este problema com a situação do controle da qualidade de alimentos,
explicando que não bastaria o sanitarista ter conhecimento da legislação recente, dispor de
veículo e fazer a inspeção conforme as normas se só puder fazer isso em uma pequena
proporção dos estabelecimentos que comercializam alimentos. A proporção da população
que se beneficia do programa também é um componente da qualidade.
Outro macroproblema descrito foi a “descontinuidade de projetos”, englobando a falta
de continuidade em projetos devido a mudanças de gestão e a alta rotatividade de cargos
de gestão por conta de cargos políticos.
A percepção de continuidade e a descontinuidade administrativa fazem parte do
cotidiano da vida pública e das políticas públicas no Brasil. A troca de cargos de confiança
evidencia fortemente essa realidade.
O autor Spink (1987, p. 57) define esse problema como:
x

“
‟

-se

aos

dilemas,

práticas

e

contradições que surgem na Administração Pública,
Direta e Indireta, a cada mudança de governo e a cada
troca de dirigentes. Como fenômeno, manifesta-se pelas
consequências organizacionais de preencher um semnúmero

de

cargos

de

confiança,

explícita

ou

implicitamente disponíveis para distribuição no interior
das organizações públicas.
A descontinuidade administrativa pode ser representada pela interrupção de projetos,
obras e serviços públicos e nas mudanças radicais das prioridades de projetos, inclusive
planos futuros já planejados em gestões anteriores muitas vezes são menosprezados. O
viés político-partidário quase sempre se sobressai aos demais aspectos. O resultado desse
processo é observado no desperdício de recursos públicos e desestímulos das equipes
envolvidas (NOGUEIRA, 2006).
As características da descontinuidade administrativa ocorrem em diversos graus, desde
a simples perda de prioridade na agenda de novos gestores até as mudanças de nome,
objetivos ou estratégias ou a interrupção total das atividades, sendo quase sempre em
função de critérios políticos e não técnicos. Acontece em projetos, programas, políticas e/ou
em organizações ou instituições como um todo. (NOGUEIRA, 2006).
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Embora o senso comum aponte a descontinuidade como regra, as pesquisas, segundo
SPINK et al. (2001) e Nogueira (2006), apontam que há continuidade administrativa mesmo
quando existe descontinuidade política e que, na prática, os projetos e as políticas se
expõem aos dois fenômenos simultaneamente. Para o autor, muitas pesquisas sugerem que
o grau de descontinuidade pode variar em função do setor da política pública ou das
características estruturais da organização estudada (tipo de produto final, desenho
institucional, estabilidade dos cargos de gestão, entre outros).
O macroproblema “falta de padronização nas ações de Visa” também se coloca como
um empecilho para o desenvolvimento do trabalho e engloba vários problemas, dentre eles
a ausência de ações norteadas por classificação de risco na prática da vigilância sanitária.
Segundo Luchese (2001), um dos maiores desafios para a ação regulatória do Estado
moderno na área sanitária é a avaliação do risco das novas tecnologias, sejam elas
substâncias, aparelhos ou serviços. A avaliação do risco à saúde pode ser tarefa simples
quando há relação altamente imediata e compreensível entre um dano e a sua causa, mas
pode ser complexa ao envolver riscos pequenos ou exposições demasiadamente longas,
com relações de causa e efeito difíceis de serem definidas. Neste caso, a avaliação do risco
tem vários elementos de incerteza, que dão origem a diferentes pontos de vista e a
polêmicas quanto às definições e afirmações que os reguladores devem assumir.
Em estudo realizado com profissionais de vigilância sanitária sobre concepções de
risco, vemos que os profissionais têm variados conceitos, muitas vezes baseados no senso
comum, e empregam diferentes abordagens frente aos riscos percebidos, notando-se uma
deficiência da base teórico-conceitual da Visa (SILVA, 2014). Impõe-se à Visa o desafio de
superar seus paradigmas burocráticos, ser reconhecida como uma disciplina científica e dar
resposta ao emaranhado de conceitos que se confundem (risco, avaliação e percepção de
risco, gestão e gerenciamento de risco, regulação e regulamentação, probabilidade e
possibilidade).
A insuficiência de recursos operacionais também foi um dos macroproblemas
identificados pelo grupo em seu cotidiano do trabalho em Visa: há número insuficiente de
profissionais e, também, muitos necessitam melhor qualificação para o desempenho da
função. Faltam materiais de trabalho, como computadores, impressora e material de
escritório e, muitas vezes, o transporte é limitado, dificultando as ações de fiscalização.
Os sistemas de informação disponíveis também não atendem às necessidades da Visa,
proporcionando dados pouco representativos das necessidades e problemas de saúde mais
relacionados à área da vigilância sanitária, consequentemente não favorecendo o
planejamento, o acompanhamento e a avaliação das ações da Visa (RAMOS et al, 2017).
Através de uma análise situacional dos recursos humanos da vigilância sanitária de
Salvador, foram apontados os seguintes resultados: insuficiência na quantidade,
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multiprofissionalidade

e

distribuição

dos

profissionais;

insuficiente

capacitação;

desmotivação dos profissionais; insuficiente gratificação; não institucionalização do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários; baixa utilização do potencial dos técnicos e indefinição de
requisitos éticos para exercer funções de fiscalização sanitária (LEAL; TEIXEIRA, 2009).
Pudemos perceber, através desta rápida pesquisa bibliográfica, que muitos dos
problemas identificados pelo grupo afinidade nesta etapa inicial da construção do projeto
aplicativo também são apontados por autores e estudos realizados em diferentes locais do
país. Impõe-se o desafio de intervir sobre eles para a consolidação de um sistema de
vigilância sanitária eficiente e que responda às necessidades de saúde da população.

4.2.

Priorizando problemas

A partir dos macroproblemas identificados, realizamos uma análise de priorização de
problemas utilizando uma matriz decisória construída pelo grupo. A matriz proposta possui
os seguintes critérios: relevância, viabilidade, factibilidade e urgência, sendo esta baseada
na matriz de TEIXEIRA (2010) com o acréscimo do critério valor (CALEMAN, 2016) onde:
a) Relevância é a importância do problema para o sistema de saúde;
b) Viabilidade é a capacidade política, técnica e gerencial para a execução das ações
para o enfrentamento do problema;
c) Factibilidade é a capacidade de intervenção no problema;
d) Urgência é o tempo disponível ou necessário para resolver o problema, logo, quanto
maior a urgência, menor será o prazo disponível para resolução do problema;
e) Valor é a importância que o ator atribui a cada problema, considerando o contexto, as
implicações e as consequências para as pessoas por ele afetadas.
Aplicou-se a cada critério uma pontuação de 0 a 3. Então, realizamos a soma da
pontuação atribuída por cada integrante para a seleção do macroproblema a ser priorizado:
Tabela 1: Matriz de priorização de macroproblemas
Macroproblema Relevância Viabilidade Factibilidade
1
30
24
25
2
22
10
10
3
24
25
22
4
28
12
11

Urgência
29
17
25
24

Valor
26
21
23
20

Total
134
80
119
95

Concluída a aplicação da matriz decisória, o macroproblema selecionado foi “Limitação
das atividades de Vigilância Sanitária”, pois apresentou a maior pontuação.
4.3.

Identificando atores sociais

Uma importante ação na análise estratégica é elencar os atores sociais relevantes ao
problema priorizado, identificando possíveis oposições ou alianças com a finalidade de
traçar a estratégia que será adotada para viabilizar o plano.
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Um ator social é aquele que tem capacidade de ação e peso coletivo, e, por isso, não
pode ser ignorado pelo restante da sociedade. Isto implica em controle de algum recurso
político, econômico, gerencial ou cognitivo e em estar organizado politicamente
(FIGUEIREDO, 1993).
Uma vez realizada a priorização do macroproblema “Limitação das atividades de
Vigilância Sanitária”, a fim de aprofundar o entendimento da realidade, realizou-se a
identificação dos atores sociais relevantes em relação aos problemas selecionados.
Cada componente do grupo relacionou dois atores sociais que considerou relevante
para os problemas priorizados. A seguir, aplicou-se a matriz de mapeamento de atores
sociais cujos critérios foram valor (baixo, médio, alto) e interesse (positivo, negativo, neutro).
O VALOR é a importância que o participante atribui ao ator social, considerando o
contexto, baseado em conhecimentos e experiências prévias.
O INTERESSE é o posicionamento do ator ante à realidade, que pode ser vista como
uma situação a ser superada ou evitada ou, ainda, como oportunidade a ser aproveitada.
Tabela 2: Matriz de mapeamento dos atores sociais
Limitação das atividades de Vigilância Sanitária
Ator Social
Valor
Interesse
Diretor do Departamento de
Alto
Positivo
Visa – Campinas
Secretários Municipais de
Alto
Positivo
Saúde
Diretor da área GGPAF –
Alto
Positivo
Anvisa
Diretor de Coordenação e
Alto
Positivo
Articulação do SNVS - Anvisa
Representante dos usuários
Médio
Positivo
no CMS
Representante dos
Alto
Positivo
trabalhadores no CMS
Diretor do GVS
Alto
Positivo
Ministro da Saúde
Baixo
Positivo
Diretor do IAL – CLR
Alto
Positivo
Campinas

Durante a aplicação da matriz de mapeamento de atores sociais, houve dificuldade na
escolha dos atores sociais devido à amplitude do macroproblema escolhido e a
heterogeneidade do grupo. Por isso, decidiu-se desmembrar o macroproblema “Limitação
das atividades de Vigilância Sanitária” em quatro macroproblemas:
a) Pouca atuação da Vigilância Sanitária no Pós-mercado
- Pouca atuação no Pós-mercado;
- Baixa abrangência de produtos analisados pelo Laboratório Central de Saúde
Pública (Lacen);
b) Baixa integração intra e intersetorial
- Falta de integração entre o Lacen e as Visas;
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c) Dificuldade de atuação da Visa
- Atividades informais (periferia) não sofrem ações de Vigilância Sanitária;
- Falta de um diagnóstico qualificado dos serviços de saúde próprios (SSPs)
(Públicos);
- Municípios têm dificuldade de tomar medidas de Visa nos SSPs;
d) Comunicação pouco efetiva da Vigilância Sanitária com a sociedade
- Poucas ações educativas por segmento do setor regulado;
- Atuação da Visa não estimula a educação da população;
- Baixa relação com a sociedade/ falta de educação sanitária.
Após o desmembramento e revisão do macroproblema inicial, decidiu-se priorizar o
macroproblema “Comunicação pouco efetiva da Vigilância Sanitária com a sociedade”.
A escolha foi motivada pela compreensão de que, no contexto atual, a comunicação da
Vigilância Sanitária não é efetiva em dar visibilidade a sua função social que é a de
promoção e proteção da saúde.

Observa-se que a comunicação é realizada,

predominantemente, de maneira autoritária e normatizadora, fato que gera insatisfação em
todos os setores da sociedade, principalmente da população em geral.
Na página oficial da Anvisa, disponibilizada no Facebook, há trezentos e noventa e duas
avaliações ranqueadas de um a cinco, sendo 1 (um) o conceito mais baixo e 5 (cinco) o
conceito máximo. Verifica-se que duzentos e vinte e seis (57,6%) são nota um, trinta e oito
(9,69%) são nota dois, quinze (3,82%) nota três, treze (3,31%) nota quatro e cem (25,5%)
nota cinco.
Na mesma página, entre os meses de agosto e outubro deste ano, houve cento e oito
avaliações do público em forma de texto. Destas, quatro (3,7%) são elogios à atuação da
Agência, doze (11%) foram consideradas neutras, pois tratava-se de pedidos de informação
e noventa e duas (85,3%) são de críticas, acusações e reclamações.
Uma ação fiscalizatória da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, realizada
recentemente no evento Rock In Rio, trouxe à tona uma grande polêmica que se expandiu
pelas redes sociais. Tal polêmica se instaurou quando uma famosa chef reclamou, em rede
social, que a vigilância sanitária havia descartado queijos que seriam utilizados em seu
estabelecimento durante o evento, por não possuírem o selo de inspeção. No Facebook, a
página da vigilância sanitária do município do Rio de Janeiro ficou, após reclamação da
Chef, recheada de comentários que dividiam o público entre reclamações e elogios. Uma
das postagens rendeu dois mil e quatrocentos comentários. Ao mesmo tempo em que havia
pessoas que acusavam a Vigilância de corrupta, burocrata e omissa quanto a ações de alto
risco, outros discutiam o assunto com certo embasamento técnico e, inclusive, elogiavam a
ação que foi realizada e incitavam a realização de outras fiscalizações semelhantes.
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Por outro lado, ainda observando a página da Vigilância Sanitária do Município do Rio
de Janeiro, notamos algumas postagens em forma de vídeos e fotos referentes a ações
fiscalizatórias realizadas em shoppings, centros de saúde e em um terminal rodoviário. Além
disso, há postagens que divulgam cursos voltados aos profissionais de salões de beleza e à
manipulação de alimento. Os comentários da população referentes a essas postagens se
resumem a elogios e a denúncias a respeito de irregularidades observadas. É nítida a
aproximação com a população que tal equipe está obtendo através da divulgação de suas
ações fiscalizatórias e educativas.
Perante os relatos acima descritos e a grande movimentação nas duas páginas de rede
social visitadas, notamos que a divulgação de notícias, de dicas e de ações de fiscalização é
capaz de atingir um grande número de pessoas. Entretanto, é imprescindível que a
comunicação seja realizada em linguagem acessível e atraente, de modo a promover a
aproximação e o vínculo com o público em geral.
4.4.

Explicando os problemas

Explicar um problema tem seu foco em duas questões principais, a saber:
caracterização e explicação do problema. Para tanto a estratégia utilizada foi a Árvore
Explicativa que consegue contribuir para uma visão mais geral da situação problemática,
atuando em uma realidade concreta e contribuindo para análise de resultados
insatisfatórios, priorização dos problemas, bem como formulação de prováveis explicações
para a ocorrência dos mesmos.
Para um problema ser solucionado é necessária clareza de entendimento, bem como
um modelo adequado para sua interpretação. Do contrário, poderá trata-los parcialmente
sem resolvê-los (MATUS, 1993).
O Planejamento Estratégico Situacional (PES) tem como ferramenta a Árvore do
Problema ou Árvore Explicativa na qual é possível reconstruir de maneira simplificada os
processos que geram os problemas e as consequências identificadas.
A explicitação das relações entre causa e consequências gera um diagrama de causaefeito. A boa descrição dos problemas e a construção de um fluxograma relacionado às
causas e consequências possibilita a identificação de potenciais obstáculos e oportunidades
para intervenção. Esta explicação situacional representada por fluxograma é conhecida
como Árvore explicativa. Sendo que esta representação gráfica simplifica a realidade
expressando menor complexidade.
Os passos seguidos pelo grupo para construção da Árvore foram:
a)

1º movimento: Definição do espaço explicativo – governabilidade, dentre o
macroproblema escolhido houve necessidade de avaliação dos problemas que
estivessem relacionados com a governança do ator para escolher problemas
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viáveis de resolutividade. Nesta etapa também houve a definição dos descritores
que são os sintomas do problema, ou seja, ele verifica e informa a existência do
referido problema apontando suas cargas negativas. Ao final foram elencados 03
Descritores: D1: Sociedade desconhece os objetivos do trabalho da Visa; D2:
Canais de comunicação são ineficientes na construção de um diálogo transparente
com a Sociedade e D3: Sociedade pouco informada sobre os riscos à saúde.
b)

2º movimento: Identificando as causas que determinam o problema: Neste
momento o grupo fez uso de tarjetas para que fossem levantadas possíveis causas
para os descritores. Para definição das causas é necessário analisar cada descritor
identificando a causa do mesmo, bem como explorando possíveis causas das
causas (MATUS, 1993).

c)

3º movimento: Identificando as consequências do problema: Neste momento
utilizamos a mesma estratégia anterior, entretanto, foram levantadas as
consequências para cada descritor. Para identificação das consequências foi
necessária também a análise de cada descritor, o que ele gera e qual a magnitude
do problema (MATUS, 1993).

d)

4º movimento: Relacionando descritores, causas e consequências: Neste
momento com auxílio de fitas adesivas coloridas o grupo conectou as causas e
consequências com os descritores. A árvore explicativa então foi construída para
aprofundar a análise do macroproblema, identificando as causas e consequências
mais importantes para intervenção.

e)

5º e último movimento: Identificando nós críticos: para tanto, foi analisada a
Árvore explicativa no sentido de identificar as causas que deveriam ser alvos da
intervenção para o plano de ação. Os nós críticos são as causas-chave sobre as
quais podemos atuar. A intervenção sobre os nós críticos deve ter impacto decisivo
sobre os descritores, ser centro prático de ação e ser politicamente oportuno de
atuar sobre a causa. Os nós críticos apontados foram:
 Modelo de gestão rígido e pouco criativo;
 Linguagem utilizada pela Visa não é adequada para a compreensão;
 Baixa relação educacional da Visa com a sociedade e vice versa.

Analisados os nós críticos foi então decidido por priorização trabalhar com os nós dos
quais teríamos governabilidade de ação que são: Linguagem utilizada pela Visa não é
adequada para a compreensão e Baixa relação educacional da Visa com a sociedade.
Segue no Esquema 1 a árvore explicativa construída:
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Esquema 1: árvore explicativa e os nós críticos relacionados ao macroproblema
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4.5.

Intervindo no problema

Segundo CHAMPAGNE et al. (2001), 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 os objetivos (o estado futuro que orienta as ações), os agentes (atores
sociais), estrutura (recursos e regras) e os processos (relação entre recursos e atividades).
A partir dos nós críticos, iniciamos a dinâmica para construção das intervenções,
definindo a situação futura desejada. Utilizamos como ferramenta a planilha 5W3H. Sua
aplicação permite mapear atividades, estabelecendo o que deve ser feito e porque, quem o
fará, em que período de tempo e em que área da instituição. Porém, neste momento, o
grupo fracassou em utilizar a ferramenta para os três nós críticos selecionados, pois para
estabelecer as responsabilidades, prazos, custos e indicadores, precisávamos antes definir
o que seria o projeto, qual o objetivo e qual o território e área de atuação. Devido nossas
tentativas de realizar um projeto que abrangesse todas as áreas de atuação do grupo,
nossos problemas e objetivos ficaram vagos, dificultando a visualização de como atuar. Por
esta razão, neste momento tivemos que definir o que faríamos no projeto para poder
prosseguir com a utilização das ferramentas.
O grupo decidiu que o território de aplicação do projeto seria no aeroporto de Viracopos,
com foco na área de alimentos. Além disso, decidimos trabalhar somente com os nós
críticos C6 e C7 e de forma unificada, pois entendemos que temos pouca governabilidade
sobre o C4. Após as definições, aplicamos novamente a ferramenta 5W3H, conforme tabela
3.
A escolha pelo aeroporto de Viracopos com foco na área de alimentos considerou a
viabilidade e factibilidade do projeto, sendo que um dos motivos se refere ao fato da gestora
do Posto de Vigilância de Portos, Aeroportos e Fronteiras - PVPAF - Campinas ser uma das
participantes deste grupo e apoiadora do projeto, facilitando o acesso e demonstrando
interesse em seu desenvolvimento. Também foi determinante nesta escolha o fato de não
existir no aeroporto de Viracopos um canal formal de comunicação, pelo qual a população
poderia receber informações e prestar queixas e denúncias.
Além disso, transitam pelo aeroporto de Viracopos cerca de 26000 pessoas/dia, que
consomem alimentos disponíveis nos estabelecimentos de alimentação e nas aeronaves (o
aeroporto conta com 53 estabelecimentos, sendo 44 quiosques, lanchonetes e restaurantes
e 9 ambulantes cadastrados). O aeroporto é considerado uma área de fronteira, sujeita a
receber agentes infecciosos com grande capacidade de propagação. E, qualquer
contaminação na alimentação dos passageiros ou tripulantes, dificulta o manejo e socorro
dos afetados após a decolagem dos aviões.
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A seguir, seguem dados de relevância sobre o aeroporto, que nos ajudaram a embasar e
escolher este local como objeto de nosso PA:
-

Destinos: 64 nacionais (para as cinco regiões do Brasil) e 3 internacionais;

- Até outubro/2017 circularam: 6.778.330 passageiros domésticos e 425.854
internacionais;
- Conexões de voos regulares nacionais ocorrem em aproximadamente 50% desses
voos. Tais passageiros permanecem no aeroporto entre 1 e 3h, o que aumenta
significativamente a chance de consumo de alimentos no local;
10km

O perfil da população credenciada é: aproximadamente 25% vive em um raio de até
e

50%

em

um

raio

entre

10

e

30km

do

aeroporto.
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Tabela 3: Aplicação da ferramenta 5W3H com base nos nós críticos
5W3H

Macroproblema

Nós críticos
O que fazer?

Criação de um
canal de
comunicação
transparente e
informativo
entre os
usuários de
serviços de
alimentação do
aeroporto de
Viracopos e a
vigilância
sanitária.

Por que
fazer?

Comunicação pouco efetiva da Vigilância Sanitária com a sociedade
Linguagem utilizada pela Visa não é adequada para a compreensão e baixa relação educacional da Visa com a
sociedade
Quem vai
fazer?

Quando
fazer?

Onde
fazer?

Ausência de
canal oficial de
comunicação;
Promover
aproximação
com a
socidade;
Estimular
proatividade
da população

Equipe do posto
aeroportuário da
Anvisa

Implanta
ção em
Janeiro
de 2018

Aeroporto
de
Viracopos

Como fazer?

Criação e divulgação
de aplicativo para
smartphones
possibilitando diálogo e
comunicação entre os
usuários dos serviços
de alimentação do
aeroporto e a equipe
do posto aeroportuário
da Anvisa.

Quanto
custa?

Recursos para
impressão de
cartazes de
divulgação;

Qual indicador?

Número de denúncias antes e
após implantação;
Número de downloads do
aplicativo;
Pesquisa de satisfação após
seis meses da implantação
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A relevância dos estabelecimentos de alimentação para a saúde da população pode ser
pensada ao considerarmos que a alimentação é um elemento de humanização das práticas
de saúde: a alimentação expressa às relações sociais, valores e história do indivíduo e dos
grupos populacionais e tem implicações diretas na saúde e na qualidade de vida (BRASIL,
2013).
Segurança alimentar, segundo a Food and Agriculture Organization e a World Health
Organization FAO/WHO, consiste em:
“G
quantidades suficientes de alimentos seguros que lhes assegurem
uma dieta adequada; atingir e manter o bem-estar de saúde e
nutricional de todas as pessoas; promover um processo de
desenvolvimento socialmente e ambientalmente sustentável, que
contribua para uma melhoria na nutrição e na saúde, eliminando as
epidemias e as mortes

” (FA

2011, p.15).

Dessa forma, podemos fazer um paralelo e pensar em como a Visa tem importância em
garantir o acesso à população de uma alimentação dentro de condições sanitárias
adequadas. Portanto, trabalhar com a vigilância alimentar e nutricional consiste na descrição
contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da
população e seus fatores determinantes.
É interessante para a Visa, monitorar não somente a qualidade e oferta desses
alimentos, mas também o padrão alimentar e os indicadores nutricionais de consumo da
população, contribuindo e estimulando hábitos mais saudáveis e ofertando informações de
fácil acesso para os consumidores.
A educação em saúde para ser significante, deveria adquirir relevância como prática
comunicativa, não por ensinar comportamentos a serem aprendidos, mas por seu potencial
em situar a população em relação às políticas públicas, aos programas, às rotinas, aos
procedimentos. No entanto, isso não ocorre e não são contemplados aspectos elementares
de qualquer ação de comunicação, como considerar a população a que se destina, a
finalidade, a adequação da linguagem utilizada, o canal de circulação (MARINS e ARAÚJO,
2016).
Pensando na Visa como uma organização que também promove saúde, devemos
considerar:
"Nesse sentido, pressupõe-se o compromisso do setor saúde na
articulação e desenvolvimento de ações intersetoriais em diferentes
esferas de governo e junto à sociedade. Organizar as ações de
PAAS (Promoção da Alimentação Adequada e Saudável) implica
desenvolver mecanismos que apóiem os sujeitos a adotar modos de
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vida saudáveis, identificar e analisar de forma crítica, além de
enfrentar hábitos e práticas não promotoras de saúde, aos quais
muitas vezes estão submetidos." (BRASIL, 2013, p.33).
4.6.

Viabilizando o plano de ação

Após a conclusão das etapas anteriores, percebemos que descrevemos as ações de
forma ampla e que precisávamos refiná-las. Estabelecemos então o seguinte plano de ação:
a) Desenvolver um protótipo do aplicativo;
b) Apresentar o projeto da criação de um canal de comunicação ao Gerente Geral de
Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, a fim de solicitar autorização de
implementação;
c) Sensibilizar a equipe de servidores da Anvisa no aeroporto de Viracopos quanto à
necessidade da criação de um canal de comunicação com a população;
d) Estabelecer uma equipe responsável pela gestão e atendimento da demanda gerada
pelo aplicativo;
e) Desenvolver e qualificar o aplicativo;
f)

Confeccionar os cartazes de divulgação;

g) Divulgar o aplicativo através de cartazes;
h) Manter o aplicativo atualizado;
i)

Monitorar as denúncias postadas.

Definido o plano de ação, iniciou-se a análise de viabilidade, através da matriz de
motivação dos atores sociais. O interesse dos atores é marcado com os sinais: a favor (+),
contra (-) e indiferente (0), e o valor pode ser alto (A), médio (M) ou baixo (B).
Tabela 4: Matriz de motivação de atores sociais

ATORES
Chefe do Posto de
Viracopos (Anvisa)
Coordenador SP (Anvisa)
Gerente geral de PAF
(Anvisa)
Diretor de operações ABV
Gerentes dos
estabelecimentos de
alimentos do aeroporto
Técnicos da Anvisa em
Viracopos

a

b

c

Ação
d e f

g

h

i

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
A+ A+ A+ A+ A+ 0

0 A+ A+

0 M+ M+ A+ A+ 0

0 A+ A+

0

0

0

0

0

0 B+ 0

0

0

0

0

0

B-

0

A-

B-

0

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

A análise do valor é importante porque um ator contrário a um projeto, cujo valor para ele
é alto, estará muito mais disposto a mobilizar recursos para que o mesmo não se realize do
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que se o valorizasse pouco. Assim também, com relação ao apoio de atores aliados, o valor
também pode indicar o quanto estão dispostos a investir e a cooperar (ARTMANN, 2000).
Analisando-se a Tabela 4, conclui-se que todas as ações são viáveis, uma vez que os
atores que são contra não possuem peso imobilizador sobre a atitude dos que apoiam.
Considerando que não temos ações conflitivas, não foi necessária a aplicação das matrizes
de análise de motivação e de estratégias de viabilidade.
Não é novidade o uso de aplicativos em saúde. O Ministério da Saúde utiliza o E+Saúde;
a Vigilância Sanitária do Tocantins também já é adepta ao uso dessa tecnologia, entre
outros serviços de saúde. Inclusive, o município de Campinas utiliza o Colab como
ferramenta de denúncias e forma de aproximação do cidadão com o poder público.
Entretanto, não existem aplicativos voltados especificamente para a vigilância sanitária,
bem como já mencionado, não existe canal de comunicação oficial da Anvisa no aeroporto
de Viracopos.
O VIGITEC foi o nome escolhido pelo grupo para o aplicativo. A plataforma utilizada para
seu desenvolvimento foi a AppMachine, que se caracteriza como plataforma modular, de
fácil manuseio e baixo custo, não sendo necessário profissional especializado na área de
informática para implementar a programação.
O valor anual estimado para desenvolvimento, publicação e suporte varia entre R$350 e
R$800. Além disso, a manutenção e a operação podem ser realizadas por um ou dois
servidores, ou estagiário da área de informática, com acesso à internet.
No momento, optamos por trabalhar com um aplicativo para a área de alimentos.
Entretanto, como a estrutura da plataforma é modular, permite-se que cada município ou
órgão desenvolva seus respectivos aplicativos, conforme seus interesses e necessidades de
saúde da população, havendo possibilidades de integração através da criação de uma base
de dados nacional que receba as informações dos módulos regionais para posterior análise
desses dados. Esta integração poderá contribuir com o desenvolvimento de políticas
públicas de saúde, bem como com pesquisas em distintas áreas, favorecendo a análise
situacional de saúde e priorização de investimentos financeiros.
Trata-se de um projeto vivo, que pode ser ajustado ou reformulado conforme
necessidades, ampliando-se a capacidade da análise de gestão da vigilância sanitária.

4.7.

Gestão do plano – Monitorando o plano

O gerenciamento de um projeto aplicativo está relacionado ao acompanhamento da
aplicação prática do plano de ação elaborado, por meio do monitoramento das intervenções
implementadas. Tem como objetivo a avaliação da qualidade e possibilidade de alterações,
buscando ajustes das operações envolvidas frente aos resultados obtidos diante da
mudança da circunstância da realidade que se deseja alterar.
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Através da avaliação contínua e periódica, ou seja, de modo sistemático, é possível a
obtenção de informações em tempo oportuno para viabilizar a tomada de decisão, de acordo
com a identificação de problemas ou imprevistos, propondo assim, a solução ou mitigação
dos mesmos. Com isto, é possível redirecionar os encaminhamentos das ações, avaliando a
necessidade de implementação de outras práticas sanitárias relacionadas ao tema. O
propósito da avaliação é guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à
continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão de uma determinada política
ou programa (COSTA; CASTANHAR; 2003) .
Segundo CONTANDRIOPOULOS, et al (1997); os objetivos oficiais de uma avaliação são
de quatro tipos:
• Ajudar no planejamento e na elaboração de uma intervenção (objetivo estratégico);
• Fornecer informação para melhorar uma intervenção no seu decorrer (objetivo formativo);
• Determinar os efeitos de uma intervenção para decidir se ela deve ser mantida,
transformada de forma importante ou interrompida (objetivo somativo);
• Contribuir para o progresso dos conhecimentos, para a elaboração teórica (objetivo
fundamental).
Já de acordo com o GUIA PMBOK® (2013), monitorar e controlar o trabalho de um
projeto é o processo de acompanhamento, revisão e ajuste do progresso para atender aos
objetivos de desempenho definidos no plano. É composto da coleta, medição e
disseminação de informações sobre o desempenho, bem como da avaliação de medições e
tendências para efetuar melhorias no processo.
Ainda de acordo com este mesmo guia, é muito importante monitorar e controlar o
trabalho do projeto, principalmente, para: avaliar a saúde do projeto durante todo ele;
identificar áreas que exigem atenção especial; recomendar ações para corrigir ou evitar os
desvios; garantir a qualidade (saúde) do projeto através do monitoramento, check-list e
contingência prevista.
É fundamental construir um sistema de gestão do plano, que coordene e acompanhe a
execução das ações, promova a comunicação e integração dos envolvidos, faça as
correções necessárias, e garanta que ele seja efetivamente implementado. Recomenda-se o
acompanhamento dos resultados, observando a coerência entre indicadores/critérios e os
resultados esperados (CALEMAN et al, 2016).
Ainda no que se refere à gestão do plano, este mesmo autor sugere critérios para a
classificação das ações do plano, as quais foram adotadas para este projeto aplicativo, a
saber: viabilidade; impacto; comando; duração, recurso e precedência, bem como
parâmetros para o monitoramento do plano, por meio dos quais serão verificados: situação,
resultados, dificuldades e novas ações e/ou reajustes, de acordo com cada ação, em ordem
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de precedência, assim como o cronograma de acompanhamento de implantação do plano,
referenciado a cada uma das ações.
Diante de todas as contribuições da bibliografia selecionada, fica evidente que a
avaliação deve ser entendida como componente da gestão e tem como propósito
fundamental fornecer suporte aos processos decisórios, devendo subsidiar a identificação
de problemas e a reorientação da ações envolvidas no projeto.
Obter resultados por meio de processo de monitoramento deste projeto aplicativo, tornase instrumento de avaliação importante no que se refere aos objetivos, metas e resultados a
serem alcançados, proporcionando, se necessário, o aprimoramento do aplicativo e do
cartaz informativo, o que pode refletir em possibilidade de maior participação do cidadão
frequentador dos locais de alimentação do Aeroporto de Viracopos em relação ao consumo
de alimentação segura, conferindo o empoderamento das pessoas no papel de vigilante, e
contribuindo também com os responsáveis por estes

estabelecimento a buscarem

continuamente a adequação diante das exigência legais envolvidas neste ramo de atividade,
bem como a qualidade dos produtos oferecidos e a satisfação dos clientes.
A proposta de monitoramento do plano de ação do projeto se dará através da confecção
de relatórios mensais e consolidados trimestrais produzidos pelos responsáveis pelas
operações, e que deverão ser analisados pelo grupo colegiado envolvido. Nos relatórios,
constarão indicadores quantitativos referentes ao número de acessos ao aplicativo, número
de denúncias efetuadas, situação sanitária dos estabelecimentos, bem como indicadores da
qualidade das informações prestadas, críticas e sugestões. Espera-se com isto, promover
um sistema de gestão de responsabilidade, abrangendo todos os envolvidos. Os
documentos que passarão por análise, serão elaborados de acordo com cronograma prédefinido, a seguir, a partir da tabulação dos dados obtidos por meio das respostas
registradas no aplicativo.

.
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Tabela 5: Matriz de gestão do plano
Ação
Viabilidade

Impacto

Comando

Duração

Recurso

Precedência

Desenvolver um protótipo do
aplicativo

Alta

Alto

Gerentes e atores internos

Média

Técnico

1ª

Apresentar o projeto da criação
de um canal de comunicação ao
Gerente Geral de Portos,
Aeroportos e Fronteiras da
Anvisa, a fim de solicitar
autorização de implementação

Média

Alto

Gerentes e atores internos

Curta

Político

2ª

Sensibilizar a equipe de
servidores da Anvisa no
aeroporto de Viracopos quanto à
necessidade da criação de um
canal de comunicação com a
população

Alta

Alto

Gerentes e atores internos

Curta

Político

3ª

Estabelecer uma equipe
responsável pela gestão e
atendimento da demanda
gerada pelo aplicativo

Média

Alto

Gerentes e atores internos

Curta

Organizacional e
Técnico

3ª

Desenvolver e qualificar o
aplicativo

Alta

Alto

Gerentes e atores internos

Longa

Técnico e
Organizacional

4ª

Confeccionar os cartazes de
divulgação

Alta

Alto

Gerentes e atores internos

Média

Economico

5ª

Divulgar o aplicativo através de
cartazes

Alta

Alto

Gerentes e atores internos

Curta

Organizacional

6ª

Manter o aplicativo atualizado

Média

Alto

Gerentes e atores internos

Longa

Técnico e
Organizacional

7ª

Monitorar as denúncias
postadas

Média

Alto

Gerentes e atores internos

Longa

Técnico e
Organizacional

7ª
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Tabela 6 : Matriz de monitoramento do plano
AÇÃO EM ORDEM DE
PRECEDÊNCIA

SITUAÇÃO

RESULTADOS

DIFICULDADES

NOVAS
AÇÕES E
AJUSTES

CRONOGRAMA

Desenvolver um protótipo do
aplicativo

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

23/10/17 a
03/11/17

Apresentar o projeto da criação de
um canal de comunicação ao
Gerente Geral de Portos,
Aeroportos e Fronteiras da Anvisa,
a fim de solicitar autorização de
implementação

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

06/11/2017

Sensibilizar a equipe de servidores
da Anvisa no aeroporto de
Viracopos quanto à necessidade
da criação de um canal de
comunicação com a população

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

07/11/2017

Estabelecer uma equipe
responsável pela gestão e
atendimento da demanda gerada
pelo aplicativo

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

07/11/2017

Desenvolver e qualificar o
aplicativo

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

13/11/2017 a
28/02/2018

Confeccionar os cartazes de
divulgação

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

30/01/2018 a
28/02/2018

Divulgar o aplicativo através de
cartazes

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

01/03/2018 a
30/03/2018

Manter o aplicativo atualizado

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

Contínuo

Monitorar as denúncias postadas

Em andamento

N.A.

N.A.

N.A.

Contínuo

28

A análise avaliativa deste projeto aplicativo será focada nas causas dos desvios de
informações e propostas de soluções dos problemas encontrados. Outra questão relevante
sobre o monitoramento das ações é avaliar se os benefícios previstos no planejamento
foram atingidos, bem como o resultado do impacto das intervenções adotadas, pois de
acordo com FELISBERTO (2004), o monitoramento e avaliação, oferecem ao gestor,
subsídios para uma visão crítica da realidade e para a tomada de decisão baseada em
evidências.

5. Resultados Esperados

Com o uso do aplicativo, o grupo espera alcançar os resultados a seguir:
1. Criar um canal de comunicação oficial, formal e acessível, com a sociedade;
2. Possibilitar que a sociedade atue enquanto parceira das atividades fiscalizatórias
em vigilância sanitária;
3. Identificar situações de risco à saúde e intervenção precoce quando necessária;
4. Promover ações educacionais em vigilância sanitária;
5. Qualificar os serviços prestados pelos estabelecimentos de alimentação;
6. Priorizar necessidades de saúde e problemas sanitários;
7. Organizar os processos de trabalho, contribuindo para a otimização dos recursos
humanos, técnicos e materiais.
6. Considerações Finais
O grupo de trabalho que se empenhou na construção deste projeto aplicativo, foi
constituído inicialmente pela identificação de afinidades, porém foram muitas as
diversidades e muitos os aprendizados conquistados entre os representantes da três esferas
de governo, municipal, estadual e federal. Dedicar-se à construção do projeto tornou-se
aprendizado que levou o grupo de trabalho, ao reconhecimento da importância em se
desenvolver um planejamento com as características do planejamento estratégico
situacional (PES) de Carlos Matus. Foi possível reconhecer o que nos distanciava, mas
também o que nos aproximava, configurando uma equipe potente para o desenvolvimento
desta empreitada. Diante desta constatação, trabalhar o tema da comunicação da vigilância
sanitária com a sociedade visando à alimentação segura nos permitiu reconhecer as
lacunas existentes nas três esferas frente ao tema, tendo havido grande motivação para a
tentativa de alterar para melhor esta realidade.
Vale destacar que um planejamento é sempre dinâmico, podendo ser corrigido e
alterado, sempre que necessário, nos lançando constantemente a novos desafios.
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Entendemos o que o ato de planejar, englobando as ações de executar e controlar pode,
além de tornar o cidadão mais engajado e próximo do seu papel como vigilante, também o
protege, cumprindo diante disto, a missão maior da vigilância sanitária!
O projeto aplicativo proposto vai ao encontro dos princípios do curso e com o perfil de
competências do especialista em vigilância sanitária. O aplicativo permitirá identificar
situações de risco a saúde, acompanhar as intervenções, priorizar necessidades de saúde e
problemas sanitários, organizar os processos de trabalho e promover ações educacionais
em vigilância sanitária. Assim, envolve as três áreas de competência, gestão do risco à
saúde, gestão do trabalho em vigilância sanitária e educação na vigilância sanitária.
Trata-se de um projeto inovador alinhado com as novas tendências de comunicação e
com grande poder de alcance social, constituindo-se em uma relevante ferramenta para a
gestão.
Além disto, este projeto pode ser um modelo a ser implementado em outros serviços de
vigilância sanitária, com benefícios claros para a sociedade.
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RESUMO
A grande maioria da demanda de trabalho dos profissionais da vigilância
sanitária do município de Campinas consiste na realização de inspeções originadas a
partir de entrada de denuncias ou solicitações de licenciamento sanitário. A inspeção
produz resultados positivos, porém no contexto sócio-econômico atual ela não é capaz
por si só de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Ações de vigilância baseadas
apenas na inspeção não garantem que o setor regulado, como um todo, obtenha os
conhecimentos necessários para identificar e intervir em seus próprios problemas, e
consequentemente não se corresponsabilizam pela sua prática profissional. Há a
necessidade da implementação de novas tecnologias de intervenção que venham a
preencher as lacunas deixadas pela inspeção. O projeto aplicativo teve como objetivo
aprimorar o uso de tecnologias de intervenção não fiscalizatórias, através da melhoria de
um canal de comunicação entre a Vigilância Sanitária, o Setor Regulado e os Usuários.
O presente Projeto Aplicativo foi desenvolvido através da Metodologia Ativa de
Aprendizagem e Planejamento Estratégico Situacional (PES). O grupo responsável pela
sua elaboração é formado na maior parte por profissionais da vigilância sanitária de
Campinas, sendo que todos os integrantes tem experiência com serviços de saúde de
alta complexidade. Primeiramente foram elencados os principais problemas associados à
pratica profissional dos integrantes do curso, denominados Macro Problemas. A partir de
uma matriz decisória determinou-se que o principal problema é a falta de alternativas não
fiscalizatórias para o processo de trabalho. Este problema foi analisado a partir de uma
árvore explicativa com objetivo de determinar seus descritores, causas e consequências,
e determinou-se que seu nó crítico consiste no canal de comunicação Ineficiente entre
profissionais da vigilância, setor regulado e usuários. A partir da elaboração de um plano
simplificado de ações e análise de motivação dos atores sociais foi possível determinar
as ações que teriam impacto mais positivo em relação aos nossos problemas: 1 - Criar
grupos técnicos participativos de alta complexidade; 2 - Implementar treinamentos
coletivos periódicos por temas. Para cada ação, foram definidas sub ações e prazos para
sua realização (Plano de ações)
Considerando que este projeto aplicativo teve como objetivo propor intervenções
na realidade profissional da vigilância sanitária de Campinas, tem-se que o resultado
imediato deste trabalho é o próprio Projeto Aplicativo. Este P.A. será colocado em prática
futuramente pelos integrantes do curso, sendo que com isso existirão dados qualitativos e
quantitativos a respeito de sua eficácia.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho faz parte da conclusão do curso de Especialização em Gestão da
Vigilância Sanitária realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital SírioLibanês (IEP-HSL), resultado da parceria entre Ministério da Saúde (MS), Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e IEP-HSL.
A construção do projeto aplicativo foi uma atividade realizada no grupo afinidade
com o objetivo de integração entre teoria e prática, como forma de aplicarmos a
aprendizagem do curso na realidade do nosso trabalho. Esta ferramenta do processo de
aprendizagem desenvolvida no coletivo objetivou também a construção da intervenção em
uma determinada realidade.
O grupo denominado Grupo Afinidade 04 (GAF04) foi escolhido pelas facilitadoras
por termos alguma afinidade colocada no perfil do ingressante, sendo formado por
pessoas do mesmo local de trabalho ou do mesmo município, com diferentes formações e
setores, enriquecendo as discussões e o aprendizado, da mesma forma que tornou nítida
a importância da diversidade nas equipes para a formação e compartilhamento de ideias
criativas e do pensamento estratégico, buscando a resolução do problema.
Na primeira reunião houve uma apresentação individual e descoberta de
afinidades que foram: todos trabalhamos na Secretaria de Saúde de Campinas, a maioria
tem pouco tempo de serviço na Vigilância Sanitária, a maioria tem especialização em
saúde pública/saúde coletiva, todos atuamos em serviços de saúde de alta complexidade,
todos possuem qualificação específica.
O projeto aplicativo teve inicio com as discussões na aprendizagem baseada em
equipe (TBL 1) e a oficina de trabalho denominada “ativando o pensamento estratégico”,
realizados nesse grupo a fim de darmos o primeiro passo para o entendimento do
trabalho.
O presente projeto aplicativo trata da necessidade de implantar novas estratégias
de trabalho, outras tecnologias de intervenção que complementem as inspeções e que
tenham capacidade de promover a corresponsabilização do setor regulado e dos usuários.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Serviço de Vigilância Sanitária

A Lei Municipal nº 15.139/17 de Campinas preconiza em seu artigo primeiro que
“Os serviços municipais que desenvolvem ações de vigilância em saúde, no âmbito do
Município farão uso do Código Sanitário Estadual e das demais legislações federais,
estaduais e municipais que se referem à proteção da saúde, do meio ambiente e da
saúde do trabalhador”. (Campinas, 2017)
Dessa forma, em Campinas, segue-se o Código Sanitário Estadual que tem
princípios definidos no seu artigo segundo:
Artigo 2º - Os princípios expressos neste Código disporão sobre
proteção, promoção e preservação da saúde, no que se refere às
atividades de interesse à saúde e meio ambiente, nele incluído o do
trabalho, e têm os seguintes objetivos:
III - assegurar condições adequadas de qualidade na produção,
comercialização e consumo de bens e serviços de interesse à saúde,
incluídos procedimentos, métodos e técnicas que as afetem;
IV - assegurar condições adequadas para prestação de serviços de
saúde. (SÂO PAULO, 1998)

Campinas possui população estimada em 1.173.370, referente ao ano de 2016,
tendo área de 794.571 km². Estima-se que metade da população depende
exclusivamente do SUS para a assistência direta à saúde, de acordo com dados de
cobertura da Agencia Nacional Suplementar ANS.
Em termos de saúde, Campinas atualmente se encontra dividida em cinco
territórios distintos, sendo Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste. Cada um possui uma
sede administrativa da Vigilância em Saúde, denominada VISA, que realiza atividades no
seu território. Além destas, existem equipes que desenvolvem ações no município inteiro:
Grupo de Vigilância de Alimentos (GVA); Serviços de Diagnósticos Laboratoriais e
Terapias Especializadas (SEDITE), e Unidade de Vigilância de Zoonozes (UVZ).
O mapa a seguir apresenta a divisão dos distritos do município de Campinas.
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Figura 1 – Mapa referente aos dos 5 Distritos de Saúde do município de
Campinas: Norte,Sul,Leste, Noroeste e Sudoeste. Fonte:
http://www.campinas.sp.gov.br/saude/unidades/distritos-de-saude/. Acesso em:
16/11/2017.
O modelo de trabalho das VISAs está em processo de mudança, sendo que no
final de 2017 suas equipes de vigilância sanitária serão centralizadas, tendo como um
dos objetivos a homogeneidade das ações no processo de trabalho entre todas as VISAs.
Com isso o novo território de atuação será o município como um todo e não mais os
distritos.
É de conhecimento a realidade do número de profissionais que atualmente está
abaixo do necessário, inclusive em função das aposentadorias e ausência de novos
concursos para contratação. São consideradas as demandas provenientes de denúncias
de munícipes, solicitações de outros órgãos ou surgimento de serviços diferenciados.
Além disso, os recursos materiais (viaturas, administrativos, tecnológicos, mobiliários)
diminuíram resultando em um atraso do atendimento das demandas.
Segundo uma apresentação realizada em junho de 2017 pela diretora do
Departamento de Vigilância Sanitária (DEVISA), o município possuía em torno de 7 mil
processos aguardando parecer da VISA.
Sabe-se que as ações de vigilância sanitária exigem a cada dia, maior
qualificação dos profissionais com conhecimento teórico, científico e legal, devido as
atividades das empresas envolverem procedimentos complexos que acompanham a
evolução das tecnologias de mercado. Segundo Paulo Freire (2013), a metodologia da
educação permanente considera a produção do conhecimento através das relações
homem com o mundo e suas experiências.
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A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 definem as
atribuições e responsabilidades nas três esferas de governo para a construção coletiva
do Plano de Educação Permanente de acordo com as necessidades de cada região. Os
critérios para a alocação de recursos financeiros estão definidos na Portaria GM/MS
1.996, de 20 de agosto de 2007, através dos Termos de Compromisso de Gestão.
1.2. Processos de trabalho da Vigilância Sanitária

Atualmente, uma grande parte do trabalho dos técnicos da vigilância sanitária
consiste em atender demandas de denúncias e de solicitação de licenciamento sanitário
utilizando principalmente as ações de intervenção relacionadas à legislação sanitária,
fiscalização e inspeção sanitária conforme definição:
Legislação sanitária. Abrange normas de proteção da saúde coletiva e
individual; é imprescindível, devido à natureza interventora das ações e
da necessidade de observância do princípio da legalidade na atuação do
Estado. A legislação estabelece as medidas preventivas e as
repressivas, as regras para as atividades com os objetos sob controle e
para a atuação da própria vigilância.
Fiscalização. É corolário da legislação, se existe lei deve haver
fiscalização do seu cumprimento. Este é um dos momentos de
concreção do exercício do poder de polícia. A fiscalização sanitária
verifica o cumprimento das normas de proteção da saúde e pode ser
exercida por meio da inspeção sanitária, de análises laboratoriais de
produtos, de exame de peças publicitárias, entre outras atividades.
Inspeção sanitária. Pode ser definida como
[...] uma prática de observação sistemática, orientada por conhecimento
técnico-científico, destinada a examinar as condições sanitárias de
estabelecimentos, processos, produtos, meios de transporte e ambientes
e sua conformidade com padrões e requisitos da Saúde Pública que
visam a proteger a saúde individual e coletiva(...)(COSTA, 2003 apud
Costa, 2009)

Estas inspeções se baseiam na verificação das condições sanitárias de
funcionamento de acordo com as legislações e, caso sejam observadas irregularidades,
ferramentas administrativas como autos e relatórios são utilizados para exigir a
adequação das não conformidades. Esta forma de trabalho vem sendo desenvolvida há
anos, sendo uma rotina incorporada, o que dificulta processos de inovação e a discussão
de outras tecnologias de intervenção.
Estas ações promovem resultados positivos, porém nem sempre garantem a
corresponsabilização do setor regulado, uma vez que as não conformidades podem ser
corrigidas apenas em função da imposição da VISA. Isso não favorece a percepção e
correção do erro previamente à inspeção por parte do setor regulado, contribuindo
também para a possibilidade de reincidência de não conformidades entre inspeções.
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Neste contexto é clara a necessidade de implantar novas estratégias de
trabalho, com outras tecnologias de intervenção, que complementem as inspeções e que
tenham capacidade de promover a corresponsabilização do setor regulado e dos
usuários.
Na

implementação

destas

novas

estratégias,

deverá

ser

realizado

o

acompanhamento do tempo gasto pelos profissionais ao desenvolver as atividades e
avaliados os resultados obtidos. Espera-se

que o tempo de trabalho seja otimizado

disponibilizando assim, parte dele para atuação em serviços que ofereçam maior risco
sanitário.

1.3. Serviços de baixa e alta complexidade

As inspeções sanitárias são realizadas em todos os tipos de serviços, sejam eles
de alta ou baixa complexidade. Essa complexidade é classificada com base no risco
sanitário envolvido na atividade a ser exercida no estabelecimento, de acordo com a CVS
1/2017 e definida para expressar a complexidade ou nível de perigo potencial de
ocorrência de danos à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente em
decorrência do exercício de atividade econômica específica. (CVS/CCD-SES-SP, 2017)
Conforme verificado no Sistema de Informação de Vigilância Sanitária (SIVISA),
a maior parte dos estabelecimentos existentes em Campinas recebem a classificação
estadual de alto risco, considerados de alta complexidade. Porém suspeitamos que este
número não reflita a realidade do município, pois uma grande quantidade de
estabelecimentos, tais como bares, pequenos restaurantes, fornecedores de refeições,
cabeleireiros, manicures, tatuadores não sejam conhecidos pela VISA.
Independentemente da classificação estadual de risco o tempo alocado para
inspeção em cada um dos estabelecimentos é relativo. A grande quantidade de
estabelecimentos classificados como baixo risco demanda grande parte do tempo do
serviço dos profissionais da VISA. Os estabelecimentos classificados como alto risco
considerados de alta complexidade, embora em menor quantidade requerem um tempo
de inspeção relativamente alto.
Considerando a demanda e a complexidade das atividades dos serviços
instalados, com o campo de ação da vigilância sanitária como um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários [...]” (Lei Federal 8.080, 1990) é de grande relevância que as ações sejam
concentradas em serviços que oferecem alto risco. É reconhecida a necessidade de não
deixar de desenvolver o controle do risco sanitário em serviços de baixa complexidade.
Para isso é favorável a implementação de tecnologias de intervenção específicas para
cada grau de complexidade dos serviços.
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2.

OBJETIVOS

Geral
Aprimorar o uso de tecnologias de intervenção não fiscalizatórios, através da
melhoria de um canal de comunicação entre a Vigilância Sanitária, o Setor Regulado e os
Usuários.
Específico
Criar grupos técnicos participantes entre os profissionais da Vigilância Sanitária
e do Setor Regulado com foco na discussão e construção de saberes específicos (para
alta complexidade).

Implementar treinamentos com temas e periodicidades pré-definidos para o setor
regulado e os usuários (para baixa complexidade).
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3. METODOLOGIA
O presente Projeto Aplicativo foi desenvolvido através da Metodologia Ativa de
Aprendizagem e Planejamento Estratégico Situacional (PES).
O Planejamento Estratégico Situacional (PES) idealizado pelo economista
chileno Carlos Matus, tido como um método mais flexível, permitindo trabalhar com a
complexidade dos problemas sociais. Neste método o futuro não é determinístico e a
realidade é constantemente acompanhada. Quando houver uma mudança da situação
real, o plano é imediatamente ajustado. (IIDA, 1993).
Os integrantes do GAF-4 estão inseridos neste contexto de trabalho da
Vigilância Sanitária de Campinas, e a partir dele foram realizadas oficinas de trabalho ao
longo do curso, para desenvolvimento do projeto aplicativo, baseado nos referenciais
teóricos do caderno Projetos de Apoio no SUS – Projeto Aplicativo – Termo de
Referência. (CALEMAN, 2017)
Inicialmente elencamos diversos microproblemas, que analisamos e agrupamos
em seis macroproblemas (MP). Em seguida aplicamos uma matriz decisória para
definirmos sua ordem de prioridade, em porcentagem.
A facilitadora orientou os Grupos Afinidade a elencar dois desconfortos evidenciados no
trabalho e escrevê-los em tarjetas. O nosso grupo elencou os seguintes desconfortos:
 Desmotivação;
 Falta de encantamento e credibilidade ao novo modelo;
 Medo de expor sentimentos e sofrer represálias;
 Represálias quando se pensa diferente;
 Mudança do modelo de gestão da VISA desconsiderando a construção

coletiva dos atores envolvidos;
 A tomada de decisões não tem participação de todos os atores;
 Inquietação pessoal, ansiedade e medo pela mudança no modelo de gestão;
 Gestão

inadequada,

autoritária,

impositiva,

ações

desvinculadas

de

conhecimento técnico;
 Problemas de gestão não resolvidos são transferidos para os técnicos;
 “Dança das cadeiras” de forma desrespeitosa;
 Decisões impostas com influência política dos governantes;
 Não há investimentos na carreira salarial;
 Inspecionar ambientes insalubres sem receber insalubridade;
 Plano de cargos ineficaz virou sonho à progressão;
 Ambiente estrutural desconfortável para trabalhar;
 Falta de viaturas (quantidade e qualidade);
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 Insuficiência de insumos para trabalhar;
 Recursos financeiros insuficientes para ações necessárias;
 Falta ou insuficiência de RH para fazer inspeções e não chefes;
 Insuficiência de recursos para a realização do trabalho. Ex: humanos, viaturas

e outros).

Figura 2: Microproblemas levantados pelo grupo
Logo após, os desconfortos (microproblemas) foram agrupados e determinados
os seguintes macroproblemas:
1. Desmotivação causada por problemas relacionados ao trabalho;
2. Gestão autoritária;
3. Política de RH insuficiente para o trabalhador;
4. Falta qualificação do processo fiscalizatório/faltam alternativas ao processo

de trabalho não fiscalizatório;
5. Recursos insuficientes.

Para cada macroproblema foi analisado o contexto e gerada uma imagem
objetivo, planejado e traçado o que se pretende alcançar:
1. Ter profissionais motivados;
2. Gestão participativa democrática;
3. Política de RH que valorize efetivamente o trabalhador;
4. Processo de trabalho qualificado;
5. Recursos suficientes disponíveis.
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Figura 3: Macroproblemas levantados pelo grupo
Em seguida, foram elencados os aspectos dos macroproblemas que trazem as
“cargas negativas” do problema.
A realidade foi analisada de forma a identificar os problemas que dificultem a
implementação do projeto. As ideias foram agrupadas de acordo com os núcleos de
sentido ou similaridade, identificando os macroproblemas para que houvesse maior
possibilidade de intervenção no que realmente é significativo.
O GAF 4 manifestou o desejo potencializado de transformar a situação, a fim de
celebrar outra realidade.
Em seguida foi elaborado o Plano de Ação utilizando o Planejamento Estratégico
Situacional (PES) Simplificado.
Foram identificadas as similaridades, complementaridades ou diferenças, sendo:
 Ações fiscalizatórias geradas por demanda;
 Dados dos SIVISA não favorecem o planejamento;
 Ações de VISA identificadas como práticas fiscalizatórias.

Combinou-se a dinâmica da CPA (Construção do Projeto Aplicativo) com as
seguintes atividades e prazos:
 Identificação das facilidades e dificuldades para a continuidade dos trabalhos

iniciados na Oficina de Trabalho Projeto Aplicativo
 Identificação do uso de evidências para apoiar a leitura do contexto realizada

pelo grupo na Oficina de Trabalho Projeto Aplicativo
Após exposição das orientações por dispositivo audiovisual atentou-se para as
seguintes questões:
 Qual é o tamanho desse problema?
 Qual é a importância política dada ao problema?
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 Qual é a factibilidade, ou seja, quais são os recursos humanos, materiais

necessários e disponíveis para a resolução do problema?
 Entre outros...

Em

seguida

foi

utilizada

a

Matriz

Decisória

com

os

critérios

de

transcendência/valorização, vulnerabilidade/disponibilidade tecnológica, relevância e
factibilidade. A partir da somatória das pontuações correspondentes aos problemas
listados foi estabelecida a ordem de priorização:

MATRIZ DECISÓRIA

Figura 4: matriz decisória
Em seguida foram identificados os atores sociais relevantes aos problemas
priorizados, segundo seus valores e interesses. Essa etapa contribuiu para o
desenvolvimento do pensamento estratégico imaginando potenciais desdobramentos,
favoráveis ou contrários, em relação às iniciativas que visem solucionar os problemas
priorizados.
Levantamento dos atores:
Ator

Valor

Interesse

EGDS/CETS

Alto

+

Coord. Setoriais da VISA

Médio

+

Repr. Conselho de classe

Médio

+

Coord. Áreas(prod/serv/al)

Alto

+

Diretor da VISA

Alto

+

Secretário da Saúde

Alto

Indiferente

Coord. da VISA (Ana Laura)

Alto

+

Repres.

Conselho

Mun. Médio

+

Médio

+

(usuários/trab/gestores)
Repres. Planos de Saúde
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Ator
Coord.

Valor

Cursos/estágio/faculdades

com Médio

Interesse
+

cursos da saúde.
Técnicos

Alto

+

Sebrae

Médio

+

CVS

Médio

+

GVS

Médio

+

Responsáveis pelos hospitais

Alto

+

Logo após, o GAF 4 revisitou os macroproblemas, a visão dos atores e
identificou qual macroproblema seria priorizado.
 O problema eleito foi o de nº 5: “Faltam alternativas ao processo de

trabalho não-fiscalizatório”.
Embora o macroproblema com maior pontuação de prioridade seja o de número
4, o grupo escolheu realizar o projeto aplicativo relacionado ao número 5, pois há
interesse dos integrantes do GAF-4 em implementar/aprimorar os processos de trabalho
não fiscalizatórios, tais como ações educativas, uma vez que espera-se que isso traga
melhores resultados do que processos fiscalizatórios tradicionais baseados em inspeção
e autuação. Além disso o processo de centralização já tem intenção de qualificar o
processo fiscalizatório.
Depois de identificado o problema, a explicação situacional foi representada
através da “construção da árvore explicativa – Árvore do Problema”, onde através do
problema priorizado foram trabalhados os descritores, as causas e consequências,
gerando um diagrama de causa-efeito e identificado o nó crítico, sendo este “a deficiência
da sistematização do processo de trabalho não fiscalizatório”, conforme figura abaixo.
ÁRVORE EXPLICATIVA
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Figura 5: árvore explicativa

Figura 6: Fluxograma da árvore explicativa
No encontro seguinte assistimos ao vídeo “Explicando problemas” o qual ilustrava
um exemplo de como deveríamos prosseguir com a construção do projeto aplicativo.
Nesse vídeo foi dada definição de:


Descritor: descreve o problema, trazendo a carga negativa do problema (consigo
qualificar e quantificar), como, por exemplo, para o problema pneumonia, o
descritor poderia ser tosse, raio x alterado, entre outros;



Causa: são os fatores que determinam o problema;



Consequência: fatores no médio e longo prazo;
Nos reunimos e revisamos a árvore explicativa com a finalidade de melhorar os

descritores, causa e consequências e verificar se o nó crítico escolhido “Canal de
comunicação ineficiente (VISA-SR-USUÁRIO)” estava correto, lembrando sempre de
responder a pergunta “O nó crítico realmente traz a essência do problema?”, para
posteriormente pensarmos no plano de ação.
Após a Análise da Árvore explicativa, alteramos o descritor “Inspeções não evitam
a ocorrência de risco prévio” por “Ocorrência de não-conformidades (médio e alto risco)”
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e quanto a “deficiências de ações educativas”, incluímos também o Setor Regulado e
Usuário.
Foram também incluídos os descritores:


Pouca participação do usuário: falta de responsabilização do SR e usuário; canal
de comunicação ineficiente;



Serviços funcionando com risco sanitário (consequência).

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL SIMPLIFICADO – PES
SIMPLIFICADO
Essa terceira etapa do plano contemplou a construção da planilha de Plano de
Ação – PES Simplificado. Foi estabelecida cada ação detalhada segundo as atividades
que a compõem, com seus produtos e resultados determinados, assim como os
responsáveis pelas ações, os recursos empregados e o tempo de execução,
considerando o contexto ou cenário do plano. Foi realizado o direcionamento de onde a
Vigilância Sanitária quer chegar a partir deste plano. Conforme tabela 1.
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Tabela 1 – Plano de ações simplificado
Macroproblema

Visa Campinas

Problema

Deficiência da Sistematização de tecnologias de intervenção não fiscalizatórias/inspeção

Nó crítico

Canal de comunicação Ineficiente (VISA – SR – Usuário)

Resultado

Ações e

esperado

atividades

Terem
tecnologias de
intervenção não
fiscalizatórias
sistematizadas;

Parceiros /
Responsável

eventuais

Indicadores

opositores

Recursos

Prazos

necessários

1. Criar e utilizar

Área de

. Área Técnica

1. Quantidade de

1. E-mail

ferramentas de

comunicação -

. Usuários

e-mails enviados

2. Lista de e-mails 1 mês

mala direta para

da Visa -

. Setor regulado

2. Quantidade de

cadastrados

1. Atribuir funções: 1 mês

informações

Referência(s)/g

curtidas no face

3. Facebook

2. Criar e-mail: 1 dia

pertinentes/avisos rupo da área da

4. RH

3. Criar e atualizar banco

(incluindo

responsabilizado - de dados com e-mail:

sanitária

0. Criar fluxo de trabalho:

facebook) e fluxos

(grupo com essa

constante

de trabalho

função atribuída)

4. Treinamento dos

5. Tempo

profissionais da visa

2. Criar grupos

1. Técnico com 1. Coordenação

1. Quantidade de

1. Espaço físico

1. 30 dias para a primeira

técnicos

conhecimento

2. Setor regulado

grupos

2. Tempo

reunião

participativos

na área

3. Referências

2. Quantidade de

3. Computadores

2. 6 meses para verificar

(podem ser

técnicas

encontros

/datashow

eficácia do canal de

discutidos estudos

4. Usuário

3. Utilização dos

comunicação criado a
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Macroproblema

Visa Campinas

Problema

Deficiência da Sistematização de tecnologias de intervenção não fiscalizatórias/inspeção

Nó crítico

Canal de comunicação Ineficiente (VISA – SR – Usuário)

Resultado

Ações e

esperado

atividades

Parceiros /
Responsável

eventuais

Indicadores

opositores

Recursos

Prazos

necessários

de caso ou outros

canais de

partir do GT

assuntos): com as

comunicação

3. 1 ano para verificar

áreas: setor

4. Ficha de

mudanças de no

público; CCIH;

avaliação dos

processo de trabalho dos

Hemodinâmica; ou

encontros

setores regulados

outras)
3. Implementar

1. Técnicos

1. Assessores

1. Quantidade de

1. Espaço físico

1. Planejar /

treinamentos

integrantes do

técnicos

treinamentos (por

2. Tempo

elaborar/divulgar os

periódicos por

GAF 4

2. Técnicos da

nº / por área)

3. Computadores

treinamentos ( 3 meses) -

temas (bimestral

Visa

2. Quantidade de

/datashow

no planejamento, ouvir os

e/ou outros --

3. Coordenação

participantes (por

interessados / outros

treinamento)

atores

piloto / exemplos:
salões de beleza

2. Aplicar treinamentos

e/ou outros)

(bimestral, após
planejamento – jan /2018)
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Macroproblema

Visa Campinas

Problema

Deficiência da Sistematização de tecnologias de intervenção não fiscalizatórias/inspeção

Nó crítico

Canal de comunicação Ineficiente (VISA – SR – Usuário)

Resultado

Ações e

esperado

atividades

Parceiros /
Responsável

eventuais

Indicadores

opositores

Recursos
necessários

Prazos

3. Avaliar treinamentos (a
cada treinamento)
4. Realizar ações

1. Técnicos

1. Assessores

1.Quantidade de

1.Pessoal técnico

1. Alimentar bancos de

educaticas in loco integrantes do

técnicos

ações realizadas

capacitado

dados de forma

mediante

2. Técnicos da

2.Levantamento

2.Tempo

sistematizada (a cada

necessidade (por

Visa

do número de

inspeção)

temas)

3. Coordenação

reincidências nos

2. Avaliar banco de dados

estabelecimentos

(compilar informações

que tiveram ações

uma vez por mês)

educativas

3. Fazer levantamento de

GAF 4

legislações/temas novos
de interesse do SNVS
(compilar 1 vez por mês)
4. Planejar ações (2
meses após verificação
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Macroproblema

Visa Campinas

Problema

Deficiência da Sistematização de tecnologias de intervenção não fiscalizatórias/inspeção

Nó crítico

Canal de comunicação Ineficiente (VISA – SR – Usuário)

Resultado

Ações e

esperado

atividades

Parceiros /
Responsável

eventuais

Indicadores

opositores

Recursos

Prazos

necessários

da necessidade)
5. Implementar ações (a
partir de um mês,
dependendo da
quantidade de serviços)
6. Avaliar capacitações (
até 1 mês após
encerrado ciclo de
capacitações)
5. Fazer gestão

1. Técnicos

1. Coordenação

1. Quantidade de

1.Pessoal técnico

1. Compilar relatórios

das informações

integrantes do

2. Responsável

ações educativas

capacitado

mensais contendo

obtidas através do GAF 4

pelo 156 da

feitas a partir dos

2.Tempo

informações a respeito de

156 com objetivo

prefeitura

levantamentos

denúncias / áreas /

2. Relatórios de

regiões / (uma vez por

análise dos 156

mês)

de orientar ações
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Macroproblema

Visa Campinas

Problema

Deficiência da Sistematização de tecnologias de intervenção não fiscalizatórias/inspeção

Nó crítico

Canal de comunicação Ineficiente (VISA – SR – Usuário)

Resultado

Ações e

esperado

atividades

Parceiros /
Responsável

eventuais

Indicadores

opositores

Recursos

Prazos

necessários

3. Número de 156

2. Avaliar e elaborar

por temas

relatórios (uma vez por
mês)
3. Demandar ações a
partir dos relatórios (uma
vez por mês)

6. Disponibilização 1. Técnicos

1. Procuradores

1. Quantidade de

1.Pessoal técnico

1. Estudar em grupo da

de situação

2. Técnicos Visa

serviços

capacitado

VISA se é interessante

sanitária/ listagem GAF 4

3. TI (IMA)

licenciados

2.Tempo

em termos de

de serviços

4. Secretário

contidos na

3. Software

saúde/política, essa ação.

licenciados/em

5. Vereadores

listagem

processo de

6. Administrativo

integrantes do

2. Gestores

(2 meses)
SE FOR DE INTERESSE

licenciamento

2. Estudo jurídico / legal

(com objetivo da

da questão (3 meses)

população

CASO POSITIVO
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Macroproblema

Visa Campinas

Problema

Deficiência da Sistematização de tecnologias de intervenção não fiscalizatórias/inspeção

Nó crítico

Canal de comunicação Ineficiente (VISA – SR – Usuário)

Resultado

Ações e

esperado

atividades

Parceiros /
Responsável

eventuais
opositores

Indicadores

Recursos

Prazos

necessários

participe da

JURÍDICO

regulação) --

3. Definir procedimentos
de como alimentar
continuamente o sistema
(4 meses)
4. Elaborar o sistema e
definir responsáveis (6
meses)

Passamos então a analisar a motivação e valores dos atores sociais envolvidos na realização de cada ação. Complementarmente analisamos
os recursos necessários para a realização de cada ação e como os atores relacionam-se com estes recursos, de acordo com Quadro 1
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Matriz de análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do plano
Canal de comunicação Ineficiente (VISA – SR – Usuário)
Atores /

1. Criar e utilizar

2. Criar grupos

3. Implementar

4. Realizar ações

5. Fazer gestão

6. Disponibilização

Ações

ferramentas de

técnicos

treinamentos

educativas

das informações

de situação

mala direta para

participativos (podem coletivos periódicos

específicas in loco

obtidas através do sanitária/ listagem

informações

ser discutidos

por temas (bimestral

mediante

156 com objetivo

de serviços

pertinentes/aviso estudos de caso ou

e/ou outros – piloto /

necessidade

de orientar ações

licenciados/em

s (incluindo

outros assuntos):

exemplos: salões de

(desvinculada de

processo de

facebook) e

com as áreas: setor

beleza e/ou outros)

inspeção)

licenciamento (com

fluxos de

público; CCIH;

objetivo da

trabalho

Hemodinâmica; ou

população participe

outras)

da regulação) --

Visa

-

-

-

-

-

-

A - * (recurso

A - (recurso político,

político,

econômico,

econômico,

organizacional – o

organizacional – o SEC pode
SEC pode

inviabilizar a

inviabilizar a

realização da ação -

realização da ação caso essa ação
Secretário de
Saúde

A+

M+

M+

M+

- caso a gestão

comprometa sua

dessas

visibilidade política –
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informações

além disto a

comprometam a

influência dos

visibilidade política poderes
relacionado aos

econômicos/político

serviços próprios,

s podem pegar mal

isso pode pegar

pro SEC)

mal pro secretário
e ele pode
inviabilizar o role)
A - * (recurso

A - (recurso político

político

organizacional -- até

organizacional --

existe um recurso

até existe um

econômico, mas por

recurso

questões políticas e

econômico, mas

organizacionais não

por questões

há acesso eficaz ao

Gestão

políticas e

mesmo - esse ator

Vigilância

organizacionais

pode inviabilizar

(diretor /

não há acesso

essa ação caso não

coordenador) A +

A+

A+

A+

eficaz ao mesmo - queiro “comprar
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esse ator pode

briga” política com o

inviabilizar essa

secretário, o que

ação caso não

reflete o baixo poder

queiro “comprar

político deste ator,

briga” política com neste momento,
o secretário, o que para esta ação)
reflete o baixo
poder político
deste ator, neste
momento, para
esta ação)
Chefe de
setor

A+

A+

A+

A+

A+

M+

A - (?)

A - (?)

A - (?)

A - (?)

A-

A-

Profissionais
de Visa

Usuários
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Conselhos de
saúde
(municipal,
dist., loc.)

M+

M+

A+

A+

A+

A+

M+

A+

Sociedade
civil
organizada
(cons. Idoso;

B 0 (não tem

grupo LGBT;

B0 (não tem recursos

recursos

marcha das

identificados para

identificados para

vadias)

B+

esta ação)

M+

esta ação)

Setor
Regulado
M - (?) --> (recurso

RL e RT dos
serviços

A+

A - (recursos

técnico; a princípio

B 0 (não tem

foi considerado que

recursos para esta políticos -- a

inviabiliza essa ação.

ação, e nem

pressão política com

Para ela se tornar

inviabilizam a

vereadores

viável devemos

execução da

conhecidos pode

mesma)

inviabilizar a

tomar alguma

A+

A+

econômicos,
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estratégia em relação

realização desta

isso.)

ação -- o valor é
principalmente
negativo para os
serviços que
funcionam
clandestinamente)

B 0 (recursos

B 0 (não tem

políticos e

B 0 (recursos

recursos para esta

organizacionais,

políticos e

B 0 (não tem

ação, e nem

que não

organizacionais, que

recursos

inviabilizam a

identificados para

execução da

esta ação)

mesma)

inviabilizam essa não inviabilizam essa
Sindicatos

ação)

ação)

M+

M+

B 0 (recursos
técnicos e políticos, B 0 (não tem

Conselhos de
Classe

M +

M+

M+

que não

recursos para esta

inviabilizam, mas

ação, e nem

dependendo da

inviabilizam a

ação educativa

execução da

específica, os

mesma)

M+
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conselhos entrariam
como parceiros nas
aplicações dos
treinamentos)
B 0 (recursos

Associações

M 0 (recursos

técnicos e políticos,

organizacionais

que não

e técnicos, que

inviabilizam, mas

não inviabilizam

dependendo da

essa ação.

ação educativa

B 0 (não tem

Porém o recurso

específica, os

recursos para esta

técnico ajudaria

conselhos entrariam ação, e nem

de referência nas informações

como parceiros nas inviabilizam a

dos assuntos a serem

aplicações dos

execução da

treinamentos)

mesma)

(CBR; )

divulgadas)

M+

M+

M+
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Ao analisar a viabilidade das ações, foi verificado que todas as ações teriam
viabilidade conflitiva, se considerado o interesse dos atores Profissionais de Visa. Dessa
forma foi consenso do grupo realizar uma avaliação/ação específica em relação aos
profissionais de Visa, e depois trabalhar na viabilidade das ações independentes dos PV.
As ações de viabilização junto a este ator terão grande impacto para nosso
projeto aplicativo. Para melhorar o interesse dos profissionais em Visa, propomos:
 Identificar

as

forças

contrárias

(pessoas

com

grande

influência

política/popular com interesses negativos) e forças positivas (pessoas com
grande influência política/popular com interesse positivo);
 Reconhecer o valor técnico especializado;

Além disso, as ações 5 e 6 são pouco viáveis, porque os atores opositores (- ou
0) detém recursos importantes para a realização das ações. Estamos em um momento
político e econômico desfavorável para que os atores mudem seus valores, de forma a se
tornarem favoráveis a estas ações.
Desta forma optamos por pensar estratégias de aumento de viabilidade paras a
ação 2. Isso deve ser feito considerando os atores Responsável Legal e Responsável
Técnico, no que diz respeito essa ação.
As estratégias mais viáveis são:
2. Persuasão
a) aproximação técnica com o setor de regulação;
b) aumento de capacidade técnica dos funcionários;
c) melhoria da qualidade do serviço;
d) economia em alguns casos (considerando a utilização do grupo técnico como

fonte de informação e qualificação) ;
e) compreensão consensual da legislação (hermenêutica);
3. negociaçãocooperativa:
a. oferta de treinamentos oficiais ( assim já serão executadas as ações 3 e 4 do

plano de ação).
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AÇÂO KO – Aproximação dos atores Profissionais de VISA (impacto em todas as
ações)
Para esta etapa definiu-se a realização de uma reunião em cada vigilância,
juntamente aos seus núcleos, para apresentação do projeto aplicativo, com o objetivo de
diminuir possíveis resistências. A apresentação será realizada de forma participativa e
colaborativa.

PLANO DE AÇÕES
Dessa forma passamos a elaborar um plano de ações que contemple a
execução das ações de número 2 e 3.
AÇÃO 2: Criar grupos técnicos participativos de alta complexidade (podem ser
discutidos estudos de caso ou outros assuntos): com as áreas: setor público;
CCIH; Hemodinâmica; ou outras)
Proposta inicial de discussão de legislações específicas com apoio das áreas
técnicas do setor regulado e da vigilância. Pode ser a partir de situações sentinela
enfreados pelos serviços. Debate técnico em espaço protegido
São duas possibilidades de grupo técnico:
1- Grupos pontuais para discussão de temas específicos, determinados, com

término previsível. Tem por objetivo compartilhamento de informações e
construções de processos de trabalho em conjunto.
2- Grupos longitudinais para discussão de temas que surgem a partir de

demandas levantadas pelos serviços ou pelas vigilâncias. Tem o objetivo de
criar vínculo com o setor regulado e promover a coresponsabilização.
Subações
1.1. Gerar Termo de Referência Simplificado interno, contendo informações básicas a

respeito de objetivos, resultados esperados etc. (objetivo de divulgação de
informações para técnicos da visa).
1.1.1.

Responsabilidade: Fábio

1.1.2.

Prazo: segunda quinzena de janeiro (duas semanas)

1.2. Determinar Tema para projeto piloto. Isso pode ser determinado com todos os

profissionais de visa (coordenadores ou áreas técnicas). (talvez com o setor
regulado?)

31

1.2.1.

Responsabilidade: Mirella e Daniela (dentre outros)

1.2.2.

Prazo: segunda quinzena de janeiro (1 semana)

1.3. Fazer levantamento de recursos necessários (humanos e materiais), e conseguir

reservá-los previamente aos convites. Setor regulado e Vigilância
1.3.1.

Responsabilidade: Mirella e Daniela (dentre outros)

1.4. Fazer carta convite e convidar o setor regulado.
1.4.1.

Responsabilidade: Fábio e Luiza

1.4.2.

Prazo: 3 semanas (duas após o levantamento do tema)

1.5. Fazer reunião (construir em conjunto com os participantes do grupo a forma de

abordar a questão). Lembrar de lista de presença e registros da reunião (ata)
1.5.1.

Responsabilidade:

1.5.2.

Prazo: Março 2018

1.7. Avaliação do grupo ao final da reunião (ao estilo avaliar a si, ao grupo e ao
“moderador” visa) – O profissional da visa deve registrar esta avaliação, para que
facilitem a implementação de novos grupos (tipo um fechamento de caso) e servirá como
acompanhamento da eficácia do Projeto Aplicativo.

AÇÃO 3. Implementar treinamentos coletivos periódicos por temas
Optamos por escolher inicialmente o público-alvo associado a Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPI). Há grande quantidade deste tipo de
estabelecimentos em Campinas, considerando a pirâmide populacional da cidade na qual
há crescente quantidade de idosos. Além disso, pela complexidade e particularidade
deste tipo de estabelecimento, existe alta demanda associada a denúncias.
O publico alvo escolhido para o primeiro treinamento são profissionais que já
atuam na área da ILPI, ou que tem interesse em atuar nessa área. Um segundo
treinamento será realizado de forma a abrir para o publico em geral, daqui a 6 meses.

2. Sub-ações:
2.1. Definir temas de palestra referente aos assuntos a serem abordados
2.1.1. Responsabilidade: Grupo técnico de ILPI e Helena Menezes, referencia
técnica para a área
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2.1.2. Prazo: 2 semanas
2.2. Criar um e-mail institucional para gestão dessas ações
2.2.1. Responsabilidade: Fábio
2.2.2. Prazo: 1 semana
2.3. Realizar levantamento de recursos necessários (humanos e materiais), e
reservá-los previamente a divulgação.
2.3.1. Responsabilidade: Cinara e Nilce
2.3.2. Prazo: 1 semana
2.4. Elaborar a apresentação - slides
2.4.1. Responsabilidade: Mirella
2.4.2. Prazo: 2 semanas
2.5. Elaborar ficha de avaliação
2.5.1. Responsabilidade: Reinaldo e Luiza
2.5.2. Prazo: 2 semanas
2.6. Realizar divulgação – a princípio essa divulgação será direcionada aos serviços
que ja estão em funcionamento e que são de conhecimento da vigilância, através
de cartazes afixados em locais específicos, tais como as visas, atendimento ao
cidadão, porta aberta, conselho do idoso e convites. No segundo momento, a
divulgação poderá ocorrer através da mídia.
2.6.1. Responsabilidade: Míriam
2.6.2. Prazo: 1 Mês
2.7. avaliação do treinamento com os quesitos: numero de participantes, adesão,
pesquisa de satisfação
2.7.1. Responsabilidade: Cinara
2.7.2. Prazo: 2 semanas após os treinamentos
2.8. Acompanhamento: comparação entre o número de solicitações de processos de
licenciamento antes e depois dos treinamentos.
2.8.1. Responsabilidade: Fábio
2.8.2. Prazo: seis meses a um ano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste Projeto Aplicativo apresentou dificuldades, considerando a
complexidade do trabalho a que a equipe se propôs desenvolver. Porém a dinâmica de
trabalho, conforme descrito na metodologia, foi responsável por um grande crescimento
profissional por parte dos integrantes. A partir dos conhecimentos adquiridos ao longo
desta especialização será possível com que os integrantes realizem intervenções nos
problemas observados na sua rotina profissional de forma mais profissional e integrada.
Especificamente, a partir do plano de ações, resultado desse Projeto Aplicativo,
será possível implementar na prática dos profissionais da vigilância sanitária de
Campinas a criação de grupos técnicos participativos de alta complexidade e a
implementação

de

treinamentos

coletivos

periódicos

por

temas.

Após

sua

implementação, e a partir da avaliação dos seus resultados, será possível avaliar o real
impacto destas ações na promoção e prevenção a saúde, de maneira complementar as
inspeções.
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1. RESUMO
O Projeto Aplicativo pode ser compreendido como uma atividade coletiva que foi
desenvolvida em um grupo composto por dez pessoas, dentre elas trabalhadores/
servidores

e

gestores

da

Secretaria

Municipal

de

Saúde

de

Pelotas

e

uma

servidora/farmacêutica da 3ª CRS, teve com foco a construção de uma intervenção na
realidade. Compreendemos que o projeto aplicativo tem sido nesses últimos tempos,
especialmente em se tratando de metodologias ativas, como um dos produtos/processos
desenvolvido durante o Curso de Especialização ofertado pelo IEP/HSL (Instituto de Ensino
e Pesquisa/Hospital Sírio-Libanês) Sendo assim, entendemos que o Projeto Aplicativo se
trata de um modelo que tem como escopo realizar uma intervenção a partir de um problema
identificado no processo de trabalho.
No presente, trabalhamos na identificação de uma necessidade de melhoria de uma
situação que requer um cuidado maior dentro da Vigilância Sanitária do município de
Pelotas/RS. Por meio do Projeto Aplicativo nos unimos com o objetivo de resolver os
problemas priorizados aplicando estratégias de planejamento como uma das ferramentas
para a aplicabilidade desse projeto, sendo que um dos objetivos da intervenção consiste na
melhoria dos processos de atenção à saúde por meio da qualificação das ações de
vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos de relevância em Saúde Pública.
Uma das tarefas do PA. consistia na identificação das principais inquietudes dentro
da VISA. Após essa identificação, mediante aplicação da matriz decisória e direcionado o
projeto para o Setor de Interesse à Saúde da VISA, definimos qual seria nosso macro
problema: Lacuna na integração funcional no Setor de Interesse à Saúde da VISA sem
que haja um protocolo de trabalho afinado. Identificamos atores sociais relevantes ao
problema priorizado com valores altos, interesses positivos ou negativos e motivação aliada
ou oponente, conforme sua ideologia e intencionalidade perante o projeto.
Ao construir o Projeto Aplicativo procuramos analisar os diferentes contextos
identificando problemas relacionados ao processo de trabalho atinente ao Setor de Interesse
à Saúde da Vigilância Sanitária. Encontramos no PA. uma oportunidade para a melhoria na
estruturação do trabalho dentro da VISA. Durante a construção do PA. foram identificados
vários desafios da organização do trabalho dentro da vigilância por meio de informações
obtidas junto ao grupo com a análise das atividades desempenhadas por cada membro do
GAF.
Foi preciso dimensionar e avaliar a estrutura e os recursos disponíveis para a
construção do PA. A fim de que se pudesse alçar um problema que estivesse dentro de
nossa esfera de ação e atuação (governabilidade). Através da seleção de problemas,
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detectamos situações prioritárias a serem enfrentadas para a melhoria da integralidade do
cuidado em saúde e implementação do projeto, sendo assim identificado o macroproblema
definido pelo GAF. A busca da interação entre os profissionais envolvidos no processo de
trabalho da vigilância, estimulando o respeito e a capacidade de ouvir e de lidar com a
diversidade de opiniões foi de extrema importância na construção do PA. As ações do plano
foram estabelecidas considerando a estrutura física, administrativa e operacional dos
serviços, bem como, a disponibilidade de recursos humanos e financeiros em relação às
metas e ao cronograma estabelecido (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 25).
Na elaboração do plano de intervenção, em que definimos ações principais sendo
para cada uma elencadas atividades que visam à promoção do funcionamento de equipes
multiprofissionais, considerando as capacidades requeridas para a organização do trabalho
da vigilância, buscamos superar com criatividade e responsabilidade as limitações de
estrutura e recursos, orientando os processos de trabalho da vigilância em saúde pelo
interesse coletivo.
Ademais, pretendemos através do PA. monitorar e avaliar o processo de trabalho da
Vigilância Sanitária em seu âmbito de atuação, utilizando parâmetros de efetividade,
eficiência, segurança e qualidade para a avaliação do trabalho em vigilância em saúde.
Aprendemos a importância da identificação da necessidade de novos conhecimentos a partir
da realidade e dos desafios do trabalho em vigilância sanitária, o que impulsionou a
realização de pesquisas para a promoção de nossos conhecimentos assuntados nas bases
científicas e tecnológicas ligadas à área da saúde.
Diante de tudo que fora explicitado, concluímos que, através da implementação do
PA., buscamos

superar nosso macroproblema montando equipes multiprofissionais

integradas que trabalhem, inicialmente, no Setor de Interesse à Saúde, processando críticas
e sugestões, de modo a orientar o processo de trabalho pelas melhores práticas em
vigilância sanitária sempre retroalimentando a identificação de problemas que possam vir a
emergir dentro da análise conjectural e prática da VISA.

2. CONTEXTO
A Vigilância Sanitária (VISA) ocupa um lugar de destaque no cenário do Sistema
Único de Saúde (SUS). Na Lei Orgânica da Saúde, (Lei Federal n.º 8080/90 e Lei Federal
n.º 8142/90), entende-se por Vigilância Sanitária o 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.
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Dentro do contexto de VISA, mister se faz o conhecimento da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999. Trata-se
de uma autarquia sob regime especial, que tem sede e foro no Distrito Federal e está
presente em todo o território nacional por meio de suas coordenações de portos, aeroportos,
fronteiras e recintos alfandegados.
A ANVISA tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da
população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e
serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos
insumos e das tecnologias a eles relacionados e com o seu surgimento, as secretarias de
saúde começaram a implantar e estruturar suas vigilâncias estaduais e municipais, para
adequar-se as exigências da lei e cumprir as atribuições por ela delegadas. (BRASIL, 1999)
O município de Pelotas está em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde
desde o ano de 2000. E, com abrangência da 3º e 7º Coordenadorias de Saúde,
disponibiliza ações e serviços públicos de saúde para uma população de aproximadamente
1.000.000 de habitantes.
Atualmente, na Secretaria Municipal de Saúde, a Diretoria de Vigilância em
Saúde (DVS) do município de Pelotas é composta por quatro departamentos, quais sejam:
Vigilância Epidemiológica (VIGIEP), a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), a
Vigilância Ambiental em Saúde (VIGIAM) e a Vigilância Sanitária (VISA).
O Departamento de Vigilância Sanitária (VISA), que é o principal foco de estudo
deste projeto aplicativo e portanto o único departamento a ser detalhado, possui no seu
quadro os seguintes servidores: dois médicos veterinários, dois assistentes sociais, dois
enfermeiros, um farmacêutico, três nutricionistas, seis oficiais administrativos, vinte agentes
fiscais (sendo dois cedidos ao VIGIAM) e dois motoristas.
Neste contexto, foi disponibilizado aos servidores em saúde da Região Sul, a
participação no processo seletivo do curso de Especialização em Gestão da Vigilância
Sanitária, ofertado pelo Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa − IEP/HSL, numa
parceria entre Ministério da Saúde – MS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o
Hospital Sírio Libanês – HSL. Das 40 (quarenta) vagas ofertadas, 12 (doze) foram ocupadas
por funcionários da DVS/SMS/Prefeitura Municipal de Pelotas.
Este grupo de servidores juntamente com uma farmacêutica da Secretaria
Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul formou o presente GAF – Grupo Afinidade VISA
Pelotas.
Utilizando uma abordagem construtivista, embasada em reflexões críticas e nos
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saberes dos especialistas, dos facilitadores e dos membros do grupo, foram identificados
algumas fragilidades que restaram agrupadas num macro problema da VISA Pelotas. Tal
macro problema é justamente é a existência de uma lacuna na integração funcional no Setor
de Interesse à Saúde da VISA sem que haja um protocolo de ações de trabalho afinadas.
O grupo, à luz de referencial teórico, desenvolverá projeto aplicativo piloto no
Setor de Interesse à Saúde. Este setor tem suas atividades de regulação, orientação e
fiscalização focadas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Escolas de
Educação Infantil e Comunidades Terapêuticas. Atualmente as ILPI tornaram-se um nicho
economicamente muito rentável, considerando a longevidade da clientela e a necessidade
de seus familiares encontrarem um lugar ideal para acomodar seus idosos.
Em 2011 o município de Pelotas contava 27 (vinte e sete) ILPI cadastradas na
VISA. Hoje, alcança-se o número de 49 (quarenta e nove) Instituições reguladas pela VISA,
restando mais do que necessária a eficiência e a eficácia de suas intervenções no setor
regulado.
O projeto aplicativo tem como foco organizar o Setor de Interesse à Saúde de
forma a integrar as diversas áreas de atuação, com um protocolo de trabalho que qualifique
a prestação do serviço de vigilância no município de Pelotas.

3. OBJETIVO GERAL
Considerando os problemas identificados, o presente trabalho busca sanar
problemas históricos dentro do Departamento de Vigilância Sanitária de Pelotas no que
tange a falta de integração funcional no ambiente de trabalho e nas ações executadas pelo
Departamento de Interesse à Saúde. Com isto, nosso objetivo geral consiste na elaboração
de um projeto de intervenção ligado ao Setor de Interesse à Saúde da VISA em que
pretendemos criar uma estrutura de procedimentos de trabalho que envolvam os diversos
profissionais lotados na VISA em oposição à forma atual que é de atuação fragmentada e
que, em razão disto, atua aquém das suas potencialidades, já que não representa todo o
potencial que existe dentro de um grupo multiprofissional reunido. Para isto, é proposta uma
realocação de servidores dentro da VISA, definidos através de um organograma que os
redistribuirá, primeiramente no Setor de Interesse à Saúde, que compreende, consoante já
mencionado, as Escolas de Educação Infantil, as Instituições de Longa Permanência para
Idosos e as Comunidades Terapêuticas.
Após, em um segundo momento, pretendemos estender esta redistribuição dentro
dos

demais

setores:

alimentação,

enfermagem,

farmácia,

veterinária,

processos
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administrativos sanitários, fiscalização e administrativo, qualificando os serviços prestados
por este departamento. Em síntese, objetivamos contribuir para a consolidação do Sistema
Nacional de Vigilância sanitária, no sentido da melhoria da qualidade de vida e da saúde da
população que atendemos.
Desta forma o objetivo deste PA. Reorganizar a estrutura de procedimentos de
trabalho que envolvam os diversos profissionais lotados na VISA de Pelotas.
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dentro desse contexto, elaboramos os seguintes objetivos específicos atinentes ao
presente trabalho:
- construir e aprimorar os processos da VISA Pelotas com o intuito de intervir na realidade,
minimizando e findando o macroproblema identificado e priorizado;
- divulgar e publicizar o PA para todos os colaboradores/funcionários da VISA a fim de
promover a participação coletiva para alcance do objetivo geral;
- elaborar novos roteiros de inspeção que permitam ações de fiscalização mais coesas e
padronizadas por parte dos servidores;
- qualificar as inspeções através de grupos multidisciplinares de trabalho;
- proporcionar a educação permanente dentro do grupo de trabalho;
- criar um núcleo de ideias dentro da VISA e
- criar um fórum permanente de discussões ligadas à VISA e saúde pública.

4. FUNDAMENTAÇÃO - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O progresso da administração pública tem evoluído bastante ao longo do tempo,
mas a pergunta que vem à tona é: em que ritmo a gestão pública vem acompanhando os
avanços da área administrativa? As necessidades de inovação não se atam somente ao
setor privado, mas a todas as organizações em geral que devem buscar atualização se
pretendem continuar a atender as necessidades de seus clientes (OLIVEIRA, 2011).
A introdução de modernas tecnologias de produção no setor regulado imprime um
novo perfil à realidade do trabalho na área de Vigilância Sanitária exigindo, cada vez mais,
força de trabalho permanente e em contínuo aperfeiçoamento (OLIVEIRA, 2011).
O número e a qualificação dos profissionais que atuam em VISA devem ser
suficientes para permitir a composição de equipes multiprofissionais, com enfoque
multidisciplinar e capacidade de desenvolver trabalhos intersetoriais, de forma a garantir a
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cobertura das diversas ações de acordo com as necessidades e os riscos sanitários a que
estão expostas as populações (OLIVEIRA, 2011).
As ações de Vigilância Sanitária são ações que requerem a necessidade de
aplicação da imposição legal de poder/dever de fiscalizar e autuar os responsáveis por
práticas que apresentem riscos à saúde individual e coletiva, situação que determina a de
investir/designar os profissionais da VISA para o exercício da função de fiscal. (OLIVEIRA,
2011)
Para tanto, o grupo GAF Pelotas trabalhou com a sistematização dos desafios em
macroproblemas, que por seu turno, foi definida a partir de uma leitura reflexiva da atual
realidade, no âmbito da vigilância sanitária, enfrentada pelos gestores e profissionais de
saúde, visando à construção de capacidades para a sua superação (OLIVEIRA, 2011).
O objetivo da análise de problemas é estabelecimento de uma visão geral da
situação problemática. No caso, o grupo GAF Pelotas pretende atuar em uma realidade
concreta e mudar os resultados considerados insatisfatórios, aprofundando o conhecimento
dos problemas que prioriza como mais relevantes e formulando um conjunto de prováveis
explicações para a ocorrência desses problemas (OLIVEIRA, 2011).
A explicação de um problema é uma reconstrução de simplificados processos que
os geram e das consequências identificadas. A explicitação das relações entre causas e
consequências gera um diagrama de causa-efeito. A melhor descrição dos problemas e a
construção de um fluxograma relacionando as causas e consequências possibilita a
identificação de potenciais obstáculos e oportunidades para a intervenção. A explicação
situacional, representada por esse tipo de fluxograma, é conhecida como árvore explicativa
(OLIVEIRA, 2011).
Outrossim, foi preciso dimensionar e avaliar a estrutura e os recursos disponíveis
para a construção do PA. para que então pudéssemos alçar um problema que estivesse
dentro de nossa esfera de ação e atuação (governabilidade). Através da seleção de
problemas, identificamos as situações prioritárias a serem enfrentadas para a melhoria da
integralidade do cuidado em saúde e implementação do projeto. Sendo assim, organizamos
o trabalho segundo as prioridades estabelecidas, identificando-se o macroproblema definido
pelo GAF.
Na construção do referido Projeto, nossa equipe foi composta por uma assistente
social, seis fiscais, um oficial administrativo, dois gerentes e o Diretor de Vigilância em
Saúde, juntamente com uma farmacêutica da 3ª CRS, justamente para suprir lacunas nos
processos administrativos da VISA Pelotas, promover a articulação das equipes com outros
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setores, visando construir iniciativas que favoreçam o processo de trabalho da vigilância.
Sempre articulando e subsidiando o processo de pactuação, no seu âmbito de atuação intra
e intersetorialmente de modo a potencializar as ações de vigilância em saúde.
As ações do plano foram estabelecidas considerando a estrutura física,
administrativa e operacional dos serviços, a disponibilidade de recursos humanos e
financeiros em relação às metas e ao cronograma estabelecido. Salientamos que um dos
principais

escopos

do

trabalho foi

a

promoção

do funcionamento

de

equipes

multiprofissionais considerando as capacidades requeridas para a organização do trabalho
da vigilância, buscando superar, com criatividade e responsabilidade, as limitações de
estrutura e recursos, orientando os processos de trabalho da vigilância em saúde pelo
interesse coletivo. Para tanto, não se pode deixar de mencionar a importância na interação
dos profissionais envolvidos no processo de trabalho da vigilância, estimulando o respeito e
a capacidade de ouvir e de lidar com a diversidade de opiniões. (SÍRIO LIBANÊS, 2017,
p.25)
Buscamos, outrossim, com o PA., monitorar e avaliar o processo de trabalho da
Vigilância Sanitária em seu âmbito de atuação, utilizando parâmetros de efetividade,
eficiência, segurança e qualidade para a avaliação do trabalho em vigilância em saúde
(SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.25).
Isto posto, uma vez feitas as devidas considerações, parte-se, então, para a
próxima etapa, qual seja, a fundamentação do P.A ancorada nos nós críticos elencados e
que serão explicitados mais adiante no presente.
4.1. AUSÊNCIA DE ESPAÇOS DE DISCUSSÃO DA ROTINA DE TRABALHO NO SETOR
DE INTERESSE À SAÚDE DA VISA
A busca pela melhoria contínua nas relações humanas tem sido foco de diversas
discussões atualmente. A comunicação, o retorno, a orientação, a direção, o respeito e a
responsabilidade com as pessoas são necessários para que se garanta um ambiente de
trabalho saudável, eficaz e de qualidade.
A área de Recursos Humanos há algum tempo passou de um simples
departamento de pessoal para um agente estratégico e passível de transformações dentro
de uma organização, mais conhecida como gestão de pessoas, ideia defendida pela autora
Nickel (2002, p.17).
A empresa ou órgão público que opta pela gestão de pessoas, certamente obterá
resultados em benefício a saúde organizacional, aumentando a sua produtividade e
propiciando satisfação dos empregados/funcionários. Neste sentido, existem várias
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ferramentas de gestão capazes de fomentar resultados satisfatórios.
A construção de uma visão sistêmica da organização constitui-se basicamente em
entender a organização como sendo um sistema integrado, inclusive à sociedade, com seus
anseios e necessidades. Recentemente têm-se observado grandes transformações na área
organizacional, oriundas da globalização, abertura de fronteiras, exigências dos munícipes e
crescente importância da expressão “qualidade” em todos os processos realizados pelas
empresas, em nosso caso específico da Vigilância Sanitária de Pelotas. É dentro deste
contexto que se pretende melhorar os processos estruturais e cognitivos, superando o
conceito de organização voltada somente para as funções de trabalho e produção (PIRES,
1996).
A implementação de um espaço destinado para discussão, em que todos os
profissionais poderão perquerir e até mesmo questionar formas “padrão” de trabalho, tornará
possível que se mude a tradicional forma organizacional e funcional da VISA,
proporcionando um ambiente mais democrático, mais dinâmico, atualizado, melhorando a
qualidade dos serviços prestados e provocando uma motivação funcional que repercutirá em
todo o ambiente de trabalho.
4.1.1 GESTÃO PARTICIPATIVA E CO-GESTÃO
O sistema único de saúde (SUS) tem como um de seus princípios definidos na
Constituição Federal a participação social, na perspectiva de democratizar a gestão da
saúde. Esta gestão, no entendimento da Política nacional de Humanização da atenção e
Gestão do SUS (HumanizaSUS), não é exercida apenas no âmbito do sistema e serviços de
saúde, mas também diz respeito ao cuidado em saúde.
Para operacionalizar a participação social, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990, orienta sobre a formação dos Conselhos de Saúde nos âmbitos nacional, estadual e
municipal. Estes conselhos são compostos por trabalhadores e gestores de saúde (50% dos
conselheiros, sendo 25% para cada segmento) e os restantes 50% são compostos por
usuários do sistema (BRASIL, 1990).
Uma gestão mais compartilhada, portanto mais democrática nos serviços de saúde,
no cotidiano das práticas de saúde, que envolva as relações, os encontros entre usuários,
sua família, rede social com trabalhadores e equipes de saúde necessita de alterações nos
modos de organização do trabalho em saúde, ou seja, que se alterem os processos de
definições das tarefas, responsabilidades e encargos assumidos pelos trabalhadores
(BARROS, 2003). Na verdade, esse tipo de organização não tem garantido que as práticas
dos diversos trabalhadores se complementem, ou que haja solidariedade no cuidado, nem
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que as ações sejam eficazes no sentido de oferecer um tratamento digno, respeitoso, com
qualidade, acolhimento e vínculo (BARROS, 2003).
Tal conjectura tem acarretado falta de motivação dos trabalhadores e pouco
incentivo ao envolvimento dos usuários nos processos de produção de saúde
(corresponsabilização no cuidado de si) (BARROS, 2003).
Por isso, a gestão participativa é um valioso instrumento para a construção de
mudanças nos modos de gerir e nas práticas de saúde, contribuindo para tornar o
atendimento mais eﬁcaz/efetivo e motivador para as equipes de trabalho. Já a cogestão é
um modo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo, sendo, portanto uma diretriz
ética-política que visa democratizar as relações no campo da saúde (JAIME, 2002).
Para a realização dos objetivos da saúde (produzir saúde; garantir a realização
proﬁssional e pessoal dos trabalhadores; reproduzir o SUS como política democrática e
solidária) é necessário incluir trabalhadores, gestores e usuários dos serviços de saúde em
um pacto de corresponsabilidade (JAIME, 2002).
A gestão participativa reconhece que não há combinação ideal preﬁxada desses
três pontos, mas acredita que é no exercício do próprio fazer da cogestão que os contratos e
compromissos entre os sujeitos envolvidos com o sistema de saúde vão sendo construídos
(JAIME, 2002).
Por que é necessária a gestão? A gestão se faz necessária, entre outros, por não
haver previamente coincidência entre as finalidades da organização, interesses e desejos
dos trabalhadores. Uma das tarefas da gestão é, portanto, construir coincidências entre os
interesses e necessidades dos trabalhadores e a disposição de meios e fins da organização.
Não sendo necessária nem previamente estas coincidências, a gestão tem por objeto os
conflitos derivados desta discrepância. Desta forma, esta toma por objeto o trabalho humano
e lida com uma multiplicidade e diversidade de interesses que nele se atravessam
(CAMPOS, 2000).
O trabalho humano é composto por contradições, apresentando-se, ao mesmo
tempo, como espaço de criação e de repetição; espaço de exercício da vontade e ação pelo
constrangimento de outrem; trabalho para si e trabalho demandado do outro, encarnado em
sujeitos e coletivos que portam necessidades (sempre sócio-históricas). Assim, é ilusão
pensar que se trabalharia sempre a favor dos interesses e das necessidades dos agentes
imediatos do trabalho. Trabalhar resulta, pois, da interação de elementos paradoxais, os
quais determinam tanto a sua realização como sentido, quanto como alienação para seus
agentes. Uma nova gestão do trabalho nas organizações de saúde precisa reconhecer a
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indissociável relação entre trabalho livre e trabalho estranhado e apontar exatamente aí
inovações que permitam – no caso da área da Saúde – ampliar a capacidade de produção
de saúde e, ao mesmo tempo, ampliar a realização dos trabalhadores: trabalho dotado de
sentido (CAMPOS, 2000).
Campos (2000) apresenta um método de gestão para coletivos, o qual é
denominado de Método Paideia. Este método também pressupõe a inclusão de alteridades
nos espaços de gestão, os quais se tornam complexos e contraditórios, requisitando,
portanto, modos de geri-los, de conduzi-los, pois estão ocupados agora por sujeitos que
portam distintos desejos, interesses e necessidades. Gastão Campos constrói, então, um
método que pode ser apresentado como a criação de espaços coletivos para o exercício da
cogestão, considerando a análise de demandas multivariadas, oferta de quadros de
referência para sua compreensão (produção de textos) e a construção e contratação de
tarefas (corresponsabilização), levando em conta não só a função primária da organização
de saúde (produzir saúde), mas também a produção de sujeitos (função secundária das
organizações) (CAMPOS, 2000).
Isto posto, o espaço da gestão, a partir da experiência brasileira, passa a ser
compreendido também como exercício de método, uma forma e um modo de fazer as
mudanças na saúde, considerando a produção de sujeitos mais livres, autônomos e
corresponsáveis pela coprodução de saúde (CAMPOS, 2000).
Tomar a gestão como um método implica também na adição de outras funções para
a gestão para além de ser um espaço substantivo que permite a organização de saúde
operar no tempo. No Brasil tem sido comum a expressão cogestão, cujo prefixo “co” designa
duas inclusões, as quais alargam conceitualmente o que se entende por gestão (CAMPOS,
2000).
Em primeiro lugar, cogestão significa a inclusão de novos sujeitos nos processos de
gestão (análise de contexto e problemas; processo de tomada de decisão). Assim, ela seria
exercida não por poucos ou alguns (oligo-gestão), mas por um conjunto mais ampliado de
sujeitos que compõem a organização, assumindo-se o predicado de que “todos são
gestores de seus processos de trabalho” (CAMPOS, 2003).
De outra parte, a ideia de cogestão recompõe as funções da gestão que, além de
manter a organização funcionando, teria por tarefas:
• Analisar a instituição, produzir analisadores sociais – efeitos da ação políticoinstitucional que trazem em si a perturbação, germe necessário para a produção de
mudanças nas organizações. Assim, a gestão é concebida como um importante espaço para
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a problematização dos modelos de operar e agir institucional; (CAMPOS, 2003).
• Formular projetos, que implica abrir-se à disputa entre sujeitos e grupos, os quais
disputam os modos de operar e os rumos da organização. Dessa forma, a gestão é também
um espaço de criação; (CAMPOS, 2003).
• Constituir-se como espaço de tomada de decisão, portanto lugar substantivo de
poder, entendido como capacidade de realização, força positiva, criadora; (CAMPOS, 2003).
• Ser um espaço pedagógico, lugar de aprender e de ensinar; espaço de
aculturação, de produção e socialização de conhecimentos. (CAMPOS, 2003).
O prefixo “co”, nesta perspectiva, indica para o conceito e a experimentação da
gestão um duplo movimento: a adição de novas funções e adição de novos sujeitos
(CAMPOS, 2003).
No campo da saúde, a alienação no trabalho causa efeitos destrutivos, pois a
produção de saúde depende da qualidade do encontro com o outro. Encontro que é
decorrente das formas de relação e dos processos de intercessão entre sujeitos. Esta
questão tem apontado para a necessidade de reorganizar o trabalho em saúde na
perspectiva de produzir sentido para quem o executa. Sem este sentido não se reduz a
alienação, ou seja, não se consegue reposicionar os sujeitos na relação para a produção de
contratos de corresponsabilização no cuidado (CAMPOS, 2003).
Reinventar a gestão e os modos como se organizam a rede de atenção e as ofertas
de cuidado implica, de um lado, a deflagração de um processo cultural, que por sua vez
requer a produção de novas relações entre sujeitos e de novos processos institucionais. De
outro lado, esta reinvenção requer a reestruturação das organizações, dos estabelecimentos
de saúde, que necessitam de uma nova arquitetura capaz de propiciar e fomentar novos
modos de circulação de poder e de produção de subjetividade, capazes então de fomentar a
construção de inovações nas práticas de saúde (PasCHe, 2005).
Reinventar os modos de governar as instituições – portanto, de recriá-las para uma
nova expressão da correlação de forças – é um exercício de aprimoramento da democracia
institucional. Isto exige, entre outros, a formulação de arranjos e processos que permitam o
partilhamento de interesses e a produção de novas contratualidades nas diferenças dos
sujeitos. Para tanto, há de se lançar mão de conceitos ampliados de gestão, de sujeito, de
subjetividade e de grupos, que permitam a compreensão e operação concreta de novos
contratos (PasCHe, 2005).
Cogestão expressa, ao mesmo tempo, inclusão de novos sujeitos nos processos
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decisórios e alteração das tarefas da gestão, que incorpora também função de análise
institucional, de contextos e da política, função de formulação, portanto de exercício críticocriativo e função pedagógica, que Gastão Campos (2000) vai denominar de Função Paideia.
Mas o exercício da gestão ampliada e compartilhada para a produção de mudanças
nas organizações de saúde requer vontade política, provisão de condições concretas e
método, sem o qual se corre o risco de se transformar a cogestão apenas em um exercício
discursivo. É nesta perspectiva que a própria gestão se apresenta como um método, pois
ela tanto pode se prestar ao exercício do controle dos sujeitos (processos de
assujeitamento), como pode ser um importante espaço de reinvenção do trabalho,
produzindo sentido desde pressupostos éticos – como, por exemplo, a base doutrinária do
SUS (equidade, universalidade, integralidade e participação cidadã) (CAMPOS, 2003).
Reinventar as organizações pressupõe alterar o modo de produção e fluxos de
poder. Em geral, as organizações de saúde (que são realidades hipercomplexas) têm uma
disposição centralizadora do poder, fomentando processos de comunicação pouco
transversais e colocando em relação apenas os iguais. Em outras palavras: o exercício da
comunicação se dá entre os pares, dificultando a emergência de processos instituintes
(CAMPOS, 2003).
4.1.2 ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS COLETIVOS DE GESTÃO PARA A PRODUÇÃO DE
ACORDOS ENTRE TRABALHADORES E GESTORES
Grupos de trabalho de Humanização (GtH) – Coletivos organizados, participativos e
democráticos que se destinam a empreender uma política institucional de resgate dos
valores de universalidade, integralidade e aumento da equidade na assistência e
democratização da gestão, em benefício dos usuários e dos profissionais de saúde.
Constituído por lideranças representativas do coletivo de profissionais em cada equipamento
de saúde, tem como atribuições: difundir os princípios norteadores da humanização;
pesquisar e levantar os pontos críticos do funcionamento do serviço; promover o trabalho
em equipe multi e interprofissional; propor uma agenda de mudanças que possam beneficiar
os usuários e os profissionais de saúde; estabelecer fluxo de propostas entre os diversos
setores das instituições de saúde, a gestão, os usuários e a comunidade; melhorar a
comunicação e a integração do serviço com a comunidade (RIVERA, 1989).
Mesa de negociação Permanente – as Mesas de negociação Permanente são
fóruns paritários que reúnem gestores e trabalhadores a fim de tratar dos conflitos inerentes
às relações de trabalho. A criação destes mecanismos se insere no contexto de
democratização das relações de trabalho, nas quais a participação do trabalhador é
entendida como fundamental para o exercício dos direitos de cidadania visando à melhoria
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da qualidade dos serviços de saúde e ao fortalecimento do SUS. As mesas possibilitam a
construção conjunta de um plano de trabalho e de uma agenda de prioridades das questões
a serem debatidas e pactuadas entre gestores públicos, prestadores e trabalhadores da
saúde (RIVERA, 1989).
Contratos de Gestão – Firmados entre as unidades de saúde e as instâncias
hierárquicas de gestão como, por exemplo, unidades de saúde ambulatoriais e hospitais,
com o distrito sanitário e/ou com o nível central da secretaria de saúde. A pactuação de
metas se dá em três grandes eixos: a) ampliação do acesso, qualificação e humanização da
atenção; b) valorização dos trabalhadores, implementação de gestão participativa; c)
garantia de sustentabilidade da unidade. Esses contratos devem ter acompanhamento e
avaliação sistemática em comissões de trabalhadores, usuários e gestores (RIVERA, 1989).
Contratos internos de Gestão – Contrato pode ser entendido como um pacto, um
acordo entre duas ou mais partes que se comprometem a cumprir o que foi decidido.
Contratos internos de Gestão são acordos técnico-políticos entre unidades/equipes que
compõem um serviço de saúde, estimulando as interfaces e a corresponsabilização por
meio da constituição de redes de trabalho e de compromisso. Eles representam a
reorganização nos processos de trabalho nas unidades – que, a partir de diretrizes e
objetivos claros, se materializam em metas, planos de ação e indicadores, voltados para
mudanças nas práticas de atenção e fortalecimento da gestão compartilhada e participativa
(RIVERA, 1989).
Os Contratos internos de Gestão representam acordos e pactos entre unidades e
equipes de saúde derivados de movimentos intensivos e extensivos de análise e discussão
coletiva, sendo potentes mecanismos para garantir a sustentabilidade de mudanças na
lógica da organização do trabalho e da gestão. Além disto, esses Contratos rompem com os
modos fragmentados de pensar e agir nas organizações, construindo e fomentando redes
de conversação, de troca e cooperação (RIVERA, 1989).
Câmara

técnica

de

Humanização

–

Fórum

proposto

para

agregar

instâncias/serviços/sujeitos com o objetivo de compartilhar experiências do/no campo de
políticas/ações de humanização, compondo redes e movimentos de cogestão. Pode-se
constituir por intermédio de representações institucionais formalizadas ou com sujeitos
interessados nas discussões e encaminhamentos acerca de planos de trabalho e avaliação
de experiências. Seu método de funcionamento é pautado no mapeamento e ajustes
contínuos das iniciativas à luz dos princípios e diretrizes da Política nacional de
Humanização. Seu caráter pedagógico-formativo é conferido pelas análises coletivas e
destaque de indicadores do processo de implementação e seus alcances, podendo servir
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como referência para outros serviços (RIVERA, 1989).
Uma nova arquitetura de gestão deve permitir o aumento do contato entre as
pessoas, possibilitando o encontro das diferenças (RIVERA, 1989).
4.1.3 O PARADOXO ENTRE A ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADE E
A AUTONOMIA PROFISSIONAL, TRABALHANDO SOB O ASPECTO DA SUBJETIVIDADE
Um dos principais segredos para assegurar a qualidade em saúde estaria na
adequada combinação de autonomia profissional com certo grau de definição de
responsabilidade para os trabalhadores. Ou seja, haveria que se inventar modos de
gerenciar que nem castrassem a iniciativa dos trabalhadores, nem deixassem as instituições
totalmente à mercê das diversas corporações profissionais (SARTRE, 1982).
Autonomia pressupõe liberdade, mas para que o trabalho autônomo seja eficaz,
pressupõe-se também capacidade de responsabilizar-se pelos problemas de outros. A
autonomia responsável somente aconteceria quando houvesse interesse e envolvimento
dos agentes com uma certa tarefa. Em tese, o trabalho autônomo quase dispensaria chefia
e demandaria, quando muito, coordenação, avaliação externa e supervisão para indicar
correções de rumo eventualmente necessárias (SARTRE, 1982).
O trabalho em saúde está sempre sujeito a imprevistos. Há regularidades, padrões
que se repetem, tendências que podem ser identificadas, mas chega-se a afirmar, também e
com alguma razão, que na clínica "cada caso é um caso". E isso não apenas na clínica.
Foucault afirmava que cada "epidemia é uma nova epidemia", casos singulares (Foucault,
1979). E essa variabilidade aconteceria até mesmo naqueles casos clínicos ou
epidemiológicos em que a doença de fundo fosse a mesma. Desta forma, o trabalho em
saúde para ser eficaz e resolutivo dependerá sempre de certo coeficiente de autonomia dos
agentes responsáveis pelas ações de saúde pública.
Diante do explicitado, em que medida as instituições de saúde, em nosso caso a
Vigilância Sanitária de Pelotas, poderiam funcionar assentadas, principalmente, na atuação
autônoma dos seus profissionais? Ou seja, não seria sempre necessário algum tipo de
controle gerencial ou até mesmo social para que os serviços de saúde cumprissem com sua
missão precípua de produzir saúde? Muito tem sido estudado sobre a tendência corporativa
dos profissionais de saúde, sobre as várias modalidades de degradação da medicina de
mercado e sobre a burocratização de inúmeras organizações estatais. Todos são processos
que limitam a capacidade de resolver problemas por parte dos serviços de saúde. A
alienação, o descompromisso com a cura e com promoção de saúde não são mais
exceções à regra e se constituem quase que em marcas da medicina moderna e dos
serviços de saúde em sentido mais geral (SARTRE, 1982).
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Por diferentes motivos, instituições públicas e privadas têm subordinado o interesse
da clientela a outros interesses, muitas vezes até também legítimos em tese, mas que, ao
assumirem dominância, terminam degradando o próprio trabalho em saúde. Assim, a
ganância financeira de profissionais ou de empresas na área privada, a burocratização, as
intermináveis disputas de poder e a acomodação inercial dos trabalhadores no setor estatal
têm diminuído em muito a capacidade de os serviços de saúde produzirem qualidade de
vida. Além dos mais, a predominância destas outras lógicas tem agravado em muito o
fenômeno dos custos crescentes em saúde (SARTRE, 1982).
Isto significa que não é possível operar sistemas de saúde sem certo grau de
controle institucional. E daí o paradoxo: Como combinar liberdade com controle? Trabalho
autônomo

com

atribuição

de

responsabilidade?

Note-se

que

a

delegação

de

responsabilidade, por mais democráticos que sejam os mecanismos de definição e de
distribuição de cargos, sempre ocorre com algum grau de externalidade em relação aos
agentes implicados (SARTRE, 1982).
As duas grandes vertentes da Administração de Recursos Humanos em Saúde
tem-se demonstrado incapazes de realizar a articulação dessas duas diretrizes, em princípio
contraditórias (SARTRE, 1982).
Em um extremo, velhos ou novos liberais sugerem radical autonomia. No fundo,
supõem que o compromisso ético individual e o estímulo da concorrência acabariam por
concertar interesses de pacientes, profissionais, empresas de saúde e, portanto em
decorrência, da sociedade como um todo (SARTRE, 1982).
Há, hoje, inúmeros defensores desta solução. Para eles, somente se debelaria a
ineficácia e baixa produtividade das organizações públicas com a introdução de regras
abertas que estimulassem a competitividade. Na prática, todas estas propostas têm no
pagamento por produção o principal mecanismo regulador do trabalho, ou seja, o
pagamento por produtividade é a pedra de toque de todos esses projetos (PAIM, 1992).
Há estudos comprovando que, se por um lado o pagamento por produção costuma
aumentar a produtividade, por outro, quase nunca logra articular o trabalho a ser executado
a compromissos sólidos com a cura e recuperação de doentes. A capacidade de se definir e
cobrar responsabilidade destes modelos de gestão é, portanto, muito pequena.
Terceirização do atendimento a clientes, compra de serviços a cooperativas, pagamento de
honorários calculados a partir da produção ou apenas da produtividade, todas estas lógicas
organizativas geram superprodução de atos desnecessários, mas, rendosos e, ao mesmo
tempo, subprodução de atos necessários porém pouco remunerados (PAIM, 1992).
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Em outro polo, antigos e modernos taylorismos administram acumulando as
equipes com normas administrativas e com padronizações técnicas. Na verdade, supõe-se a
possibilidade de a gerência controlar e regulamentar toda e qualquer possibilidade
imaginável e trabalho. Com isso, termina-se retirando do trabalhador a responsabilidade
pela criação autônoma e desregulamentada (PAIM, 1992).
Na realidade, as pretensões discursivas dessas metodologias de recorte mais
tecnocrático quase nunca se concretizam na prática. No cotidiano, grande parcela de
trabalhadores, particularmente os com maior poder de barganha, consegue burlar normas e
trabalhar de acordo com sua própria consciência. Infelizmente, na prática, esses
coeficientes preservados de autonomia têm sido mais utilizados para defesa de interesses
corporativos do que para inventar projetos eficazes (PAIM, 1992).
Empregando conceitos cunhados por Guattari e Deleuze, poderíamos afirmar que
processos de trabalho estruturados segundo a diretriz da autonomia profissional tenderiam
para o pólo esquizóide das organizações sociais. E que a atribuição de responsabilidade
pelas instituições representaria a outra polaridade com características mais paranóicas
(Deleuze, G. e Guattari, F., 1972).
Assim sendo, a organização mais livre do trabalho fundaria instituições com
esquemas mais horizontais de distribuição de poder. A delegação de responsabilidade
corresponderia a momentos de verticalização das linhas de mando. Ainda quando o contrato
de trabalho resultasse de discussões democráticas, sempre haveria o momento de
"imposição" do programa acordado ao conjunto de uma dada organização. E então, mesmo
nestes casos, estar-se-ia fazendo uso de esquemas verticais de direção e de cobrança de
resultados (CAMPOS, 1982).
Em princípio, não haveria por que considerar alguma destas alternativas superior a
outra. Por outro lado, valeria a pena enfatizar que o equilíbrio não necessariamente
representaria o ponto ideal de funcionamento. Guattari sugeria a necessidade de se buscar
ou de se construir, em cada momento, linhas de transversalidade entre os pólos paradoxais
das instituições. Ele falava em múltiplos arranjos para os diversos graus de verticalidade e
de horizontalidade das organizações. Aqui se acrescenta a necessidade de se descobrir
múltiplas combinações de graus de autonomia e de responsabilidade atribuídas aos
profissionais.
Entretanto, esta solução - valer-se de múltiplos desenhos institucionais -, quando
aplicada à gestão de recursos humanos, termina, por sua vez, gerando outros problemas
bastante complicados. A saber, em que critérios se apoiar para escolher os ângulos de
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transversalidade entre diretrizes tão contraditórias: qual o grau de liberdade profissional a
ser praticado? qual o limite para a definição de responsabilidade? que democracia
organizacional implantar? qual o papel da direção? onde terminaria o autoritarismo e
começaria a omissão? Ou seja, não haveria uma combinação aprioristicamente ideal.
Haveria que se buscar, em cada contexto, arranjos singulares que assegurassem o
cumprimento de pelo menos três critérios, aqui considerados como balizadores das
combinações realmente praticadas em cada situação (CAMPOS, 1982).
a) O primeiro e principal critério para se validar um dado arranjo institucional seria a
capacidade de produzir saúde do serviço ou da equipe em questão, isto é, se um certo
contrato de trabalho está assegurando os objetivos de um programa de saúde, não haveria
por que criticá-lo. Em caso contrário, seria sempre omissão condenável não apontar
caminhos e alternativas de mudança. Não buscar novos arranjos institucionais em situações
de falência da capacidade de produzir saúde seria violação da ética sanitária. Isso seria
válido ainda quando as condições objetivas de trabalho não fossem as melhores possíveis.
Retomar-se-á essa discussão adiante (CAMPOS, 1982).
b) Outro critério, mais pragmático, porém essencial, seria a viabilidade técnica,
financeira e política dos projetos ou arranjos acordados. Corresponderia a uma aplicação
imediata e adaptada do "princípio de realidade" freudiano à vida institucional e política.
Combinar projetos, desejos e projeção de necessidades com os dados de realidade: Há
dinheiro? haveria armação político- institucional para a empreitada? e, finalmente, haveria
saberes e meios para se concretizar o projetado? (CAMPOS, 1982).
c) Por último, dever-se-ia considerar também a realização profissional e financeira
dos trabalhadores de saúde. Os serviços deveriam se constituir em espaços onde os
agentes de saúde pudessem reproduzir-se como sujeitos de sua própria existência. Os
temas da obra e da sobrevivência articulados. (CAMPOS, 1982).
Nota-se que, se havia importante grau de antagonismo entre autonomia e
responsabilidade, certamente estes três critérios sugeridos jamais apagarão ou resolverão a
contradição apontada. Ao contrário. Percebe-se que estes critérios apresentam também
importante nível de antagonismo entre si. Em geral, na maioria das situações concretas,
verifica-se conflito entre eles, ou seja, a viabilidade, o interesse dos clientes e o dos
trabalhadores nem sempre caminham no mesmo sentido. E não necessariamente haveria
também uma combinação ideal a ser seguida em instituições ligadas à saúde, como é o
caso da VISA, no que se refere a estes três critérios sugeridos (CAMPOS, 1982).
A utilização destas diretrizes não elimina, portanto, o paradoxo em discussão.
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Talvez apenas o qualifique. Talvez apenas o torne mais explícito e detalhe aspectos
importantes para a gerência em saúde. Na prática, haveria que se procurar sempre arranjos
singulares que assegurassem a máxima realização possível de cada um destes critérios
tomados e analisados de forma conjunta. Um contra e a favor do outro, sempre e ao mesmo
tempo. Um limitando e potencializando o desenvolvimento dos outros. Sempre, os três ao
mesmo tempo: o máximo de eficácia, de qualidade e de produção de saúde; o máximo de
produtividade, de eficiência e de viabilidade possíveis; e o máximo de satisfação profissional
(CAMPOS, 1982).
Assim, é importante trazer para os espaços cotidianos de gerência essas
discussões em todas as suas dimensões e com todas as suas implicações. Se o tema é
Vigilância Sanitária, há que se discutir o papel dos gestores e dos trabalhadores dentro da
gestão em saúde pública. Assim, surgem questões como: Como fazer uma gestão
garantindo a participação dos trabalhadores? Como administrar a subjetividade e a
autonomia dentro deste contexto? Qual a melhor maneira de se redefinir papéis,
responsabilidades dentro dos processos de trabalho tendo em vista que estes são
indispensáveis ao bom funcionamento e administração da VISA? e quando não possuem
uma racionalização e padronização acabam por prejudicar toda a gestão e eficiência da
organização tornando-se um desafio adequá-las principalmente em decorrência do fato de
ter a VISA como meta principal a gestão e a certificação de qualidade.
4.2. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE INTERESSE
À SAÚDE DA VISA
Para garantir que efetivamente os processos de trabalho sejam capazes de
responder aos objetivos a que se propõem, é preciso que se garanta não somente número
suficiente de profissionais ou recursos materiais disponíveis, mas também impulsionar o
desenvolvimento de qualidades de gestão que venham impactar positivamente nos
processos de trabalho.
Muitas dessas ações não estão relacionadas à formação individual de seus
colaboradores, mas dizem respeito a gestão de pessoas, que extrapola o simples saber
técnico, mas compreende uma série de outros atributos essenciais para o desenvolvimento
de um bom trabalho, que além de eficiente, traga satisfação a quem o realiza.
Estudos demonstram cada vez mais a importância das pessoas no sucesso
alcançado pelas organizações; daí que a instituição que deixar de perceber seus
colaboradores como ativos nesse processo de construção das rotinas de trabalho, corre o
risco de por mais bem aparelhada que seja, não conseguir garantir um trabalho de
excelência.
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As organizações são constituídas de pessoas e dependem delas para atingir seus
objetivos e cumprir suas missões. Portanto, investir nas condições estruturais e em
modernos meios e instrumentais tecnológicos não garante qualidade; é preciso investir nas
pessoas, vistas dessa forma como colaboradores, capazes de produzir resultados positivos,
pois o local de trabalho também representa a forma de garantir realização de objetivos
pessoais.
Segundo Macieira e Maranhão (2010, p. 53):
As pessoas são o ativo mais importante de qualquer organização. Mesmo que haja
excelentes sistemas, se não houver pessoas preparadas e compromissadas com os
resultados, os sistemas não cumprem as suas finalidades. Pior, com o tempo, os
bons sistemas tendem a degradar-se. Afinal de contas, são as pessoas que fazem
os

sistemas

funcionarem,

as

únicas

com

inteligência

para

melhorá-los

continuamente.

Essa compreensão da importância do capital humano, mais precisamente do capital
intelectual acumulado pela instituição como garantia de melhor qualidade do trabalho, foi
absorvido nas dinâmicas de muitas das organizações privadas, que adotaram o
Planejamento Estratégico, como ferramenta de gestão e alternativa para competir no
mercado, mas poderíamos dizer que mais recentemente o setor público também vem
percebendo essa necessidade, mesmo que o objetivo não tenha fim lucrativo, surge como
resultado da necessidade de responder aos anseios da população, como finalidade das
Políticas Públicas.
Carvalho et al (2015) coloca que a gestão de pessoas na área pública é bem
diferente da gestão de pessoas na área privada. Na área privada o interesse é o da
organização. Já na área pública, o interesse é atender os anseios da sociedade e, para isso,
toda estrutura administrativa deve estar em sintonia para atender e satisfazer as
necessidades dos cidadãos.
Contribuir para atender as necessidades dos cidadãos quando nos referimos as
ações de Vigilância Sanitária compreende uma série de fatores, dentre eles contar com uma
equipe capacitada e capaz de interagir de forma coletiva.
Segundo Carvalho et al (2015) O ser humano não foi criado para viver sozinho, ele
foi criado para estar constantemente interagindo com outras pessoas e, através disso,
adquirindo conhecimentos e atitudes. A cooperação é muito importante para o sucesso da
organização. Uma organização somente existe quando há pessoas capazes de se
comunicarem; dispostas a contribuir com ação e a fim de cumprirem um propósito comum.
Isso porém, não é algo que acontece de forma natural, mesmo considerando que o
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homem é um animal político por natureza e, que sua essência seja de socialização; para
que uma equipe realize efetivamente um trabalho de cooperação, é preciso que o local de
trabalho oportunize espaços de discussão e troca de experiências, valorize as experiências
individuais, facilite a busca de alternativas as dificuldades enfrentadas no cotidiano do
trabalho, de forma a favorecer os fatores motivacionais.
Segundo Teixeira (1999, p. 26):
O trabalho em grupo, portanto, estimula o desenvolvimento do respeito pelas ideias
de toda a valorização e discussão do raciocínio; dar soluções e apresentar
questionamentos, não favorecendo apenas a troca de experiência, de informações,
mas criando situações que favorecem o desenvolvimento da sociabilidade, da
cooperação e do respeito mútuo.

Esse conceito que a princípio se refere ao processo ensino aprendizagem pode ser
utilizado em qualquer processo educativo, inclusive na Educação em Saúde, onde as
equipes através da troca de experiências, das discussões dos aspectos positivos e
negativos das situações do cotidiano, das reflexões, do levantamento de dados, pode estar
contribuindo para um ambiente de trabalho mais interativo e um grupo de servidores mais
integrados e motivados para o trabalho.
Para que essas trocas aconteçam e possibilitem um trabalho mais efetivo é preciso
que as pessoas tenham objetivos comuns a serem atingindo para que todos trabalhem em
prol de um mesmo resultado.
Um dos nós críticos levantados nesse trabalho é a ausência de levantamento das
necessidades do setor; certamente, isso está relacionado diretamente com os outros dois
nós críticos identificados, pois na medida em que não ocorrem “espaços de discussão das
rotinas de trabalho”, que não é realizado um mapeamento dos processos para dar clareza a
ações realizadas nas fiscalizações, certamente, as reais necessidades do setor não são
diagnosticadas, ocasionando uma lacuna na integração funcional entre as áreas de atuação
da VISA, sem que haja um protocolo de trabalho afinado entre elas.
Para conhecer as necessidades do setor é preciso que se criem espaços de
discussão e que os gestores estejam preparados para escutar o que os servidores têm a
dizer.
Bohn (2014, p.03) ressalta a importância da reunião de um grupo de pessoas como
uma equipe de trabalho:
(...) Nem sempre um grupo será uma equipe de trabalho. Os grupos
percorrem diversas fases até se transformarem em verdadeiras equipes. Isso
porque, em uma equipe de trabalho, apesar de existir uma divisão de tarefas,
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a responsabilidade pelos resultados e, especialmente, pelo alcance das
metas é de todos os seus membros. Existe uma integração do esforço
individual.

Para Bohn (2014.p.03) a equipe de trabalho surge quando o grupo começa a
analisar a sua forma de trabalhar, busca continuamente a solução de seus problemas e o
saneamento de suas deficiências, bem como procura estabelecer procedimentos que
melhorem o seu funcionamento.
Ouvir com atenção o que a equipe tem a dizer é uma boa estratégia para aumentar a
produtividade e a motivação no setor público. A comunicação é fundamental em qualquer
ambiente de trabalho. É preciso que o líder da equipe ouça as contribuições dos
colaboradores, valorize as suas experiências e realize feedbacks que garantam a interação,
assim como demonstrar interesse em todas as falas e responder de forma assertiva e que
valorize as diferentes opiniões. Importante garantir o registro das falas para que possam ser
analisadas posteriormente e possam impactar na tomada de decisões, para isso o uso de
ferramentas de registro são fundamentais, que podem ocorrer através da gravação das
reuniões para posterior degravação e/ou registro através de relatórios, que devem ser
elaborado a cada reunião por um colaborar escolhido para fazer a relatoria, visto que a
produtividade e motivação estão relacionadas diretamente a satisfação do profissional com
seu trabalho.
Além disso, a escuta deve permitir que todos possam se manifestar pois, uma
ideia positiva, nem sempre vem do profissional com maior grau de instrução ou com maior
tempo de serviço, ela pode vir de qualquer integrante da equipe, seja o técnico, o estagiário
ou das pessoas que atendem a população mais diretamente.
Através do relato e da colaboração dos servidores da VISA, das informações, das
sugestões, com potencial para propiciar o delineamento de ações capazes de gerar as
mudanças identificadas como necessárias.
4.3. AUSÊNCIA DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS NO SETOR DE INTERESSE À
SAÚDE DA VISA
Atualmente com um acesso á informação cada vez mais abrangente, a sociedade
tem se preocupado cada vez mais com o a qualidade dos serviços e produtos ofertados pelo
mercado. Com o nível de exigência em ascensão, as empresas e organizações, até como
método de precaução, tem demonstrado um cuidado maior com a qualidade dos serviços
prestados e serviços ofertados (LOBO, 2010).
Nota-se que não há grandes diferenças quando se fala em instituições públicas e
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privadas. A busca pela perfeição impulsiona a adesão de métodos novos e avançados de
gestão fazendo o uso de novas ferramentas administrativas (LOBO, 2010).
No que tange à administração pública, a preocupação constante na melhoria dos
serviços prestados decorre da magnitude dos impactos gerados à sociedade por tais
serviços. O fato das instituições públicas terem funções estabelecidas e regulamentadas
através de legislações as impulsiona a se estruturarem de uma forma mais concreta e faz
com que a coordenação do seu ambiente interno, que é de fundamental importância, se
torne prioridade (LOBO, 2010).
Isto posto, para que metas e objetivos sejam atingidos é necessário aderir a
métodos de controle cada vez mais modernos e eficazes, sendo que um desses métodos é
o mapeamento de processos (LOBO, 2010).
Lucinda (2010) diz que as organizações são compostas por conjuntos de processos
e que a qualidade dos produtos e serviços está diretamente ligada à qualidade desses
processos, dessa forma é indispensável o bom desempenho destes para que a organização
consiga atender as necessidades de seus clientes internos e externos.
A melhoria dos processos consiste no desenvolvimento da eficiência e eficácia no
fluxo das atividades que se transcorrem desde o solicitante até aquele que recebe o serviço
(STADLER, 2008).
Diante do exposto fica evidente a importância do gerenciamento de processos para
a promoção da qualidade nas organizações.
Mas afinal, qual o conceito de mapeamento de processos?
Mapeamento de processos consiste em uma técnica geral utilizada por empresas
para entender de forma clara e simples como uma unidade de negócio está operando,
representando cada passo de operação dessa unidade em termos de entradas, saídas e
ações.
Gonçalves (2000, p.7) conceitua processo como “qualquer atividade ou conjunto de
atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um cliente
específico”.
Já de acordo com Villela (2000), o mapeamento de processo é uma ferramenta
gerencial analítica de comunicação que têm por objetivo ajudar a melhorar os processos
existentes ou implantar uma nova estrutura voltada para processos. A utilização dessa
metodologia permite que as organizações se beneficiem em diversos aspectos como no
processo de redução de custos, na celeridade de informações, redução de falhas, melhor
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integração entre os processos, dentre outros.
4.3.1 GESTÃO DE PROCESSOS
A gestão de processos consiste no planejamento, organização, direção e controle
dos processos existentes dentro das organizações, se caracteriza como uma gestão mais
especifica onde a organização busca entender os seus processos, na pretensão de
melhorar o seu desempenho e é claro os seus resultados (ARAUJO, 2011b).
Para Orofino (2009) o procedimento de mapeamento de processos deve se iniciar
através da visualização global do processo para então partir para a visão mais especifica,
identificando as principais atividades e funções pertinentes ao processo assim como os
responsáveis pela execução de tais atividades.
Tendo sido feito o mapeamento dos processos o passo seguinte é a identificação
das falhas e deficiências existentes e a elaboração de medidas de melhorias, o
estabelecimento de prazos para implantação e obtenção de resultados das medidas
adotadas para então estabelecer um padrão aceitável para a realização do processo tendo
em vista as condições e recursos disponíveis no momento (OROFINO, 2009).
Entende-se que a técnica de mapeamento de processos possibilita que os gestores
tenham uma visão clara sobre o fluxo das atividades realizadas, a identificação de falhas e a
aplicação de correções que proporcionam o desenvolvimento de processos eficientes e
eficazes, portanto, capazes de atingir com mais êxito seus objetivos.
Dentre uma série de fatores que fundamentam a utilização de mapeamento de
processos na Vigilância Sanitária destaca-se a importância da manutenção de um protocolo
afinado de trabalho e de uma mesma linguagem em todas as fiscalizações a fim de
promover a melhoria da prestação dos serviços públicos.
Ademais, insta salientar que uma vez implementado o mapeamento de processos
poderá se enxergar claramente os pontos fortes, pontos fracos (pontos que precisam ser
melhorados tais como: complexidade na atuação dos fiscais, falhas de integração,
atividades redundantes, retrabalhos e etc), além de ser uma excelente forma de aprimorar o
entendimento sobre os processos e aumentar a confiabilidade da população.

4.3.2 TRABALHANDO NA PERSPECTIVA DE MAPEAMENTO DE RISCOS
Feitas as devidas considerações no atinente à importância do mapeamento de
processos, para compor o presente trabalho é importante que se faça uma análise sob a
perspectiva do mapeamento de riscos.
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No processo de gerenciamento de riscos, as ações da vigilância sanitária estão
voltadas, em geral, para o controle de riscos e não para a fonte de riscos. Na avaliação de
riscos, a fonte de perigo é identificada, relacionada aos danos e suas consequências, assim
o risco é caracterizado. No gerenciamento de riscos as formas de controle são identificadas,
implementadas e avaliadas; assim é caracterizado o controle (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.24).
As ações de controle não estão relacionadas, necessariamente, às fontes de
riscos. Podem estar relacionadas às condições ambientais, de procedimentos, de recursos
humanos ou gerenciais do próprio sistema de controle de riscos. Como as ações da
vigilância sanitária estão voltadas, geralmente, para o controle de riscos e não para os
riscos em si, torna-se difícil o estabelecimento da relação causa-efeito. A licença sanitária,
por exemplo, é um conceito operativo que instrumenta a vigilância sanitária para controlar
riscos, mas que não está relacionada diretamente a nenhuma fonte de risco. Um serviço de
saúde funcionando sem licença sanitária representa um risco para o controle do sistema,
mas pode não representar um risco no sentido clássico. Não se pode afirmar quais são os
danos que podem ocorrer e em que probabilidade. Até porque o serviço pode estar
cumprindo todas as exigências técnicas e de segurança. Contudo, a ausência da licença
representa uma situação de risco potencial inaceitável para o controle do sistema.
Raciocínio semelhante pode ser utilizado para avaliar o registro de equipamentos, a
certificação profissional, entre outros (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.24).

5. METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO
A Metodologia da Problematização (MP) baseia-se na adaptação produzida por
Bordenave e Pereira (2001), a partir do Arco de Charles Maguerez. A utilização dessa
metodologia tem como escopo a produção de um processo de aprendizado baseado na
identificação de problemas, por meio da observação da realidade, visando à construção de
intervenções que possam produzir melhorias nessa realidade (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.33).
Uma vez observada a realidade e mediante a identificação de problemas através
de um conjunto de atores que tenham como objetivo transformar a realidade, levantam-se
pontos-chave buscando um aprofundamento teórico para serem construídas hipóteses de
solução para a intervenção na realidade (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.34).
A partir da aplicação dessa metodologia, os especializandos adquirem mais
autonomia tanto na identificação de problemas como na teorização e na construção de
intervenções (CALEMAN ET AL., 2016). A sistematização dessa intervenção é o que se
denomina de Projeto Aplicativo (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.34).
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Considerando-se que “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de
intervenção no mundo” (FREIRE, 2008), a construção de um P.A. de Apoio ao SUS,
representa uma oportunidade concreta para a produção de ações focadas naqueles que
buscam, de alguma forma, a transformação da realidade (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.34).
Para a construção do projeto aplicativo, foi utilizado o contexto em que os membros
da equipe estavam inseridos, analisando a realidade de cada um, com o objetivo de
intervenção junto aos problemas diagnosticados pelos participantes. A partir daí, elaboramos
planos de intervenção embasados em uma análise teoria-reflexiva de causas e
consequências dos problemas identificados. Vale salientar que a participação da facilitadora
foi de extrema importância para o desenvolvimento deste processo (SÍRIO LIBANÊS, 2017,
p.34).
A possibilidade de retorno/aplicação na realidade constitui o diferencial na escolha
dessa metodologia, que permite a intervenção na realidade baseada nas propostas
construídas pelo grupo, apoiadas por referenciais do planejamento estratégico situacional,
uma vez feita a identificação dos aspectos considerados insatisfatórios (SÍRIO LIBANÊS,
2017, p.34).
Em síntese, trata-se de uma oportunidade de aprendizagem efetiva, no contato e
no confronto o mais direto possível com a realidade, onde a ação humana ou os fenômenos
da natureza ocorrem concretamente (BERBEL, 1995).

6. IDENTIFICANDO PROBLEMAS
A identificação de problemas contribuiu para ampliação de nossa capacidade de
leitura da realidade em que estamos inseridos e que pretendemos modificar por meio de
técnicas e ferramentas específicas de análise situacional. Percebemos a importância da
aceitação do “outro” como uma pessoa legítima, de modo que a leitura da realidade desse
“outro” também possa ser considerada, mesmo sendo distinta daquela em que declaramos
o problema. A atividade contribuiu, igualmente, para estimular o desejo de mudanças e a
necessidade de elaborarmos estratégias para produzi-las (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 21).
O desenvolvimento da capacidade de planejar requer ambição de mudanças na
situação atual, também denominada de Situação inicial-Si, no sentido de alcançarmos uma
denominada Situação Objetivo-So. Importante que saibamos que “problemas não existem
independentemente das pessoas, eles existem quando elas sentem” (HELMING E GOBEL,
1998). Uma vez que estamos inseridos em um contexto democrático, precisamos exercitar a
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capacidade de considerarmos legítimo o direito do outro de ter problemas e do desejo de
mudá-los (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 21).
Segundo Matus (1993), “um problema é um obstáculo que, numa situação concreta,
situa-se entre a realidade atual e às aspirações de um ator que participa de um jogo social
com carga particular de ideologias, valores e conhecimentos”. Desse ponto de vista,
problema é uma situação negativa ou inadequada que pretendemos resolver. No
entendimento desse autor, “macroproblemas sintetizam todos os problemas relevantes para
um ator em uma situação concreta”.
Feitas essas breves considerações, partimos para a dinâmica para identificação de
problemas. Para tal, consideramos nosso atual contexto/conjuntura que pretendemos intervir
e fomos convidados a trabalhar com quatro movimentos para identificação de problemas
(SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 22).
1º movimento: identificação individual da situação inicial – Si: por meio do
levantamento de desconfortos em relação à realidade, cada participante do grupo elegeu
três desconfortos em relação à realidade para a qual direcionamos nosso Projeto Aplicativo.
Cada inquietude foi expressa em uma tarjeta, sendo que esta devia expressar a carga
negativa que caracterizava o problema identificado (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 22).
2º movimento: Identificação do conjunto de desconfortos por meio do
esclarecimento das ideias individuais, da análise de pertinência e do agrupamento de ideias
afins. As ideias foram compartilhadas por meio de um recurso móvel (quadro) em que
procedemos com as seguintes atividades (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 23):


enumeração das tarjetas;



esclarecimento das ideias, caso algum desconforto não estivesse autoexplicativo, os

membros do grupo solicitavam esclarecimentos, sem julgamento, e o autor esclarecia a
ideia que exatamente ele pretendia expressar.


análise do mérito/pertinência das ideias por meio do diálogo entre diferentes

perspectivas;


agrupamento das ideias afins (núcleos de sentido), visando à construção de

macroproblemas.
3º movimento: declaração dos macroproblemas identificados: O grupo tinha como
tarefa eleger o melhor enunciado para cada macroproblema. Em nosso caso apenas um
macroproblema fora identificado (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 23).
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4º movimento: Declaração dos desejos de mudança (situação objetivo-So). Nessa
etapa, cada membro devia declarar o desejo de transformação da realidade a partir do
macroproblema identificado (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 23).
5º movimento: Pactuação no grupo de trabalho. Nesta etapa, construímos
coletivamente um plano de enfrentamento do macroproblema identificado. A partir desse
plano, construímos uma agenda de contratos de trabalho para a construção do PA. (SÍRIO
LIBANÊS, 2017, p. 22).
Em resumo, a construção do Projeto Aplicativo adquiriu novos contornos na medida
em que o grupo se reuniu e pensou em 3 (três) pontos negativos/problemas dentro da
conjectura de trabalho no Setor de Interesse à Saúde da VISA. Após a organização das
tarjetas em um quadro de agrupamento de ideias idênticas ou que se somassem,
identificamos as características do GAF-PELOTAS, composto por pessoas de setores
diferentes, mas com expectativas muitas vezes semelhantes e principalmente com desejos
de mudanças na rotina de trabalho. Após discussões, chegou-se a um consenso e todos
concordaram que não há um padrão de posicionamento junto a sociedade, ou seja, cada
servidor passa uma informação de acordo com sua percepção da realidade, sendo que isso
causa um desconforto gerando uma falta de padronização das rotinas de trabalho.
Em face de uma visão mais abrangente, observamos a necessidade da
implementação de mudanças, pois da forma como o trabalho vem sendo desenvolvido na
VISA não conseguimos resgatar, na totalidade, o potencial de cada servidor. Gerando um
ambiente de trabalho menos efetivo e menos otimizado e, consequentemente, fazendo com
que a qualidade dos serviços prestados reste comprometida.
Oportuno salientar que há um desejo crescente entre os especializando e demais
servidores no que tange à padronização e profissionalização, gerando uma crescente
motivação em relação ao desejo de implementar ações que gerem transformações positivas
para o setor.
Com essa dinâmica chegamos a definição do macroproblema, agora já diretamente
relacionado com o setor em que pretendemos, inicialmente, implementar

mudanças

decorrentes da aplicabilidade do plano de ação: “LACUNA NA INTEGRAÇÃO FUNCIONAL
NO SETOR DE INTERESSE A SAÚDE DA VISA SEM QUE HAJA UM PROTOCOLO DE
TRABALHO AFINADO”.
A partir dessa identificação, mediante uma visão sistemática do problema, foi
pactuada uma mudança na forma de atuação das atividades desenvolvidas pelo grupo.
Neste contexto, para a criação de um protocolo afinado de trabalho, é imprescindível que se
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construa um plano de ação, sendo que para cada ação foram desenvolvidas diversas
atividades buscando a padronização da conduta de trabalho.
Isto posto, para que obtenhamos uma conduta padronizada, deverão ser obedecidas
mesmas orientações, linguagens, seguindo uma mesma linha e, com isso, solidificando a
base de trabalho em que estamos alicerçados. Desta forma, servidores e gestores
trabalharão conjuntamente em prol do atendimento de demandas junto à sociedade,
resultando em um ambiente de trabalho mais organizado, padronizado e otimizando os
trabalhos desenvolvidos pelas equipes multiprofissionais de servidores.

7. PRIORIZANDO PROBLEMAS
Diante de um rol, elencado pelo grupo, de problemas a serem elucidados, foi preciso
analisar e decidir quais ações seriam executadas primeiro, ou seja, foi necessário priorizar
as ações, visto a impossibilidade de que todos os problemas elencados pelo grupo/equipe
pudessem ser solucionados ao mesmo tempo. A Matriz de Priorização fornece um método
no qual a atenção do grupo é dirigida para as opções que são mais relevantes,
estabelecendo uma classificação numérica de prioridade entre as opções (SÍRIO LIBANÊS,
2017, p.24).
A ferramenta “matriz decisória” foi utilizada como forma de apoiar a tomada de
decisão para a priorização de problemas. Consiste em uma ferramenta que possibilitou
nossa tomada de decisão entre algumas alternativas, ponderando diferentes critérios de
avaliação. (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.24).
Como usar
a) Escrever de forma clara o problema.
b) Relacionar as alternativas de solução do problema a ser analisadas.
c) Escolher os critérios para avaliação das alternativas, colocando-os em ordem de
importância. Atribuindo peso a cada um deles. Os pesos devem ser dados de acordo com o
problema. Exemplo: 1 a 5 (os mais relevantes em relação ao problema recebem peso 5 e os
de menor importância, peso 1).
d) Construir a matriz decisória colocando as alternativas e os critérios em eixos
diferentes.
e) Comparar cada alternativa com cada um dos critérios, dando-lhe uma nota que
identifique a maior ou menor interferência na resolução do problema. Atribuir a nota de 1 a 5
(caso a alternativa represente uma boa solução, atribuir nota alta; caso não tenha impacto,
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dê nota baixa). No caso da matriz III utilizada a pontuação utilizada de 0 a 3 pontos.
f) Multiplicar a nota de cada alternativa pelo peso de cada critério e obter a nota
ponderada.
g) Somar, para cada alternativa, todas as notas ponderadas obtidas, pelo somatório
de notas do grupo.
h) Verificar qual alternativa obteve o maior número de pontos e classificar em ordem
de maior ao menos valor obtido na soma dos pontos.
Dos quatro modelos de matrizes decisórias apresentadas, o grupo optou pela
utilização do matriz decisória número III. Essa matriz provém do método CENDS_ OPS
(1965) e também requer o levantamento de dados e informações para o preenchimento dos
critérios: magnitude, transcendência e vulnerabilidade. Os custos não interferiram na
contagem dos pontos (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.26).
Magnitude: diz respeito ao tamanho do problema.
Transcendência/valorização: relativa à importância política, técnica e cultural
atribuída pelo (s) ator (es) aos problemas citados.
Vulnerabilidade/disponibilidade

tecnológica:

reflete

a

existência

de

conhecimento e recursos materiais para o enfrentamento dos problemas.
Valoração: baixa (0), significativa (1),alta(2), muito alta (3)
Dessa forma, construímos nossa matriz decisória para priorização dos problemas
segundo magnitude, valorização, vulnerabilidade e custos. Antes, é pertinente salientar os
três macroproblemas selecionados para nortear o projeto aplicativo:


Ausência de Gestão de Recursos Humanos



Organização administrativa insuficiente causada pela ausência de sistematização nos
processos de trabalho



Integração

intersetorial

deficitária,

comprometendo

estratégias

para

atuação

multiprofissional.
Com base nesses três macroproblemas, através de discussões e análises e
utilizando reuniu-se os problemas 1 e 3 e foi aplicada a Matriz Decisória III.
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Problema

Magnitude

Valorização

Vulnerabilidade

Custos

Ordem de
Prioridade

1

1

1

3

0

2º

2

3

3

2

3

1º

Mediante a utilização do recurso supra, definimos, então, nosso macroproblema:
Lacuna na integração funcional no Setor de Interesse à Saúde da Visa, sem que haja um
protocolo afinado de trabalho.

8. IDENTIFICANDO ATORES SOCIAIS
Na identificação dos atores sociais, utilizamos o Termo de Referência TR4, que tem
como intencionalidade educacional, contribuir para a ampliação da capacidade de
identificação de atores sociais relevantes ao problema priorizado (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.
28).
O Setor de Interesse à Saúde – SIS tem cadastrado na VISA, 50 (cinquenta)
Instituições de Longa Permanência de Idosos – ILPI, 91 (noventa e um) Escolas de
Educação Infantil – EEI e 06 (seis) Comunidades Terapêuticas – CT. Atualmente, o SIS
conta com duas assistentes sociais e uma médica veterinária acompanhando e fiscalizando
estes locais, portanto elencamos este setor para implantar e promover uma verdadeira
integração funcional entre os setores técnicos e o de Fiscalização, com a elaboração de um
protocolo de trabalho que permita a qualificação na prestação do serviço de vigilância no
município de Pelotas.
Já com os problemas priorizados, que são: Ausência de Gestão de Recursos
Humanos; organização administrativa insuficiente causada pela ausência de sistematização
nos processos de trabalho e Integração Intersetorial deficitária, comprometendo estratégias
para atuação multiprofissional, passamos para a identificação dos atores sociais utilizando o
modelo de Matriz de Mapeamento de Atores Sociais (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 29).
Elencamos atores sociais com valores altos, interesses positivos ou negativos e
motivação aliada ou oponente, conforme sua ideologia e intencionalidade perante o projeto.
Para que esta etapa restasse exitosa, seguimos as orientações, conceitos e atribuição de
pontuação trabalhados na oficina de Priorização de Problemas com embasamento no TR3
(SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 24-29).
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9. EXPLICANDO PROBLEMAS
Mediante a explicação dos problemas identificados, pretendemos caracterizar
nossos desconfortos, elaborando um fluxograma (árvore-explicativa) que relacione as
causas e consequências relativas a estes. O objetivo da análise de problemas é o de
estabelecer uma visão geral da situação problemática. Tendo em vista nossa pretensão de
intervir na realidade mudando os resultados que consideramos insatisfatórios, devemos
aprofundar nosso conhecimento em relação às inquietudes que priorizamos como mais
relevantes e formular um conjunto de prováveis explicações para a ocorrência destes,
segundo sua perspectiva (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 29).
A explicação de um problema consiste em uma reconstrução simplificada dos
processos que os geram e das consequências identificadas. A explicitação das relações
entre causas e consequências gera um diagrama de causa-efeito, sendo que a melhor
descrição dos problemas e a construção de um fluxograma que relacione essas causas e
consequências possibilita a identificação de potenciais obstáculos e oportunidades para a
intervenção. A explicação situacional, representada por esse tipo de fluxograma, é
conhecida como árvore explicativa ou árvore problema (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 30).
O raciocínio, ao processarmos a árvore, é analítico-causal e não hierárquico. Assim,
no diagrama/fluxograma são estabelecidas as ligações consideradas mais importantes, sem
hierarquia entre as mesmas. Essa representação acaba simplificando a realidade, que, por
seu turno, é de extrema complexidade (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 30).
A partir do problema priorizado, qual seja: Lacuna na integração funcional no Setor
de Interesse à Saúde da VISA, identificamos:


As manifestações que melhor descreviam e mensuravam o problema,

expressando-as em forma de descritores;


As causas determinantes do problema;



As consequências do problema; e



A cadeia lógica multicasual entre os descritores, as causas e

consequências.
Para construção da nossa árvore problema, seguimos uma dinâmica composta de
cinco movimentos:
1º

Movimento:

foi

realizada

a

definição

de

nosso

espaço explicativo-

governabilidade, definindo, igualmente, os descritores que têm como função a descrição de
nosso macroproblema de modo a dimensioná-lo, facilitando a construção e monitoramento
de nossas ações de intervenção (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 31).
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2º Movimento: realizamos as causas determinantes do problema.
3º

Movimento:

identificamos

as

consequências

deste,

estabelecendo-as

considerando cada descritor.
4º Movimento: uma vez identificadas causas e consequências conectadas aos
descritores formulados, determinamos a relação entre descritores, causas e consequências.
5º Movimento: identificamos os nós críticos, que podemos chamar de causaschave sobre as quais devemos e podemos atuar. Esse movimento, considerado de suma
importância, visto que há diferentes tipos de causas. Dependendo da natureza de cada uma,
o tipo de intervenção também será distinto (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 32).
Nesse sentido, a identificação de nossos nós críticos: ausência de espaços de
discussão da rotina de trabalho no Setor de Interesse à Saúde da VISA; Ausência de
levantamentos das necessidades do Setor de Interesse à saúde da VISA; e Ausência de
Mapeamento de Processos do setor de Interesse à Saúde de VISA, favoreceu a distinção
entre as causas, priorizando-as segundo alguns critérios que identificam os eixos
explicativos prioritários e os pontos de maior possibilidade de intervenção.
Sendo assim, nossa árvore-explicativa ficou da seguinte forma:

Terminadas as buscas dos problemas na Vigilância Sanitária de Pelotas, ouvidos
todos os integrantes do grupo GAF Pelotas, percebemos que, de todos os problemas
elencados, excluídos os que fugiam à nossa esfera de governabilidade e agrupados os
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semelhantes, somente três poderiam seguir sendo trabalhados. Esses três fazem parte do
reenquadramento dos problemas identificados ligados ao Setor de Interesse à Saúde, os
quais serão explicitados a seguir.
9.1 REENQUADRAMENTOS DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS:
• Falta de Gestão de Recursos Humanos;
• Organização administrativa insuficiente causada pela ausência de sistematização
nos processos de trabalho e
•Integração intersetorial deficitária, comprometendo estratégias para atuação
multiprofissional.
9.2 JUSTIFICATIVA DA ELIMINAÇÃO DOS OUTROS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Mediante identificação dos problemas e amplo diálogo realizado entre os
integrantes do presente grupo, foi aplicada a Matriz decisória III do caderno “Projeto
Aplicativo”, chegando-se à conclusão de que o problema da falta de gestão de recursos
humanos e a organização administrativa insuficiente causada pela ausência de
sistematização nos processos de trabalho faziam parte de um mesmo contexto que, no
entanto, não se apresenta factível de solução pela presente equipe. Em outros termos, para
a escolha do macroproblema, cerne do projeto aqui exposto, levamos em consideração
critérios

compositores

da

matriz

decisória

como,

por

exemplo,

a

vulnerabilidade/disponibilidade tecnológica que trata da disponibilidade de conhecimento e
recursos materiais para enfrentamento dos problemas. Desta forma, verificamos que os
problemas eliminados transcendiam o campo de nossa governabilidade. Sendo assim,
pautamos pela escolha do macroproblema supramencionado e, consequente, eliminação
dos demais.
9.3 MACROPROBLEMA APÓS APLICAÇÃO DA MATRIZ DECISÓRIA
Lacuna na integração funcional no setor de Serviços de Interesse à Saúde
sem que haja um protocolo de trabalho afinado.
Portanto, o projeto será aplicado em primeiro momento no Setor de Interesse à
Saúde, que trabalha com as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s),
Escolinhas de Educação Infantil e Comunidades Terapêuticas, tendo em vista a
complexidade da VISA Pelotas por possuir vários setores diferentes. Posteriormente o
projeto será aplicado aos demais setores.
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10. INTERVINDO NO PROBLEMA PRIORIZADO
A intervenção no problema priorizado tem como escopo a contribuição para a
ampliação da capacidade de intervir em problemas. Ademais, busca o favorecimento da
identificação de recursos que, combinados, podem produzir mudanças na produção do
problema no sentido da imagem objetivo (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 33).
Entende-se por intervenção como sendo o conjunto de meios (físicos, humanos,
financeiros, simbólicos) organizados em um contexto específico em um dado momento para
a produção de bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação problemática
(CONTRADIPOULOS, ET. AL. 1997, p.31).
Segundo Champagne et al. (2001, 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: objetivos (o estado futuro que orienta as ações); agentes (os
atores sociais); estrutura (recursos e regras) e processos (relação entre recursos e
atividades).
A partir dos nós críticos estabelecidos quais sejam: ausência de espaços de
discussão da rotina de trabalho, ausência de levantamento das necessidades do setor e
ausência de mapeamento de processos todos diretamente ligados ao Setor de Interesse à
Saúde da VISA, desenhamos os meios que entendemos necessários para alterar a situação
atual/inicial até convertê-la em situação objetivo que se propõe alcançar. Esses meios foram
construídos tendo em vista os compromissos de ação firmados no GAF dentro de nosso
espaço de governabilidade.
É importante ressaltar que no Momento estratégico, composto pela ação de
viabilização do plano de ação do P.A., trabalhamos na perspectiva do “deve ser”, sendo que
o desenho do “deve ser” e dos meios necessários para alcançá-lo constituem a tarefa
principal do Momento Normativo do Planejamento. Lembramos que neste momento
trabalhamos na perspectiva do “pode ser”. Levando-se em consideração que esses
momentos são dinâmicos e que a conjuntura pode trazer novas condições que precisam ser
explicadas, as readequações do planejamento estratégico são consideradas naturais e
permanentes (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 33).
O curso do GVISA disponibilizou para nosso grupo duas ferramentas que apoiam a
elaboração do plano de ação: o PES Simplificado (Planejamento Estratégico SituacionalSimplificado) e o 5W3H, o GAF Pelotas optou, por sua vez, a utilização do PES Simplificado
por acreditar que sua adequação é mais tangível para implementação no plano de ação.
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10.1 TRABALHANDO COM O PES-SIMPLIFICADO
A utilização dessa ferramenta pressupõe que o ator que planeja (GAF
Pelotas), elabora a proposta para cada nó crítico, a partir da imagem objetivo (resultados
esperados). Desta forma, a situação objetivo foi formulada como uma totalidade situacional
imaginada como resultado da mudança produzida pela execução do plano, como uma
referência móvel e não como um ponto de chegada estático. A So (situação objetivo) é
traduzida por um conjunto de resultados a serem alcançados, representando a situação que
pretendemos construir mediante as ações planejadas. A solução para a mudança de cada
nó crítico é representada por ações que são, por sua vez, desdobradas nas atividades
necessárias para isso. Para cada ação/atividade foram identificados parceiros e eventuais
opositores, assim como indicadores que possibilitaram o a definição dos recursos
necessários e dos prazos de duração de cada ação/atividades (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.
34).
O produto final consistiu no preenchimento de uma planilha para cada problema e
para o macroproblema priorizado, sendo que cada ação foi detalhada se acordo com um
conjunto de atividades definidos pelo grupo, em que os produtos e resultados foram
determinados, assim como os responsáveis pelas ações, os recursos empregados e o
tempo de execução, considerando-se, para tal, o contexto em que está inserido o plano
(SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 34).
Devemos ressaltar que, no que tange à situação esperada, observamos as inúmeras
condições que podem ocorrer durante a execução do plano, sendo assim, a implementação
dessas ações requer uma análise conjectural permanente. Os recursos necessários,
variáveis críticas sobre as quais detemos certo grau de governabilidade e que nos permitem
produzir/implementar nossas ações podem ser de diferentes naturezas: econômicofinanceiros; cognitivos (que dependem da incorporação de conhecimento ou tecnologias
pelos participantes); organizativos (que dependem de ações direcionadas à organização); e
políticos (que implicam relações de poder entre os atores políticos) (SÍRIO LIBANÊS, 2017,
p. 35).
Para a definição dos prazos, levamos em conta os tempos políticos e as
características específicas para o setor público, visto que por força de dispositivos legais,
em determinados períodos apresentam restrições, como por exemplo, a contratação de
profissionais.
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Sendo assim, feitas as devidas considerações acerca do plano de intervenção nos
problemas priorizados, nosso próximo passo foi o estudo da viabilização para a
implementação do referido plano.

12. VIABILIZANDO O PLANO DE AÇÃO
Viabilizar o plano de ação consiste em contribuir para a ampliação da capacidade de
viabilizar intervenções na realidade, considerando o contexto e o plano elaborado pelos
integrantes do grupo GAF Pelotas. Um dos objetivos é o favorecimento do desenvolvimento
do pensamento estratégico por meio da busca de recursos e da construção de alternativas
que tornem nossas intenções possíveis (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 38).
Enquanto a seleção de problemas e a análise situacional faziam parte do
denominado Momento Explicativo, a elaboração do plano de ação ao Momento Normativo, a
análise de viabilidade do plano de ação corresponde ao Momento Estratégico (SÍRIO
LIBANÊS, 2017, p. 38).
Tendo em vista que nosso plano de ação é resultado de proposições que visam
intervir em problemas em uma determinada realidade, na qual coexistem diferentes
interesses e desejos, é fundamental que se compreenda o conceito de estratégia. Segundo
Matus (1993, p.11), estratégia é “a arte de lidar com a incerteza, com a imprevisão e a névoa
do amanhã”.
Em nosso caso, alguns dos problemas selecionados para elaboração do Projeto
Aplicativo carecem de estrutura, e os diferentes atores sociais envolvidos, conforme já
tratado no presente, podem ter interesses ou desejos diversos, que refletem em ações e
comportamentos difíceis de serem totalmente previstos. Desta forma, resta evidente que
determinado grau de imprevisibilidade e de incerteza sempre estará presente, devendo, por
esta razão, ser incluído em nossos cálculos estratégicos (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 38).
Levando em consideração esse grau de incerteza, viabilidade significa a construção
de possibilidades e alternativas que nos permitam produzir e implementar efetivas
mudanças na realidade da VISA, em um primeiro momento, junto ao Setor de Interesse à
Saúde, para, à posteriori, ser estendida aos demais setores do órgão mencionado (SÍRIO
LIBANÊS, 2017, p. 39).
Algumas das nossas ações, que serão detalhadas na próxima etapa do projeto,
tendo em vista o contexto em que serão implementadas, são consideradas mais simples e
de maior viabilidade, visto que dependem exclusivamente do ator que planeja, em nosso
caso servidor e gestores da Vigilância Sanitária. No entanto, há outras que, ao contrário,
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dependem de variáveis que são controladas por outros atores em contextos específicos e
isso pode dificultar a execução de ações que geram conflitos.Para a vibialização dessas
ações é importante que saibamos quais ações hoje são viáveis (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p.
39).
Devemos, então, considerar que ações viáveis, acima de tudo, são aquelas em que
há um consenso, em que todos os atores sociais envolvidos as consideram de modo
positivo, assumindo uma postura de apoio, ou, então, aqueles que não apoiam são
indiferentes ou não têm um peso imobilizador sobre a atuação dos que as apoiam. São
consideradas viáveis, também, as ações conflitivas nas quais os que as apoiam conseguem
superar a oposição dos que a elas resistem (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 39).
Desta forma, a análise da posição/motivação dos atores diante das diferentes ações
elaboradas pelo GAF consiste em um movimento estratégico no sentido de viabilizar o
Projeto Aplicativo. Isto posto, esse movimento estratégico fora feito por meio da análise do
interesse e do valor que cada ator social atribui às ações do plano (operações –OP ou
demandas de operação - DOP) (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 39).
Ainda em relação às operações consideradas conflitivas, em nosso Projeto,
algumas se tornaram viáveis visto que, ao analisar a oposição a elas, foi constatado pelo
grupo que estas podiam ser facilmente superadas. No entanto, nem sempre isso acontece
e, no caso da obstaculização da ação, é necessário que saibamos como construir a
viabilidade às ações conflitivas e quais as estratégias que devemos desenvolver para isso.
Um primeiro passo requer o conhecimento de que atores, que interagem no jogo
social, podem se posicionar como aliados, opositores ou indiferentes dependendo do
momento político, da conjuntura e das próprias ações que desejam implementar. Tal
posicionamento não é estanque, uma vez que pode mudar na medida em que mudam as
várias desse jogo social. Ademais, a relevância desses atores possui uma estreita relação
com os recursos que controlam e que podem interferir nas ações do plano. Em outros
termos, se temos um ator opositor, mas com muitos recursos (por exemplo: muito poder,
muito conhecimento ou liderança) é de se supor que ele, obviamente, tende a reduzir a
viabilidade (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 40).
Em se tratando de recursos, importa considerar que podem ser de quatro espécies:
1. Recursos políticos que se referem a recursos de poder;
2. Recursos econômicos que se referem à disponibilidade de recursos econômicos
e financeiros;
3. Recursos técnicos, também denominados de congnitivos ou de conhecimento,
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que correspondem à capacidade técnica em uma determinada área ou campo de
atuação;
4. Recursos organizacionais que se referem às capacidades institucionais do
sistema como um todo e às capacidades pessoais e de liderança (SÍRIO
LIBANÊS, 2017, p. 40).
Nas ações conflitivas, é fundamental a identificação de quais recursos os principais
atores, sejam aliados ou opositores, dispõem. Tal premissa ajuda na verificação do grau de
dificuldade de enfrentamento para a busca da viabilização das operações/ações (SÍRIO
LIBANÊS, 2017, p.40).
Feitas essas ponderações, foi preciso analisar os meios estratégicos de que
podemos lançar mão para dar viabilidade às ações. De acordo com Matus (1993), são
apontados os seguintes meios táticos e estratégicos:


imposição: corresponde ao uso da autoridade em relação ao outro

ator; pode ser utilizada quando o outro autor do plano encontra-se hierarquicamente
superior em face ao ator contrário;


persuação: compreende uma ação de convencimento em relação a

outros atores na busca de apoio e adesão, sem que seja necessário fazer concessão;


negociação cooperativa: nesse tipo de negociação, ambos os lados

estão predispostos a fazer concessões, sendo que o resultado traz ganhos positivos para
todos;


negociação conflitiva: nesse tipo de negociação existem interesses

opostos, e o resultado traz perda para um ator e ganho para outro; e, por último


confrontação: corresponde à medição de força entre os atores

envolvidos (por ex: votação).
Isto posto, podemos aferir que em nosso Projeto Aplicativo, dentre as ações
definidas pelo grupo para cada nó crítico, quais sejam: Criação de um seminário interno e
Construção de um Fórum Permanente realizadas com base no nó crítico ausência de
espaços de discussão de rotinas de trabalho no Setor de Interesse à Saúde da VISA;
Definição de grupo de trabalho e atribuições, construída com base no nó crítico –
ausência de levantamento das necessidades do Setor de Interesse à Saúde da VISA e, por
fim, Proposição de sistematização unificada dos processos de trabalho e Mapeamento
e otimização dos processos do Setor de Interesse à Saúde construídas com base no nó
crítico ausência de mapeamento de processos no Setor de Interesse à Saúde da VISA,
apenas esta última, no atinente à atividade

de divulgação e capacitação dos

colaboradores para os processos mapeados necessitou da construção do plano de
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viabilidade. Sua necessidade provém da carência de recursos cognitivos, tendo em vista a
necessidade de firmar uma parceria com a UFPEL, utilizando o recurso persuasivo no
sentido de buscar apoio e adesão para a obtenção de profissionais capacitados à execução
das oficinas de aprendizagem com expertise em dinâmicas que visem à organização do
espaço de trabalho. No que tange às demais ações e atividade verificamos que, dentro da
atual conjectura, inexistência de situações conflitivas.
Ainda que não se aplique ao nosso Projeto Aplicativo, importante considerarmos que
muitas vezes o plano de viabilidade requer a elaboração de operações intermediárias,
chamadas de K. As OK são ações voltadas à ampliação da adesão, ou diminuição da
resistência, ou à sensibilização das pessoas em torno de uma proposta. Em relação a um
determinado plano de ação, as operações K-OK não têm a função de produzir impacto nos
descritores, mas sim o propósito de abrir caminho ou construir um lastro para umas posterior
ação voltada à mudança do descritor. Uma Ok pode reduzir o grau de rejeição de uma ação
conflitiva (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 41).
Dependendo do grau de rejeição, pode fazer-se necessário um detalhamento maior
dos recursos necessários e um impacto dos resultados esperados para a construção de
estratégias. Para essa matriz, mais detalhada, algumas questões orientadoras da
investigação podem servir de apoio à analise de viabilidade (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 41):


Tempo necessário para que a ação seja viabilizada: implica na análise do tempo para

execução da ação/atividade, considerando a relação de precedência com as demais
operações;


Recursos financeiros e humanos (necessidade de qualificação);



Responsáveis envolvidos (o envolvimento de muitas áreas implica em um maior

cuidado com a gestão da mudança);


Disponibilidade de tecnologia para execução da ação (A tecnlogia está disponível?

Precisa de um novo desenvolvimento?).
Considerando-se um serviço de saúde, as categorias para análise de impacto dos
resultados devem ser respondidas positivamente (sim) ou negativamente (não). Desta
forma, mediante a realização do detalhamento da análise da viabilidade, os espaços
reservados aos resultados devem evidenciar se pode haver impacto no (s)/(a):


Volume de serviços prestados;



Modalidade dos serviços prestados;



Processos das áreas de suporte –RH, TI, comparas, Administrativo-Financeiro, etc...



Processos na atenção ao usuário do serviço;



Infraestrutura e tecnologia e
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Governança

(estrutura

de

governança;

fluxos

de

comunicação;

criação/desenvolvimento de missão,visão e valores; mudança da cultura organizacional e
gestão dos resultados) (SÍRIO LIBANÊS, 2017, p. 41).
Por fim, diante de tudo que fora explicitado e com base no contexto atual em que
está inserida a VISA, para a viabilização do plano de ação, lançaríamos mão dos seguintes
meios estratégicos em prol da viabilização de nosso PA: persuasão e, caso necessário,
negociação cooperativa como sendo os meios de maior e mais tangenciável aplicabilidade
para o Plano de Ação de nosso Projeto Aplicativo.

43

13. PLANO DE AÇÃO
MP

NC

ID

1

1

1

Resultados Esperados

Ações e atividades

Responsáveis

Criação de um seminário
interno

Sidnei Jorge Jr.

Demonstração da rotina de
trabalho do setor de interesse à Beatriz Sedrez e Daniza Halfen
saúde

Capacitação e integração dos
servidores com o trabalho
realizado no setor em análise, Esclarecimento das atividades
identificação de perfis de
realizadas no setor
competência para a atuação na
Exposição da legislação que
área de interesse à saúde.
rege as atividades do setor

1

1

2

Implementação da gestão
participativa e fortalecimento
da gestão compartilhada;
Construção conjunta de um
plano de trabalho;
Reorganização dos processos
de trabalho; Aprimoramento
da integração e da
comunicação do serviço com a
comunidade; Valorização dos

Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro
Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro

Explanação dos Instrumentos
utilizados na realização das
atividades do setor

Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro

Construção de um Fórum
Permanente

Franklin Mendonça de S. Neto

Convocação dos colaboradores

Sidnei Jorge Jr.

Estabelecimento de um
Cronograma de reuniões
semestrais

Elisa Gimenes

Definição dos pontos críticos do
setor

Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro

Potenciais Parceiros/
Eventuais Opositores

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, DIRETOR, GESTOR E
PROFISSIONAIS LOTADOS NO
SETOR DA VISA, SETOR
REGULADO, MINISTÉRIO
PÚBLICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, DIRETOR, GESTOR E
PROFISSIONAIS LOTADOS NO
SETOR DE VISA, SETOR
REGULADO, MINISTÉRIO
PÚBLICO
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trabalhadores

Abertura de espaço para
discussão sobre o tema
abordado

Sidnei Jorge Jr.

Estabelecimento dos problemas
prioritários

Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro

Proposição de uma agenda de
mudanças

Guilherme Kaster

Elaboração de um contrato de
gestão de trabalho baseado nos
pontos definidos em conjunto
com os colaboradores

Lisane Pagel

Formalização e Validação do
Contrato

Franklin Mendonça de S. Neto

Organização dos encontros do
fórum com uso de metodologias
baseadas na Política de
Educação Permanente do SUS

Vânia Barbosa

Avaliação das ações dos
colaboradores com base nas
experiências decorrentes da
implementação do contrato de
gestão

Victor Vieira

Sidnei Jorge Jr.
Feedback da avaliação dos
colaboradores
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MP

NC

ID

1

2

1

Resultados Esperados

Ações e atividades

Responsáveis

PotenciaisParceiros/
Eventuais Opositores

Definição do grupo de trabalho
Franklin Mendonça de S. Neto
e atribuições

Realizaçãodo levantamento
das necessidades do Setor de
Interesse à Saúde, definição
de prioridades para a ação de
intervenção, adesão do corpo
funcional à reestruturação do
Setor de Interesse à Saúde

Constituição do grupo de
trabalho

Sidnei Jorge Jr.

Definição dos atores sociais
envolvidos

Sidnei Jorge Jr.

Difinição da metodologia

Vânia Barbosa

Estabelecimento de cronograma
de reuniões

Elisa Gimenes

Validação do grupo funcional

Franklin Mendonça de S. Neto

Definição da forma de
chamamento para as reuniões

Sidnei Jorge Jr.

DIRETOR, GESTOR E
PROFISSIONAIS LOTADOS NO
SETOR DE VISA

Organização do produto final das
Lisane Pagel
reuniões
Guilherme Kaster

Produção de um relatório final
dos planos de necessidade
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MP

NC

ID

1

3

1

Resultados Esperados

Processos bem definidos e
uniformes nas ações de
fiscalização dos serviços

Ações e atividades

Responsáveis

Mapeamento e otimização dos
processos do setor de
interesse à saúde

Sidnei Jorge Jr.

Identificação dos processos de
trabalho do setor

Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro

Estabelecimento de prioridades
de acordo com as necessidades
levantadas pelo setor

Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro

Elaboração de um cronograma
de atividades para otimzar os
processos de trabalho

Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro

Definição da ferramenta de
gestão a ser utilizada para o
mapeamento do setor

Sidnei Jorge Jr.

Sistematização dos resultados
do mapeamento

Sidnei Jorge Jr.

Validar os processos
sistematizados

Sidnei Jorge Jr.

Potenciais Parceiros/
Eventuais Opositores

GESTOR E PROFISSIONAIS
LOTADOS NO SETOR DE
VISA, COINPEL, UFPEL

Sidnei Jorge Jr.
Divulgação e capacitação dos
colaboradores para os processos
mapeados.
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1

3

Proposição de sistematização
unificada dos processos de
trabalho

2

Padronização do trabalho

Sidnei Jorge Jr.

Elaborar POPs e manuais para a Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
execução do trabalho
Olga Montenegro
Compor equipe de trabalho para
elaboração dos Pop's

Beatriz Sedrez, Daniza Halfen e
Olga Montenegro

Validar os pops elaborados

Sidnei Jorge Jr.

Recursos Necessários

Recursos
Financeiros (R$)

MP

NC

ID

Duração

Data Início

Data Fim

1

1

1

Oito horas

Janeiro de
2018

Janeiro de
2018

N/A

Oito horas

Janeiro de
2018

Janeiro de
2018

N/A

Oito horas

Janeiro de
2018

Janeiro de
2018

Oito horas

Janeiro de
2018

Janeiro de
2018

N/A

Oito horas

Janeiro de
2018

Janeiro de
2018

N/A

COGNITIVO,
ORGANIZACIONAL E
ECONÔMICO

GESTOR E PROFISSIONAIS
LOTADOS NO SETOR DE VISA

Indicadores de
Qualidade
(Resultado)
Número de
participantes
efetivos/ número
de total de
colaboradores
convocados

Meta

80% dos
colaborado
res

N/A
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1

1

2

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

N/A

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

N/A

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

N/A

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

N/A

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

N/A

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

N/A

Permanente

Fevereiro de
2018

Indefinida

N/A

Indefinida

N/A

Permanente

Fevereiro de

Número de
participantes
efetivos/ número
de total de
colaboradores
convocados

90% dos
colaborado
res
convocado
s

COGNITIVO,
ORGANIZACIONAL E
ECONÔMICO
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2018

NC

ID

Duração

Data Início

Data Fim

1

2

1

Três meses

Março de
2018

Maio de 2018

N/A

Três meses

Março de
2018

Maio de 2018

N/A

Três meses

Março de
2018

Maio de 2018

Três meses

Março de
2018

Maio de 2018

N/A

Três meses

Março de
2020

Maio de 2018

N/A

Três meses

Março de
2018

Maio de 2018

N/A

Três meses

Março de
2018

Maio de 2018

N/A

Três meses

Março de
2018

Maio de 2018

N/A

Três meses

Março de
2018

Maio de 2018

N/A

Duração

Data Início

Data Fim

MP

NC

ID

Recursos Necessários

Recursos
Financeiros (R$)

MP

COGNITIVO E
ORGANIZACIONAL

Recursos Necessários

N/A

Recursos

Indicadores de
Qualidade
(Resultado)

Percentual de
colaboradores
sensibilizados para
a discussão,
adesão inicial dos
colaboradores/nú
mero de
colaboradores que
estiveram
engajados até o
final do processo

Meta

100% de
participaçã
o dos
envolvidos.

Indicadores de
Qualidade
50

Financeiros (R$)
1

1

3

3

1

2

Permanente

Junho de
2018

indefinida

N/A

Permanente

Junho de
2018

indefinida

N/A

Permanente

Junho de
2018

indefinida

N/A

Permanente

Junho de
2018

indefinida

Permanente

Junho de
2018

indefinida

Permanente

Junho de
2018

indefinida

N/A

Permanente

Junho de
2018

indefinida

N/A

Permanente

Junho de
2018

indefinida

N/A

2 horas

Julho de
2018

Julho de
2018

N/A

4 semanas

Julho de 2018 Julho de 2018

4 semanas

Julho de 2018 Julho de 2018

1 semana

Julho de 2018 Julho de 2018

COGNITIVO,
ORGANIZACIONAL E
ECONÔMICO

COGNITIVO,
ORGANIZACIONAL E
ECONÔMICO

(Resultado)
Número de
processos
mapeados/número
total de processos
no setor

Mapear
100% dos
processos
do setor

Número de
processos
padronizados/núm
ero total de
processos no setor

Padronizar
95% dos
processos
do setor.

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
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14. PLANO DE VIABILIDADE
ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE
AÇÃO / ATIVIDADE
CONFLITIVA

Divulgar e capacitar os
colaboradores para os
processos mapeados

RECURSOS
NECESSÁRIOS

RECURSOS QUE
TEMOS

ORGANIZACIONAL E
COGNITIVO,
ECONÔMICO:
ORGANIZACIONAL MATERIAL PARA AS
E ECONÔMICO
OFICINAS, INFRAESTRUTURA/LOCAL

RECURSOS QUE
ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A
NÃO TEMOS
VIABILIDADE VIABILIDADE
COGNITIVOS:
Profissionais para
executar as
oficinas de
aprendizagem
com expertise em Média
dinâmicas que
visem a
organização do
espaço de
trabalho

Elaborar uma carta convite em busca de
parceria com a UFPEL, com o objetivo
persuasivo e de convencimento em relação a
este ator/intituição no sentido de buscar
apoio e adesão para dispor de profissionais
que prestem a capacitação dos
colaboradores da VISA
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APRESENTAÇÃO

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde possui em seu organograma
cinco gerências: Gerência Técnica de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de
Vigilância Ambiental, Gerência Técnica de Vigilância Epidemiológica, Gerência
Técnica em Saúde do Trabalhador e a Gerência Técnica Administrativa e
Financeira. Essas unidades organizacionais possuem inúmeros núcleos que
desempenham suas atividades e seus resultados não possuem ampla
divulgação, restringindo-se ao âmbito gerencial.
A falta de comunicação e divulgação entre essas gerências traz
prejuízos à Instituição, tais como, informações fracionadas, dificuldade em
acompanhar as ações planejadas, ações simultâneas realizadas por diversos
núcleos, que poderiam ser integradas, além de não haver a divulgação de
todas as ações executadas à sociedade. Integrar os núcleos, setores e
gerências, é uma tarefa árdua, em que se faz necessária uma verdadeira
aliança estratégica que envolva toda Instituição e promova as seguintes
afirmações:

“tudo

se

resume

a

problema

de

comunicação...”,

“falta

transparência na comunicação...”; “os funcionários não sabem o que está
acontecendo...”; “precisamos melhorar nossa comunicação interna...”. Apesar
de essa problemática ser uma constante reclamação em reuniões e eventos
onde ocorre a participação de todos os funcionários, é preciso tornar essas
afirmações um meio de sistematizar a problemática.
Ao observar esse apanhado de situações internas, o Projeto Aplicativo
desenvolvido visa implementar ferramentas para que propiciem a todos os
envolvidos, no trabalho da Vigilância em Saúde, a integração das gerências e,
por fim, das vigilâncias. O resultado dessa integração será percebido pela
sociedade. Uma reorganização interna que afeta o externo. Para tanto, é
necessário que envolva todos os funcionários para proverem informações,
dando-lhes suporte para expressão de seus sentimentos, envolvendo-os no
planejamento e implementação da mudança.

Atores Sociais Envolvidos:
Secretaria de Estado da Saúde – Williames Pimentel- email:
gabinetesesau@gmail.com
Diretoria Geral – Maria Arlete da Gama Baldez- email:
Arlete.baldez@gmail.com
Diretoria Executiva – Tânia Medeiros de Castro - email:
taniapureza@gmail.com
Gerência Técnica Administrativa e Financeiro – Lourdete Nunesemail: gtafagevisa11@gmail.com
Gerência Técnica de Vigilância Sanitária – Andrea Godinhoemail: andreiagodinhoferr@gmail.com
Gerência Técnica de Vigilância Epidemiológica – Manoel Alves
Braga- email: Manoel@aids.gov.br
Gerência Técnica de Vigilância Ambiental – Cesarino Aprigio –
email: cesarinovet@hotmail.com
Gerência Téc. de Vig. em Saúde do Trabalhador – Izadora
Rodrigues de Andrade- email: izadoradeandrade@yahoo.com.br
CIEVS – Dionathan Brown- email: cievsro@gmail.com
Assessoria de Planejamento – Cleide Veiga de Lima- email:
Cleide.lima@agevisa.ro.gov.br
Tecnologia da Informação – Afonso Maia de Castro

OBETIVO GERAL:
 Fortalecer a Politica de Comunicação e informação no âmbito da
AGEVISA.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
 Instituir a Politica de Informação e comunicação na AGEVISA-RO
 Integrar a comunicação interna entre as vigilâncias que compõem a
AGEVISA-RO.
 Construir o Planejamento Estratégico da AGEVISA-RO de forma
integrada e intersetorializada.

DESENVOLVIMENTO
1.Fundamentação teórica:
A palavra comunicação deriva do termo em latim communis, que
significa comum, por esse motivo, ao se comunicar se estabelece algo comum
com alguém. Segundo Firmino e Carvalho (2007) a comunicação pode ser
entendida como prática social que advêm da interação entre seres humanos,
expressa por meio de fala (aspecto verbal), escrita, comportamentos gestuais,
distância entre os participantes e toque (aspecto não verbal).
Consideramos a comunicação essencial para o bom funcionamento do
ambiente de trabalho, melhorando a produtividade dos funcionários, pois a
comunicação envolve querer, planejar e criar objetivos para alcançar o êxito
desejado. Segundo Rangel-S (2009) a comunicação na sociedade atual se
reflete sobre os desafios da comunicação nas ações de vigilância sanitária.
A autora considera que o desenvolvimento do conjunto de ações de
vigilância sanitária se faz mediante a comunicação, que se torna fundamental,
tanto para promover coerência interna ao sistema de VISA, como na relação com
a população e o setor regulado. É um investimento onde todos ganham porque
uma comunicação eficaz permite a interação e integração de todo o universo
cooperativo, potencializando e desafiando as ações de proteção e de promoção
à saúde.

(RANGEL-S, 2009). Vasconcellos, Morais e Cavalcante (2005)

defendem que o acesso à informação amplia a capacidade de argumentação
dos atores sociais nos processos de pactuação,na definição sobre qual a
informação a sociedade quer e ampliar ainda mais as possibilidades de intervir
sobre a realidade. Vale ressaltar que as políticas de informação, educação e
comunicação em saúde começaram a ganhar importância durante as
Conferências Estaduais de Saúde (FERREIRA e SARAIVA, 2008).
Considerando a situação descrita, pode-se questionar a maneira como
os técnicos de vigilância sanitária utilizam os dados gerados pelos Sistemas de
Informação em Saúde, nas práticas de planejamento de suas ações especificas
e intersetoriais. É necessário ainda, indagar se estes profissionais têm
conhecimento dos Sistemas de Informação, se estão capacitados para o seu

uso e de que forma os dados gerados por estes sistemas podem contribuir
para planejamento e execução das práticas de vigilância em saúde.
Pretende-se com este projeto, fortalecer a comunicação e informação da
AGEVISA, visando à qualificação das ações, serviços e integração das
vigilâncias em saúde.
1.1 Problemática: Comunicação ineficiente dificultando o planejamento, a
execução, o monitoramento e a avaliação das ações de Vigilância SanitáriaVISA em Rondônia.
1.2 Relevância do problema:
 Apesar de o planejamento estar institucionalizado, ainda é pouco
participativo e integrado;
 Oportunidades perdidas quanto a viagens integradas: envio de materiais
às regionais de saúde e municípios, ações conjuntas de capacitação,
monitoramento e avaliação, dentre outras;
 Insuficiente otimização de recursos humanos, materiais e financeiros;
 Não cumprimento de metas planejadas (PPA, PES, SISPACTO).
1.3 Desejo de mudança:
 Realizar reuniões periódicas de natureza intersetorial, entre núcleos,
gerências e direção;
 Criar Comitê de Gestão da Informação de Vigilância em Saúde;
 Implantar e implementar um programa integrado no sistema intranet da
AGEVISA (boletins de serviço, notas técnicas, agenda compartilhada e
outros);
 Tornar a comunicação interna da Agência integrada e participativa com o
uso efetivo das ferramentas da Intranet, murais e demais agendas
pactuadas;
 Tornar o planejamento em VISA integrado e intersetorializado;
 Agregar

valores

qualitativos

na

comunicação

interna,

como

transparência nas ações, publicidade interna dos atos e livre acesso as
informações não sigilosas.

1.4 Indicadores:
 Percentual de reuniões realizadas, dentre as programadas;
– Meta: 80%;
 Comitê de Gestão da Informação de Vigilância em Saúde criado;
– Meta: comitê criado
 Sistema de INTRANET criado e implantado;
- Meta: INTRANET criada e operacionalizada.
 Percentual de gerência, núcleos e programas participando efetivamente
do planejamento de vigilância em saúde.
- Meta: ≥ 90%
1.5 Facilidades:
 A participação efetiva da direção da AGEVISA na elaboração, execução
e implantação Projeto Aplicativo;
 Existência do parque computacional;
 Acesso ilimitado a rede de internet e Intranet;
 Engajamento dos técnicos da AGEVISA envolvidos no projeto (todos os
gerentes e chefes de núcleos da vigilância sanitária, epidemiológica,
vigilância ambiental e saúde do trabalhador;
 A AGEVISA dispõe de uma equipe de TI institucionalizada
1.6 Dificuldades:
 Implantação do sistema intranet;
 Resistência intersetorial a mudanças;
 Inserção periódica das informações no sistema intranet;
 Elaboração agenda dos servidores envolvidos para capacitação na
utilização do sistema intranet;
 Estabelecimento de agenda única com todos os atores sociais
envolvidos.
1.7 Planejamento:
 Início da aplicação do projeto a partir de julho/2017;

 Criação do Comitê de Gestão de Informação da AGEVISA em
julho/2017;
 Estabelecimento da agenda das reuniões ordinárias em julho/2017;
 Realizar reunião técnica para apresentação do Projeto Aplicativo - PA
aos gestores da Agência em julho/2017;
 Apresentação do PA aos demais servidores da Agência através de um
seminário interno em agosto/2017;
 Implantação e implementação do sistema intranet em agosto/2017;
 Capacitação

dos

servidores

na

utilização

do

sistema

intranet

setembro/2017.

2.JUSTIFICATIVA
A problemática levantada pelo grupo identificou a ineficiência da
comunicação interna da Gerência Técnica de Vigilância Sanitária – GTVISA e
os prejuízos dela advindos, perpetuados por meio da pouca participação dos
servidores do setor e, até mesmo, o relativo isolamento de equipes decorrentes
de hábitos ineficientes de comunicação, pautados no controle da informação.
Uma evidência desse problema é o desconhecimento de parte dos
técnicos quanto à execução orçamentária e financeira dos programas e ações
sob a responsabilidade dos mesmos, fato observado internamente entre os
vários segmentos da AGEVISA, ocasionando desvio de finalidade do recurso
público (realização de ações não planejadas), além de comprometer a
potencialização de ações intersetoriais.
Constata-se, então, que há inúmeros problemas da VISA vinculado à
comunicação ineficiente:
1. Problemas relativos à comunicação entre as vigilâncias municipal e estadual;
2. A comunicação entre a GTVISA e os núcleos de vigilância estadual, no que
diz respeito tanto a capacitação técnica, quanto no acesso a informações
técnicas e decisões políticas relacionadas ao serviço;
3. A comunicação entre a GTVISA e a direção da AGEVISA/RO;
4. A comunicação entre a GTVISA e os demais setores da AGEVISA.

Como a GTVISA integra a Agência de Vigilância em Saúde- AGEVISA
ao apresentarmos o PA para a Direção Geral foi solicitado que o projeto
integrasse toda a agência
Desse modo, o PA tem como objetivo desenvolver, combinar e
potencializar estratégias de comunicação, articulando conhecimento técnicocientífico com o conhecimento do senso comum, elaborando um plano de
comunicação orientado por objetivos bem definidos com metas passiveis de
serem executadas, com o intuito de fortalecer a comunicação interna da
AGEVISA.

3.METODOLOGIA
O Projeto terá início a partir de julho/2017. Primeiramente, a Direção
Geral fará uma reunião técnica para apresentação do Projeto Aplicativo - PA aos gestores da Agência, posteriormente, será apresentado aos demais
servidores, por intermédio de um seminário interno. A Criação do Comitê de
Gestão de Informação da AGEVISA estabelecerá a agenda das reuniões
ordinárias para deliberação das informações a serem divulgadas. Pretende-se,
ainda, implantar e implementar o Sistema Intranet, o qual deixará acessível de
forma organizada e simplificada as informações de todas as áreas, bem como
haverá a capacitação de todos os servidores para uso dessa ferramenta.
. Envolver todos os gestores da AGEVISA por intermédio de reuniões.
. Divulgar para todos os servidores a existência do Projeto Aplicativo por
intermédio de um Seminário.
. Solicitar dos gestores a indicação de dois servidores de cada área para
comporem o Comitê Gestor de Informação da AGEVISA.
. Regulamentar o Comitê Gestor de Informação da AGEVISA.
. Solicitar ao DETIC a permissão para implementar uma Intranet no âmbito da
Agência.
. Comunicar ao TI a forma de construção da página Intranet.
. Formular um mural de informações de fácil acesso.
. Realizar uma Oficina Básica de Planejamento e Orçamento para todos os
servidores da Agência.

4.CONSIDERAÇOES FINAIS
A consolidação da politica de comunicação e informação no âmbito da
AGEVISA-RO será um marco histórico em termos de gestão participativa , uma
vez que trará uma visão transformadora onde todos podem contribuir para
melhoria da qualidade da informação e comunicação.
Ressaltando ainda, que o fortalecimento da comunicação interna da
Agência propicia a realização de um Planejamento Estratégico integrado e
intersetorializado, otimizando recursos humanos e financeiros.
Iniciamos a efetivação do projeto com a criação do Comitê de Gestão
da Informação

da AGEVISA-RO; solicitação junto ao Departamento de

Tecnologia, Informação e Comunicação do Governo de Rondônia- DETIC para criação do Sistema INTRANET, voltado para as necessidades de
comunicação da Agência.
Realizamos contato com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
solicitando a disponibilização do sistema de informação utilizado por eles na
Vigilância Sanitária para ser implantado no Estado de Rondônia no intuito de
integrar as 52 Vigilâncias Sanitárias Municipais com a Estadual. Além disso, foi
solicitado ao Núcleo de Recursos Humanos da AGEVISA/RO emissão de
portaria para criar o Comitê de Gestão de Informação da Agência.
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APÊNDICES

Quadro 1: Árvore Explicativa

Problema

Comunicação Ineficiente na
AGEVISA - RO

Árvore Explicativa

Causas

Nó crítico
Falta de interesse/comprometimento
dos servidores no processo de
planejamento.

Descritores

D1
Baixo
das

envolvimento
equipes
no

planejamento.

Metodologia
inadequada
construção do planejamento

de

Ausência de política de
comunicação e informação

D2

D3

D4

Desconhecimento
das ações entre as
vigilâncias.

Não
integração
das equipes das
vigilâncias.

Ausência de um
sistema
de
informação
interno

Não cumprimento de metas
planejadas

Consequências

Nó crítico

Dificuldade
de
acompahamento/monitoramento
das ações.

Não compartilhamento
das ações

Ações fragmentadas

Informações fragmentadas
em diferentes bancos de
dados
Ações com baixa
efetividade

Fonte: OTPA – GAF Finivisa Porto Velho 2017.

Quadro 2 – Planilha plano de ação 5W3H
Planilha do Quadro de Ação- 5W3H
Espaço do Problema: AGEVISA
Macro Problema- Comunicação Ineficiente na AGEVISA
Nó Crítico: Ausência de Política de Comunicação e informação
O Que fazer

Por que Fazer

Quem
fazer

Criar o Comitê
Estadual de Gestão da
Informação em
Vigilância em Saúde

Fomentar e Fortalecer
a política de
Informação e
Comunicação da
AGEVISA

Aprimorar o Sistema
INTRANET existente da
AGEVISA

Vai

Quando Fazer

Onde

Como Fazer

Quanto Custa

Qual Indicador

Direção Geral

Setembro

Na AGEVISA

Portaria da Criação e
nomeação dos
membros do Comitê

Ônus
Governamental

Criação do Comitê
Oficializado em
Diário oficial

Integrar e facilitar o
acesso a Informação

Equipe de
TI/AGEVISA

Inicio: JULHO

TI/AGEVISA

-Criar Layout/interface
da pagina todos;
-criar métodos de
inserção de informação

TI
Institucionalizada
Ônus
Governamental

Tornar a Comunicação
Interna da AGEVISA
integrada e participativa

Fortalecer o
Planejamento e
execução das ações de
Vigilância em Saúde ;
otimizar recursos
Financeiros

Os técnicos
responsáveis
pela execução
das ações de
Vigilância em
Saúde

Após
disponibilização do
sistema e
capacitação dos
técnicos;
Inserção diária das
Informações

AGEVISA

Criação de protocolos
(POP) de alimentação
do sistema

Ônus
Governamental

Estabelecer a agenda de
Compromissos/Ações
Compartilhada

-Dar Transparência e
publicidades as ações,
- Otimizar recursos
financeiro/Humano;
-Otimizar a execução das
Metas

Comitê de
Gestão de
Informação
Equipe de TI
Equipe técnica
da AGEVISA

Setembro/
2017

No email
Institucional da
AGEVISA

Recadastramento de
todos os servidores no
email Institucional;
Capacitação para
manuseio da agenda
Institucional

Sem ônus

Cumprimento da
Agenda de Trabalho da
TI conforme
determinação do
Comitê
-Nº de técnicos
capacitados e
alimentando o sistema .
- nº de acessos
semanais da pasta
INTRANET;
- nº de setores
alimentando o Sistema
/mês
100 % de técnicos
cadastrados e usando
agenda Institucional.

Planilha do Quadro de Ação- 5W3H
Espaço do Problema: AGEVISA
Macro Problema: COMUNICAÇÃO INEFICIENTE NA AGEVISA
Nó Crítico: METODOLOGIA INADEQUADA DE CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO
O Que fazer

Tornar o Planejamento em
Vigilância em Saúde
Integrado e
intersetorializado

Por que Fazer
- Otimizar
recurso
humano e
Financeiro
- Executar as
metas
programadas

Quem Vai
fazer

Quando
Fazer

Onde

Como Fazer

Assessoria de
Planejamento e
comunicação.

Segunda
quinzena de
Outubro

Auditório
AGEVISA

- Realizar
Capacitação/Oficina
em PES

Fonte: OTPA – GAF Finivisa Porto Velho 2017

Quanto Custa
Sem ônus

Qual Indicador
% de técnicos
capacitados /total
Técnicos
AGEVISA;
- Planejamento de
2019 integrado,
participativo e
oportuno

Quadro 3 - Matriz de Análise da Motivação dos atores sociais, segundo
ação do plano
Ausência de Política de Comunicação e informação

Operações ou Ações e Demandas de Operação
Atores

Direção Geral

Equipe de
TI/AGEVISA
Os técnicos
responsáveis
pela execução
das ações de
Vigilância em
Saúde
Comitê de
Gestão de
Informação
(Equipe de TI
Equipe técnica
da AGEVISA)

Operações
Ações
Demandas

Criar o Comitê
Estadual de
Gestão da
Informação em
Vigilância em
Saúde

Aprimorar o
Sistema
INTRANET
existente da
AGEVISA

Tornar a
Comunicação
Interna da
AGEVISA
integrada e
participativa

Estabelecer a agenda de
Compromissos/Ações
Compartilhada

A+

A+

A+

A+

0

B+

B+

B+

A+

A+

A+

A+

0

0

0

0

ou

Atores

e
de

Assessoria de
Planejamento

Operação
Tornar o Planejamento
em Vigilância em Saúde
Integrado e
intersetorializado.

A+

Fonte: OTPA – GAF Finivisa Porto Velho 2017

Assessoria de

Direção

Direção

Comunicação

Geral

Executiva

A+

A+

M+

Quadro 4 - Matriz de Análise das estratégicas de Viabilidades, segundo
ações conflitivas
Ações
Conflitivas do
plano de ação

Aprimorar o
Sistema
INTRANET
existente da
AGEVISA

Recursos que

Recursos

Temos e não

Necessários

Estratégia
Viabilidade

para aumentar

temos

a viabilidade
Reunião com o

Recursos

Recursos
Humanos

Humanos, Politico,

Recurso Técnicos

Organizacional e

Recurso
Organizacional

Comitê de

Recursos Politico

Informação

Técnico

Detic
Criação do

Média

Gestão da

Fonte: OTPA – GAF Finivisa Porto Velho 2017

Quadro 5 - Detalhamento de Análise de Viabilidade
Ação

Aprimorar o Sistema INTRANET
existente da AGEVISA

Recursos Financeiros

Sim

Recursos Humanos

Sim

Responsáveis Envolvidos

Não

Tecnologia

Sim
Volume de serviços

Sim

Modalidade de Serviço

Sim

Esperados –

Áreas de Serviços

Sim

Produção de

Cuidado ao paciente (usuário)

Sim

Infra-estrutura

Sim

Governança

Sim

Resultados

impacto

Fonte: OTPA – GAF Finivisa Porto Velho 2017

Quadro 6 - Matriz de Gestão do Plano
Ação
Criar o Comitê
Estadual de Gestão
da Informação em
Vigilância em Saúde

Viabilidade

Impacto

Comando

Duração

Recurso

Precedência

Recursos

A+

Alto

Direção Geral

Curta

Humanos

e

1ª

e

2ª

Políticos
Recursos

Implantar o Sistema
INTRANET existente
da AGEVISA

Humanos,

B+

Médio

Equipe de
TI/AGEVISA

Longo

Políticos
Tecnológico

Tornar
a
Comunicação Interna
da
AGEVISA
integrada
e
participativa

A+

Alto

Os técnicos
responsáveis
pela execução
das ações de
Vigilância em
Saúde

Recursos

Longo

Humanos,

3ª

Políticos
Tecnológico

Estabelecer a agenda
de
Compromissos/Ações
Compartilhada

Tornar o
Planejamento em
Vigilância em
Saúde Integrado e
intersetorializado.

0

Alto

Comitê de
Gestão de
Informação
(Equipe de TI
Equipe técnica
da AGEVISA)

Média

A+

Alto

Direção Geral
e Direção
Executiva

Fonte: OTPA – GAF Finivisa Porto Velho 2017

4ª

Políticos

Assessoria de
Planejamento,
Assessoria de
Comunicação,

Humanos

Humanos,
Médio

políticos e
tecnológicos

4ª

Quadro 7 - Martriz de monitoramento do plano
Ação em ordem de
precedência
Criar o Comitê
Estadual de Gestão
da Informação em
Vigilância em Saúde
Implantar o Sistema
INTRANET existente
da AGEVISA

Tornar a
Comunicação Interna
da AGEVISA
integrada e
participativa
Estabelecer a
agenda de
Compromissos/Ações
Compartilhada

Tornar
o
Planejamento em
Vigilância
em
Saúde Integrado e
intersetorializado.

Situação

EA

Resultados

Dificuldades

Novas ações e/ou
ajustes

Custos

Estabelecer uma
agenda
única
entre os técnicos.

Planejmaneto
de
viagens multisetoriais

Sem ônus

EA

Autorização do
Detic para
implementação no
âmbito da Agência

Criar o Comitê de
Gestão para mediar
junto ao Detic.

EA

Estabelecer uma
agenda única
entre os técnicos.

Planejamento de
viagens multisetoriais

EA

Estabelecer uma
agenda
única
entre os técnicos.

Estabelecer uma

EA

Fonte: OTPA – GAF Finivisa Porto Velho 2017

agenda única
entre os técnicos.

Planejamento
de
viagens multisetoriais

Sem ônus

Sem custos

Sem custos

Sem custos
Planejamento de
viagens multisetoriais
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Introdução
A Lei 8.080/90 define como 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: 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 se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de
monitoramento e coleta de dados, que tem como objetivo o fornecimento de informações
para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população,
subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal.
Os sistemas de informação em saúde foram criados com o objetivo de permitir
a adequada formulação de diagnósticos de saúde. A coleta de dados, porém, é uma
etapa que apresenta grandes deficiências. O preenchimento de múltiplos formulários, o
desinteresse em manipular os SIS, a falta de capacitação de vários profissionais de
saúde, a superposição de informações nos diversos sistemas existentes e a resistência
de alguns profissionais em relação ao uso de computadores são fatores que acabam
resultando na má qualidade das informações geradas (GRACIANO; ARAÚJO;
NOGUEIRA, 2009).
Assim, a qualidade da informação em saúde acaba apresentando vários
desvios, resultando em falsos diagnósticos na avaliação da saúde da população. Dessa
maneira, os gestores da saúde possuem dificuldade em analisar, monitorar, organizar e
controlar as atividades desenvolvidas nos serviços de saúde, prejudicando, ainda, o
planejamento e a formulação de políticas, planos e programas de saúde (GUIMARÃES;
ÉVORA, 2004).
O sistema de informação de Vigilância Sanitária é definido como um
mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão de informação necessária
para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços desenvolvidos dentro da
Vigilância Sanitária.
Deste modo, os gestores de vigilância sanitária podem avaliar, monitorar e
controlar as atividades desenvolvidas pelos fiscais sanitários através de indicadores
locais, facilitando a formulação e avaliação de políticas, planos e ações.

Para atender adequadamente este objetivo, a vigilância sanitária necessita,
dentre outros recursos, de sistematizar os dados obtidos nas inúmeras atividades de
controle de bens de consumo e serviços relacionados com a saúde.
Neste trabalho descreveremos a implantação do Sistema de Informação de
Vigilância Sanitária, especificamente para cadastramento de estabelecimentos de
serviços de alimentação no município de Plácido de Castro, no Estado do Acre.

Objetivo Geral
Implantar o Sistema de Informação de Vigilância Sanitária para cadastramento
dos estabelecimentos de serviços de alimentação no município de Plácido de Castro.
O Cadastro estar voltado exclusivamente para os estabelecimentos em serviço
de alimentação, uma vez que este é um dos setores regulado que mais oferece risco a
saúde da população. O objetivo do cadastro é um melhor monitoramento destes
estabelecimentos como cadastros de dados de inspeção e fiscalização, processo de
licenciamento bem como seu histórico de funcionamento.
Objetivos Específicos
Ter acesso fácil e rápido das informações inseridas no sistema para monitorar
a qualidade dos serviços e ações da Vigilância Sanitária no município de Plácido de
Castro. Também é importante um acompanhamento mais especifico de cada
estabelecimento em serviço de alimentação, identificando os fatores de risco a saúde
da população.
Área de abrangência:
Projeto piloto será implantado na diretoria de vigilância sanitária do município
de Plácido de Castro localizado a 97km da capital acreana, limitando-se ao norte com o
município de Senador Guiomard, ao sul com a Bolívia, a leste com o município de
Acrelândia, a oeste com o município de Capixaba e a noroeste com o município de Rio
Branco. Possui um Distrito denominado Vila Campinas, localizado na BR 364 km 60
sentido Porto Velho. Estado do Acre.
Sua população é de 17.979 habitantes, de acordo com estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A economia do município gira em torno da
agropecuária e também do turismo, devido a fronteira com a Bolívia e sua área de livre
comercio.
Plácido de Castro, conta hoje com 286 estabelecimentos sujeitos a vigilância
sanitária, sendo que 74 estabelecimentos são ramos de produção diretas de alimentos
para consumo como: restaurantes, panificadores, lanchonetes, pizzarias etc.
O Quadro atual de vigilância sanitária do município de Plácido de Castro é
composto da seguinte equipe: 04 (quatro) fiscais e 01 (um) coordenador geral, e também
tem um veículo de uso exclusivo as atividades de vigilância sanitária.

Recurso Metodológico
O Sistema de Informação é peça fundamental para o sistema único de saúde
SUS, não apenas na elaboração de relatórios, mas fazem parte de todos os
departamentos e atividades dos setores de saúde, desde o simples cadastro, controle
e monitoramento até a confecção de planos estratégicos complexos. Tudo que
acontece, todos processos, são regidos por um sistema, com a capacidade de processar
um gigantesco número de dados simultaneamente, tornando a disponibilização das
informações acessível de modo fácil e rápido. A eficiência do sistema não é medida pela
informatização, mas pela qualidade e eficiência dos métodos, assegurando a
informação desejada, confiável e no tempo certo. É muito importante levar em
consideração a quantidade e a qualidade das informações geradas por esse sistema de
informação, evitando que as informações fiquem dispersas ou que essas informações
não sejam confiáveis.
Na elaboração do projeto analisou-se e identificou-se os principais problemas,
como a falta do sistema de informação de Vigilância Sanitária no município de Plácido
de Castro, levando em consideração o risco a saúde da população que os
estabelecimentos de serviço de serviço em alimentação podem trazer. Entende-se por
“Risco sanitário” a probabilidade que os produtos e serviços têm de causar efeitos
prejudiciais à saúde das pessoas e das coletividades.
A falta de dados cadastrais não atualizados, relatórios e monitoramento dos
estabelecimentos de serviço em alimentação são consequências da não implantação
do sistema de informação, dificultando o planejamento das ações de vigilância sanitária
para o desenvolvimento das atividades nos estabelecimentos e setores regulados,
aumentando assim o risco de doenças transmitidas por alimentos para a população.
Outra consequência, são estabelecimento funcionando sem licença sanitária, uma vez
que as atividades de inspeção, exercidas pelas autoridades sanitárias, são priorizadas,
considerando o risco à saúde, geradas também a partir de solicitações e/ou denúncias,
que através de inspeção que por sua vez pois possibilita um conhecimento real dos
problemas sanitários que afetam a saúde pública e, a partir dos aspectos observados,
permite definir estratégias/ ações que promovam a adequação dos estabelecimentos,
equipamentos e produtos de interesse à saúde, assim como o aumento da consciência
sanitária dos responsáveis pelos serviços prestados.
Através da priorização dos problemas encontrados, foi identificada a
necessidade da implantação do sistema de informação para cadastro dos

estabelecimentos em serviço de alimentação no município de Plácido de Castro. O
sistema de informação trará uma comunicação rápida e segura entre a vigilância
sanitária municipal e VISA Estadual, coletando dados e gerando relatórios que serão
capazes de monitorar e avaliar a qualidade dos serviços prestado a população, podendo
intervir previamente em possíveis problemas que interfiram na saúde da população
Para identificação e seleção dos problemas foi utilizada a Matriz Decisória
juntamente com a arvore explicativa, foi avaliado o valor e o interesse em solucionar os
problemas e fez uma pontuação de acordo com a urgência das ações necessárias para
enfrentá-los. Após o preenchimento da Matriz foi priorizado os problemas que tiveram
valor alto e interesse positivo. Dessa forma, foi escolhido o problema que obteve a maior
nota (Falta de sistema de informação de Vigilância Sanitária para cadastramento dos
estabelecimentos de serviços de alimentação no município de Plácido de Castro).
A arvore explicativa nos possibilitou a identificação das seguintes causas:
1. Difícil acesso ao número de estabelecimento de serviços de
alimentação no município;
2. Dados cadastrais não atualizados;
3. Deficiência no controle dos estabelecimentos licenciados;
4. Falta de controle sanitário dos estabelecimentos de serviços em
alimentação.
Em seguida, foi necessário descrever seu conteúdo, ou seja, caracterizá-lo.
Assim, buscamos dar precisão ao problema, enumerando de forma precisa os fatos que
demonstram a existência do problema identificado e priorizado com os seguintes
descritores:
1. 100% dos estabelecimentos sem cadastros informatizados;
2. Falta de monitoramento informatizado nos estabelecimentos de
serviços de alimentação.
Com isso, identificamos o nó crítico em nossa Arvore explicativa: - “Dados
Cadastrais não atualizados”, o que possibilitou a construção do plano de ação.

Plano de Ação
Resultado esperado
●

Ações e atividades

Sistema
de ●
Informação
de
Vigilância
Sanitária
implantado, com
dados cadastrais
dos
estabelecimentos
de serviço de
alimentação
atualizados.

●

Permissão
de ●
acesso ao Módulo
de Cadastro
1. Cadastrar
no
sistema
os
técnicos que irão
ser capacitados;
2. Dar
permissão
para o técnico de
acordo com o
nível de acesso
ao sistema.
Treinamento de 05 ●
técnicos no Sistema
de Informação
1. Planejar
treinamento para
os fiscais;
2. Disponibilizar
transporte
e
diárias para o
deslocamento dos
técnicos de RBR
– PCL - RBR;

Responsáveis

Parceiros/eventuais
opositores
Departamento ● Diretoria
de ●
Estadual
de
Tecnologia
da
Vigilância
Informação – TI
Sanitária.
da SESACRE,

Recursos
necessários
100% dos técnicos ● Técnico e
com permissão de
Organizacional
acesso
ao
sistema.

Departamento ●
Estadual
de
Vigilância
Sanitária.

100% dos técnicos ●
treinados.

TI da SESACRE

●

Indicadores

Prazos

1 mês

Técnico e
Organizacional

●

Político e
Econômico

●

Técnico e
Organizacional

1 mês

●

3. Executar
o
treinamento para
os técnicos.
Cadastramento de ●
estabelecimentos
1. Coleta
das
informações dos
estabelecimentos;
2. Inserir
informações no
sistema

Coordenação
Municipal de
Vigilância
Sanitária do
município de
Plácido
de
Castro.
1. Técnicos
de
VISA
municipal;
2. Técnicos
de
VISA
municipal.





Setor
cadastro
tributos
prefeitura;
Secretaria
estadual
fazenda.

de ●
e
da

da

100%
dos ●
estabelecimentos
de serviços de
alimentação
do
município
de ●
Plácido de Castro
cadastrados.

Econômico,
Técnico e
Organizacional
6 meses
Técnico e
Organizacional

Principais Ações de Intervenção
1

- Permissão de acesso ao Módulo de Cadastro
Será necessário cadastrar no sistema os técnicos que irão ser capacitados,

dando permissão para cada um de acordo com o nível de acesso ao sistema.
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-Treinamento de 05 técnicos no Sistema de Informação
Será feito um planejamento para treinamento para os fiscais sanitário de

Plácido de Castro, disponibilizando transporte e diárias para o deslocamento dos
técnicos do município de Plácido de Castro para Rio Branco.
3- Cadastramento de estabelecimentos
Após cadastrados e treinados, os técnicos do município de Plácido de Castro
irão coletar as informações dos estabelecimentos em serviços de alimentação e inserir
os dados no sistema

Resultados esperado
Sendo o cadastro de estabelecimentos um dos indicadores obrigatório em
vigilância sanitária, o projeto aplicativo tem por objetivo o cadastramento de todos os
estabelecimentos de serviço de alimentação sujeitos a fiscalização sanitária no
município de Plácido de Castro/AC.
O município de Plácido de Castro conta hoje com 74 estabelecimentos de
alimentação, sendo este distribuídos em Plácido de Castro e distrito de Campinas. O
projeto encontra-se em fase de execução, sendo que já estão cadastrados no sistema
de informação de vigilância sanitária 30% do total dos estabelecimentos de serviço de
alimentação no município, propiciando um monitoramento com mais qualidade e
agilidade nos serviços de inspeção e fiscalização.
Esperamos com a implantação do sistema de informação, um acesso rápido e
seguro nos dados de vigilância sanitária, bem como um monitoramento com maior
qualidade e eficiência dos serviços que estão sendo desenvolvidos dentro do município
de Plácido de Castro. Assim, também esperamos uma melhor comunicação entre
vigilância sanitária estadual e vigilância sanitária municipal de Plácido de Castro.

Considerações Finais

Através da metodologia ativa, utilizando as matrizes do caderno projeto
aplicativo, o grupo afinidade composto por profissionais de diversas áreas da saúde
atuando em vários municípios do estado Acre, onde foi utilizado as experiências de cada
um para elencar e eleger o principal problema encontrado. Plácido de Castro foi
escolhido como piloto para o planejamento e execução de ações inerentes a Vigilância
Sanitária.

O Projeto Aplicado nos fez enxergar a necessidade da implantação do Sistema
de Informação de Vigilância Sanitária, uma vez que este é responsável pela captação e
geração de dados e informações de maneira, prática, rápida, segura e eficiente. O grupo
entendeu que estas informações que serão geradas após inseridas no sistema, serão
utilizadas para gerar os indicadores, analisando e identificando previamente os
problemas e eventuais risco que possam atingir a saúde da população.

O problema priorizado foi a falta de dados atualizados e de fácil acesso ao
cadastro de estabelecimento de serviço de alimentação, o qual pode reduzir ou
eliminado, com a implantação de um sistema de informação em Vigilância Sanitária, que
foi corroborado através da literatura em pesquisas a diversos autores e publicações.
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RESUMO

Este projeto busca alinhar a vigilância sanitária, no atual modelo de vigilância em
saúde, intervindo na realidade da Vigilância Sanitária Estadual do Acre. Em discussão do
grupo de trabalho, identificou-se vários problemas, onde, sintetizou-se 04(quatro)
macroproblemas : inexistência de um programa de educação continuada, desmotivação
profissional , insuficiência na infraestrutura/recursos humanos/ insumos e fragmentação dos
dados das ações de VISA. Utilizando a matriz decisória de magnitude, transcendência,
vulnerabilidade e factibilidade, priorizou-se como problema central a "Fragmentação dos
Dados de VISA". Com foco neste problema, foram identificadas as causas e levantados os
atores envolvidos que tem governabilidade para alteração do cenário atual. Utilizando a
ferramenta do PES - Planejamento Estratégico Simplificado, construiu-se a árvore
explicativa e através deste fluxograma relacionando os descritores, às causas e
consequências, selecionou-se as causas chaves que o ator deve e pode atuar chegando ao
nó critico "Inexistência de Banco de Dados na Visa Estadual". Para o enfrentamento do nó
critico elaborou-se um plano de ação para a implantação do Sistema de Informação nas
Divisões de Serviços, Medicamentos, Projetos e Gerência e Implementação no
Departamento Estadual de Vigilância Sanitária, as ações de intervenção elencadas para a
realização deste projeto foram a realização de oficinas de trabalho para a ampliação do
sistema; elaboração do Manual para utilização do sistema, coleta de informações
necessárias nos diversos setores do DVISA, formatação e instalação do sistema através de
curso de capacitação para todos os profissionais, alimentação e atualização do sistema de
informação efetivada por toda a equipe.
Com a criação do Sistema de Informação na Visa Estadual no prazo previsto de
02(dois) anos, a fim de sistematizar os dados fragmentados gerados nas ações
desenvolvidas, esperamos padronizar as ações, pois a utilização adequada dos dados
coletados contribuirá para um melhor controle do risco sanitário, otimização do planejamento
anual das ações de visa, condições para a criação de indicadores, assim como, otimizar o
tempo do usuário, além de possibilitar ao longo do tempo a incorporação de uma cultura de
acompanhamento das ações, com base em critérios de eficiência, eficácia e efetividade,
melhorando a gestão e a qualidade das mesmas, através de um processo critico- reflexivo
sobre as práticas e necessidades da Vigilância Sanitária do Estado do Acre.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho se constitui parte do processo de avaliação do curso de
Especialização em Gestão de Vigilância Sanitária resultado de uma parceria firmada entre o
Ministério da Saúde - MS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o
IEP/Hospital Sírio Libanês com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS), do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
Este projeto foi elaborado por um grupo de profissionais de vigilância sanitária, sendo
01 (um) componente servidor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e 07
(sete) componentes servidores pertencentes ao quadro de Vigilância Sanitária do Estado do
Acre.
O intuito deste instrumento busca realinhar a Vigilância Sanitária no atual modelo de
Vigilância em Saúde implementando o Projeto Aplicativo ao Planejamento Estratégico para
intervir sobre a realidade da saúde pública. A definição de prioridades, direcionamento de
estratégias e efetivação das ações se faz necessária para subsidiar o processo de avaliação
e monitoramento visando à integralidade e equidade da política de Vigilância Sanitária.
Diante do exposto, o projeto aplicativo aqui apresentado, propõe efetivar ações de
monitoramento e avaliação junto ao Plano de Ação da Vigilância Sanitária, a ser utilizado
nos municípios da região Acre.
O impacto das ações de vigilância sanitária muitas vezes é de difícil mensuração,
porém indiretamente é possível perceber, ao longo do tempo, a melhoria nas ações de
vigilância contribuindo diretamente com os serviços de saúde.
O Projeto Aplicativo é uma ferramenta de planejamento das ações que deverão ser
executadas pela equipe de Vigilância Sanitária (VISA) por um período de descrever período.
Neste projeto estão descritas todas as atividades, metas, resultados esperados,
recursos financeiros aplicados em suas atuações, os responsáveis pelos atos e quais serão
as possíveis parcerias que podem ser realizadas para algumas dessas ações.
Com os resultados obtidos através da aplicação do instrumento de monitoramento e
avaliação e da análise dos indicadores propostos, o gestor poderá revisar e redirecionar o
planejamento das ações de prevenção, promoção e proteção à saúde, otimizando o trabalho
das equipes de Vigilância Sanitária.
Nesse cenário ainda presente de baixa efetividade na gestão da Vigilância
Sanitária, o curso de Especialização em Gestão da Vigilância Sanitária mostra-se
importante para uma mudança de paradigmas e novos caminhos, pois tem como foco o
desenvolvimento de competência para qualificação da gestão da vigilância sanitária, como
estratégia para a promoção, proteção da saúde e melhoria da qualidade de vida da
população.
4

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Implantar e implementar o Sistema de Informação no Departamento de Vigilância
Sanitária do Estado do Acre.

2.2 Objetivos Específicos
 Construir indicadores de vigilância sanitária;
 Sistematizar as ações dos setores de Serviços, Medicamentos e Produtos da VISA
Estadual;
 Consolidar os dados da Vigilância Sanitária Estadual;
 Utilizar os indicadores para um planejamento mais efetivo das ações Departamento de
Vigilância Sanitária do Estado do Acre;
 Padronizar as ações do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Acre;
 Otimizar o planejamento anual do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do
Acre;
 Otimizar o tempo do usuário no processo de liberação de Alvará Sanitário.
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3. FUNDAMENTAÇÃO

Na área da saúde, o Sistema de informações pode ser entendido como um conjunto
de estruturas administrativas e unidades de produção que atuam integrada e
articuladamente com o propósito de obter dados e gerar informações, capazes de oferecer
suporte à gestão dos serviços e orientar na implantação de modelos de atenção à saúde.
A vigilância sanitária, a exemplo de outras áreas da saúde, necessita de informações
organizadas para subsidiar o planejamento e a avaliação das ações, bem como, medir o
impacto das intervenções e das tomadas de decisões.
Os sistemas de informações em saúde disponíveis não atendem as necessidades
em vigilância sanitária. Sendo insuficientes, proporcionam dados pouco representativos da
dinâmica e complexidade dos processos econômicos e sociais, consequentemente das
necessidades e dos problemas de saúde mais afetos a área de vigilância sanitária. Desse
modo, não favorecem o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das ações de
vigilância sanitária, a participação e o controle social para a redução e/ou eliminação de
riscos ou agravos à saúde.
O projeto busca apresentar os principais desafios para qualificar as ações de
Vigilância Sanitária com base em um sistema de informação, tomando como ponto de
partida a fragmentação dos dados da VISA Estadual devido à ausência de um sistema de
informação e visando a obtenção de indicadores confiáveis para fortalecer o planejamento
das ações da vigilância sanitária estadual. Nesse contexto, insere-se a reflexão crítica sobre
a possibilidade de criação de um sistema de informação para a Vigilância Sanitária do
estado do Acre, na medida em que várias de suas ações, como intervenções sobre os riscos
oriundos do ambiente e do trabalho e monitoramento da qualidade dos serviços oferecidos,
serão mais efetivas mediante o aprimoramento pelos números disponibilizados com a
implantação do banco de dados.
Quitério (2009, p128), diz que uma vez desenvolvido e implementado, um sistema de
informação em vigilância sanitária deve ir além da divulgação quantitativa da produção da
equipe em números de inspeções realizadas ou de autuações dadas. Devem alimentar a
comunicação dos riscos à saúde associados a produtos e serviços.
O desafio que se coloca para a implementação do sistema de informação na VISA
Estadual, será a sensibilização dos profissionais que irão alimentar e utilizar o sistema
devido à resistência a mudanças.
Atualmente na VISA Estadual, as equipes de fiscais trabalham de forma
individualizada e sem padronização, onde cada equipe é responsável pela sua área de
atuação, ocasionando uma fragmentação dos dados devido ao formato em que as ações
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vem sendo desenvolvidas, que acabam por subutilizar os dados existentes, devido à falta de
consolidação dos mesmos.
A subutilização dos dados também traz como consequência a falta de parâmetros
para construção de indicadores, dificultando um melhor planejamento das ações da VISA
Estadual a serem desenvolvidas de uma forma mais adequada, com o intuito de obter
resultados mais efetivos.
Por esse motivo, se faz necessário implantar o sistema de informação nas Divisões
de Serviços, Medicamentos, Projetos e Gerência para implementar em todo o Departamento
da Vigilância Sanitária Estadual do Acre, para padronização dos procedimentos,
consolidação dos dados e criação de indicadores de VISA para avaliação do risco e melhor
planejamento das ações, além de possibilitar ao longo do tempo, a incorporação de uma
cultura de acompanhamento das ações, com base em critérios de eficiência, eficácia e
efetividade, de forma a agregar melhoria para aperfeiçoar a gestão e a qualidade nas ações
da VISA, através de um processo crítico-reflexivo sobre as práticas e necessidades da
VISA.
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4. METOLOGIA

Após discussão da equipe de fiscais, identificou-se que os maiores problemas
encontrados no Departamento de Vigilância Sanitária Estadual – DVISA foram: Falta de
educação permanente, desmotivação profissional, recursos humanos insuficientes, falta de
padronização das ações nos setores de Vigilância Sanitária, infraestrutura insuficiente,
ingerência política, falta

de apoio dos superiores, ausência de banco de dados,

fragmentação dos dados de visa e falta de utilização dos indicadores de visa para avaliação
dos riscos e planejamento das ações.
Analisou-se sintetizando os problemas em quatro macroproblemas: inexistência de
um programa de educação continuada, desmotivação profissional, insuficiência na
infraestrutura, recursos humanos e insumos e fragmentação dos dados das ações de visa.
Utilizando a Matriz Decisória de magnitude, transcendência, vulnerabilidade e factibilidade,
priorizou-se como problema central a “Fragmentação dos Dados de Visa”.
Com foco neste problema, foram identificadas as suas causas, sendo elas a
Inexistência de Protocolo e Procedimento Operacional Padrão para as Ações da Vigilância
Sanitária Estadual, inexistência de Sistema de Informação da Vigilância Sanitária Estadual,
Plano de Ação da Vigilância Sanitária Estadual elaborado sem a colaboração da equipe
multiprofissional e Ações individualizadas por Equipes da Vigilância Sanitária Estadual. Além
disso, foram levantados os atores envolvidos que tem governabilidade para alteração do
cenário atual, quais sejam, Secretário de Saúde do Estado do Acre, Gerente do
Departamento de Vigilância Sanitária Estadual, Chefes dos Setores da Vigilância Sanitária
Estadual, Gerente do Departamento da Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de
Saúde do Estado do Acre e Equipe Multiprofissional de Fiscais da Vigilância Sanitária
Estadual. A árvore explicativa é uma cadeia lógica multicausal entre descritores, as causas
e consequências do problema priorizado, ou seja, é um desenho claro, sintético e preciso, a
partir da identificação e relação entre descritores, causas e consequências (fluxograma), ela
possibilita precisar os problemas identificados pela equipe de VISA, apoiando a construção
do plano de intervenção. A partir do aprofundamento da discussão do que melhor
descrevem e mensuram o problema (os descritores), das causas que o determinam e suas
consequências, identificou-se e selecionou-se as causas chaves que o ator deve e pode
atuar, denominados de Nós críticos, os quais no projeto em questão foram: Inexistência e
Banco de Dados na Vigilância Sanitária Estadual e Plano de Ação da Vigilância Sanitária
Estadual elaborado sem a contribuição da Equipe Multiprofissional da VISA, onde,
realizando uma análise de governabilidade estabeleceu-se como nó critico, "Inexistência de
Banco de dados na Vigilância Sanitária Estadual".
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Com a construção da árvore explicativa e a partir do nó critico identificado,
construiu-se de forma coletiva o Plano de Ação, visando alcançar os objetivos específicos,
de forma que os profissionais possam atuar efetivamente para a melhoria do serviço
prestado a população devido a ter a visão global através do banco de dados , tendo
subsídios para uma melhoria no planejamento anual das ações e quais indicadores poderão
ser utilizados para a identificação

dos fatores de riscos, contribuindo para o

desenvolvimento das áreas de competência envolvidas na atuação profissional em vigilância
sanitária, a gestão do risco a saúde,

a gestão do trabalho em vigilância sanitária e

educação na vigilância sanitária.
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5. PLANO DE INTERVENÇÃO

Considerando a análise situacional da VISA Estadual, constatou-se como nó crítico a
inexistência de um Sistema de Informação na VISA Estadual. Para enfrentamento desse
problema elaborou-se um plano de ação, utilizando ferramentas do PES, que descrevem as
ações/atividades para a intervenção do nó crítico, citadas a seguir:
Ampliar o sistema de informação para os setores (serviços, medicamentos, projeto e
gerência) da VISA Estadual e criar o manual para utilização do sistema, pois no cenário
atual, o sistema é utilizado apenas pelo setor de produtos. Para que ação seja efetivada, se
faz necessário a realização de oficinas para elaborar o manual de instruções do sistema e
para coletar informações necessárias nos setores (legislações, instrumentos, tipos de
estabelecimentos, fluxos, etc.) para inserir no sistema. A Gerência da Tecnologia da
Informação da SESACRE (TI) e os profissionais da VISA Estadual são os atores envolvidos.
Implantar o sistema de informação na VISA Estadual, com apoio da DTI, que será
responsável pela formatação e instalação do sistema em todos os setores, cadastro e
disponibilização das senhas de acesso dos profissionais, além de outros atores que estarão
envolvidos, como o gerente, chefes de setores e profissionais da VISA Estadual.
Capacitar os profissionais da VISA para utilização do sistema de informação da VISA
estadual, que terá como responsáveis os técnicos do Departamento de Tecnologia da
Informação - DTI, tendo profissionais capacitados como indicador, por meio de aulas
práticas e disponibilização material didático elaborado;
Alimentar e atualizar o Sistema de Informação da VISA Estadual, através do cadastro
dos profissionais para acesso ao Sistema e disponibilização das senhas para acesso de
acordo com o perfil profissional com apoio da DTI, que será responsável pela formatação e
instalação do sistema em todos os setores, além de outros atores que estarão envolvidos,
como o gerente e chefes das Divisões da VISA Estadual.
Foi estabelecido o prazo de 01 (um) ano para a implementação das ações, com
início em dezembro de 2017, porém caso seja necessário, o projeto será reavaliado e
ampliado o prazo.
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6. RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos alcançar a Implantação e Implementação do Sistema de Informação nas
Divisões de Medicamentos, serviços, projetos e Gerência e a Implementação do referido
sistema da Divisão de Produtos, tendo como prazo previsto 02(dois) anos para sua
realização. Implementando um sistema de informação para padronização das ações da
Vigilância Sanitária Estadual e constituir um banco de dados para criar indicadores para
um melhor planejamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas no
Departamento de Vigilância Sanitária Estadual.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que o presente projeto seja viável pelo aspecto financeiro, econômico e
operacional devido já existir um projeto piloto iniciado, que proporciona condições de ser
ampliado para os diversos setores da VISA. Já conta com a parceria da DTI, que
disponibiliza recursos tecnológicos e pessoas habilitadas dentro da própria Secretaria de
Estado de Saúde. Pode-se ainda, buscar parceria com o Departamento de Ensino e
pesquisa para viabilizar material didático e recursos humanos para atuar na equipe de apoio
durante as capacitações dos profissionais que alimentarão o sistema. Além do que, os
ganhos em relação ao trabalho são grandes, pois a utilização adequada dos dados
existentes proporcionará um melhor dimensionamento do risco sanitário, melhor
planejamento das ações, e condições para construção de indicadores.
Durante o desenvolvimento do Projeto Aplicativo, assumimos o desafio de criar um
Banco de Dados com um sistema que pudesse sistematizar as ações e possibilitar uma
maior efetivação do trabalho. Quando articulamos a proposta de um ”novo” tratamento para
as informações fragmentadas existentes, estamos falando de um planejamento realista,
integral e potente que seja capaz de facilitar a otimização na utilização dos dados gerados
nas ações de Visa, criar indicadores , dimensionar o risco sanitário, otimizando recursos
públicos, com a utilização criteriosa dos princípios de eficiência e eficácia.
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PES SIMPLIFICADO
Espaço do
macroproble
ma

 Inexistência de um programa de educação continuada;
 Desmotivação profissional;
 Insuficiência na infraestrutura, recursos humanos e insumos;
 Fragmentação dos dados das ações de VISA.

Problema

Fragmentação dos dados de ações de VISA

Nó crítico

Inexistência de Sistema de Informação da VISA Estadual

Resultado

Ações e Atividades

Responsáveis

Esperado

Parceiros/

Indicadores

Eventuais

Recursos

Prazos

Necessários

Opositores
Implantar

o

Sistema

de Gerente da VISA

Informação na VISA Estadual

Estadual
Chefes dos Setores
da VISA Estadual

Técnicos da DTI

100% do Sistema

Recursos

Profissionais da

Implantado

humanos

VISA Estadual

Equipamentos

Gerente e Chefe de

de informática

Implementação

Profissionais de VISA

Setor da VISA

do Sistema de

(especializandos GAF

Estadual

2)

Informação
para

01 ano

Capacitar

profissionais

da

padronização

VISA Estadual para alimentar

das ações da

o sistema.

Técnico da DTI

Profissionais de

100% dos

Equipamentos

VISA Estadual

profissionais

de Informática

capacitados

Recursos

VISA Estadual

02 meses

humanos
Alimentar e atualizar o sistema
de

informação

Estadual

da

VISA

Profissionais de VISA
Estadual

DTI

100% dos

Equipamentos

estabelecimentos

de Informática

sujeitos as ações de

Recursos

VISA

humanos

Permanente
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VIABILIZANDO O PLANO DE AÇÃO
Inicialmente identificamos as atividades relacionadas a cada ação planejada, conforme o Plano Estratégico Simplificado abaixo:
Espaço do
macroproble
ma

 Inexistência de um programa de educação continuada;
 Desmotivação profissional;
 Insuficiência na infraestrutura, recursos humanos e insumos;
 Fragmentação dos dados das ações de VISA.

Problema

Fragmentação dos dados de ações de VISA

Nó crítico

Inexistência de Sistema de Informação da VISA Estadual

Resultado

Ações e Atividades

Responsáveis

Esperado

Parceiros/Eventuais

Indicadores

Opositores
Ampliação do Sistema e

Recursos
Necessários

Gerência da TI da

Profissionais da VISA

100% do Sistema

Técnico e

SESACRE

Estadual

Ampliado

Organizacional

1- Oficina de trabalho para

Profissionais da VISA

Gerência da TI

100% do sistema

Técnico e

ampliação do sistema

Estadual

ampliado

Organizacional

Profissionais da VISA

100% do manual

Técnico e

Estadual

elaborado

Organizacional

Elaboração do Manual para

Prazos

MÉDIO

utilização do Sistema

Implementação
do Sistema de
Informação para
padronização

2- Elaboração do manual para
utilização do sistema

Gerência da TI

3- Coletar informações

das ações da

necessárias nos setores da

VISA Estadual

VISA Estadual como
legislações, instrumentos
de trabalho, tipos de

MÉDIO

MÉDIO

Chefes dos Setores
da VISA Estadual
Profissionais da VISA
Estadual

100% das
Profissionais da VISA

informações

Estadual

coletadas

Técnico e
Organizacional

CURTO

estabelecimentos, ações a
serem desenvolvidas e

Técnicos da DTI da
16

fluxos.

SESACRE

Ação: Implantar o Sistema
de

Informação

na

VISA

Estadual

Gerente da VISA
Estadual
Chefes dos Setores
da VISA Estadual
Profissionais de VISA

Gerente e Chefes dos
Setores da VISA

100% do Sistema

Técnico e

Estadual

Implantado

Organizacional

LONGO

(especializandos GAF
2)
1- Formatação e Instalação do
sistema nos setores da VISA

Técnicos da DTI

Estadual

Estadual
Ação:
profissionais

Profissionais da VISA

Capacitar
da

VISA

Estadual para alimentar o

Técnico da DTI

Profissionais da VISA
Estadual

sistema
1-

Disponibilizar

material

didático para os participantes;

2- Aulas práticas.

VISA Estadual

formatado e
implantado

Técnico e
Organizacional

MÉDIO

100% dos
profissionais

MÉDIO

capacitados
Econômico,

Gerência da VISA

Profissionais da VISA

100% do material

Estadual

Estadual

disponibilizado

Profissionais da VISA

Técnicos da DTI da

Técnico e

Estadual

SESACRE

Organizacional

Ação: Alimentar e atualizar o
sistema de informação da

100% do sistema

Técnico e

MÉDIO

Organizacional
MÉDIO

100% dos
Profissionais da VISA

Técnicos da DTI da

estabelecimentos

Técnico e

Estadual

SESACRE

sujeitos as ações

Organizacional

LONGO

de VISA
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1- Cadastro dos profissionais
de

VISA

para

acesso

ao

sistema

Gerente da VISA
Técnicos da DTI

Estadual
Chefes de Setores da
VISA Estadual

2- Disponibilizar senhas de
acesso ao sistema de acordo

Técnicos da DTI

Gerente de VISA

Chefes de Setores e

Profissionais da VISA

Profissionais da VISA

Estadual

com o perfil profissional
3-Monitorar

e

avaliar

desempenho do sistema.

o

100% dos
profissionais
cadastrados

Técnico e
Organizacional

100% das senhas

Técnico e

disponibilizadas

Organizacional

100% do sistema
avaliado e
monitorado

Técnico e
Organizacional

LONGO

LONGO

LONGO
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MATRIZ DE ANÁLISE DE MOTIVAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS

ATORES

AÇÃO 1

AÇÃO 2

AÇÃO 3

Implantar o sistema de informação

Capacitar profissionais de VISA

Alimentar e atualizar o sistema de

da visa estadual

Estadual para alimentar o

informação da VISA Estadual

Sistema
Técnicos da DTI
da SESACRE

A+

A+

A+

A-

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

O

O

O

Profissionais da
VISA Estadual

Gerente da VISA
estadual

Chefes de
Setores da VISA
Estadual

Secretário de
Saúde Estadual
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MATRIZ DE ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE

Ação Conflitiva do Plano de Ação

Recursos

Recursos que

Necessários

temos e que não

Viabilidade

Estratégia para aumentar a
viabilidade

temos
Temos:
Implantar o sistema de informação da

Organizacional e

Técnico

visa estadual

técnico

Não Temos:

Alta

Sensibilizar atores envolvidos

Organizacional
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MATRIZ DA GESTÃO DO PLANO

AÇÃO

Ampliar o sistema e criar o

Capacitar os profissionais

Implantar o

Alimentar e atualizar o sistema de

manual para utilização do

para alimentar o sistema

Sistema de

informação da VISA Estadual

sistema de informação

Informação
na Visa
Estadual

Oficina
trabalho

de Coletar

Disponibilizar

Aulas

informações

manual para

práticas

necessárias

os

do

sistema de VISA para acesso

ao desempenho

profissionais

nos

setores acesso

de do sistema.

para a

da

nos

setores

da

VISA

Estadual

utilização do

como

Formatação

Cadastro dos Disponibilizar

e Instalação profissionais

VISA sistema

Estadual

senhas

ao sistema

Monitorar

e

de avaliar

o

acordo com o
perfil

sistema

profissional

legislações,

ATIVIDADE

instrumentos
de

trabalho,

tipos

de

estabelecime
ntos, ações a
serem
desenvolvida
s e fluxos.

VIABILIDADE

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

ALTO

ALTO

ALTO
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IMPACTO

COMANDO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

Gerência da

Profissionais

Gerência da

Gerência da

Gerência da

Gerência da

Gerentes e

Chefes dos

TI e

da VISA

VISA

TI Estadual

TI Estadual

TI Estadual e

Chefes de

Setores e

Profissionais

Estadual

Estadual

Chefes dos

Setores

profissionais

da VISA

Setores da

da VISA

Estadual

VISA

Estadual

Estadual

DURAÇÃO

MÉDIO
Econômico

RECURSO

Técnico e
Organizacional

PRECEDÊNCIA

2º

CURTO

Técnico e
Organizacional

1º

MÉDIO
Econômico
Técnico e
Organizacional

4º

MÉDIO

MÉDIO

LONGO

LONGO

LONGO

Técnico e

Técnico e

Técnico e

Técnico e

Técnico e

Organizacional

Organizacional

Organizacional

Organizacional

Organizacional

4º

3º

5º

6º

7º
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MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO
NOVAS
AÇÕES

SITUAÇÃO

RESULTADOS DIFICULDADES

AÇÕES E/OU
AJUSTES

Ampliar

o

Sistema

e

Elaborar o manual para
utilização do Sistema de

Não iniciada

Informação
Capacitar os profissionais
para alimentar o sistema

Não iniciada

Implantar o Sistema de
Informação em todos os

Não iniciada

setores da VISA Estadual
Alimentar,

atualizar

o

sistema de informação da
VISA Estadual a fim de

Não iniciada

criar indicadores de VISA
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CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES
AÇÕES

2017
NOV DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

2018
JUN JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Ampliar o Sistema e Elaborar o
manual para utilização do Sistema
de Informação
Capacitar os profissionais para
alimentar o sistema
Implantar o Sistema de Informação
em todos os setores da VISA
Estadual
Alimentar, atualizar o sistema de
informação da VISA Estadual afim
de criar indicadores de VISA
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1 – INTRODUÇÃO

Aliar o conhecimento à prática é um dos grandes desafios para transformação da
realidade onde atuamos. Uma das estratégias para intervenção desta realidade é a
construção de Projetos Aplicativos viáveis e factíveis, considerados produtos técnicos
científicos aplicados (CALEMAN, 2016).
O Projeto Aplicativo (PA) é um dos produtos do Curso de Especialização em Gestão
da Vigilância Sanitária (VISA), promovido pelo Instituto de Pesquisa do Sírio-Libanês. Foi
elaborado com o intuito de ser apresentado à Vigilância Sanitária Estadual e às entidades
parceiras do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(PROADI-SUS), ação do Ministério da Saúde (MS) dirigida ao fortalecimento do SUS. Como
proposta de intervenção, há uma perspectiva de transformação da realidade do serviço da
vigilância, com impacto na ação do licenciamento sanitário.
Para a construção do PA, os alunos do curso foram subdivididos em grupos
“afinidade”. Nosso grupo (Grupo afinidade C), foi formado por nove participantes

de

variadas categorias profissionais, como Enfermagem, Odontologia, Farmácia, todos
trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), lotados na Superintendência de
Vigilância e Proteção à Saúde (SUVISA), na Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVISA),
ambas em Salvador e de distintas Regionais de Saúde, pertencentes ao Núcleo Regional de
Saúde Sudoeste, localizado em Vitória da Conquista.
A metodologia utilizada para elaboração do PA foi o Planejamento Estratégico
Situacional (PES). Para otimizar o trabalho, foi fornecido pelo curso um caderno de Projeto
Aplicativo, onde constavam termos de referência, com as explicações acerca do percurso a
ser trilhado para a construção do PA, bem como modelos de matrizes e planilhas para
serem utilizadas.
Todos nós participantes do Grupo Afinidade C, trouxemos saberes, particularidades,
singularidades, diferenças, semelhanças e problemas em comum que foram valorizados e
se tornaram essenciais para a construção do PA, de modo que o projeto reflete os
consensos desenvolvidos pela equipe.
Este projeto deverá dar continuidade às ações desse curso, pois o mesmo tem
encerramento previsto em 2017 e a execução da proposta se estende a 2018, pois
demanda iniciativas de mobilização da gestão e trabalhadores da Vigilância Sanitária para
colocá-lo em prática.
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2 – CONTEXTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Num universo macro como é o estado da Bahia, a realidade não é percebida
igualmente por todos e, portanto, os problemas variam na perspectiva de quem os identifica.
Desde muito tempo, os técnicos da Vigilância Sanitária (VISA) percebiam que a execução
das tarefas referentes ao licenciamento sanitário era realizada de variadas formas, pois não
havia uma institucionalização dos processos de trabalho, apesar de haver noções
elementares de como proceder para isso, por meio de Manual de Procedimentos Técnicos
em Ações Básicas de Vigilância Sanitária, publicado pela DIVISA, em 1998 (BAHIA, 1998).
Na verdade, esse manual não foi bem explorado para a sua utilização. Além disso, o
mesmo não passou por atualizações, apesar das grandes mudanças no setor e publicação
constante de normas sanitárias nos últimos anos. Ressalta-se que muitos técnicos
assumem o serviço na VISA, transferidos de outros setores, como hospitais e atenção
básica, sem a devida capacitação para uma atuação mais eficiente. Em geral, os mais
antigos no setor repassavam as orientações básicas do serviço aos recém-chegados, de
forma não sistematizada.
Até o ano de 2014, os municípios da Bahia eram distribuídos em 31 Diretorias
Regionais de Saúde (DIRES), com a incumbência de prestar apoio técnico na área de
saúde, e, em razão da descentralização incipiente das ações de vigilância para os
municípios, essas, juntamente com a DIVISA, realizavam muitas ações de vigilância
sanitária nos territórios, fato que persiste ainda hoje. Em geral, as DIRES respondiam pelas
ações nos serviços de média complexidade e a DIVISA, nos de média e alta complexidade.
As DIRES eram diretamente ligadas ao gabinete do Secretário Estadual de Saúde,
tinham autonomia administrativa e financeira, e por isso, organizavam o setor da VISA e
seus processos de trabalho de acordo com sua capacidade técnica e administrativa. Como
as realidades em cada regional eram distintas, havia muitas diferenças no modo de
organização do trabalho e formas diferentes de conduzir o licenciamento sanitário. Inclusive
dentro da mesma equipe de fiscais sanitários era comum, condutas diversas. A exemplo
disso ressaltamos o uso ou não de roteiros para a inspeção, a exigência ou não dos
documentos mínimos solicitados para a liberação da licença sanitária e a obrigatoriedade de
inspeção prévia ou não ao licenciamento. Cada técnico ia fazendo o seu trabalho de forma
subjetiva, de acordo com o seu conhecimento acumulado ao longo da carreira e o seu
entendimento da melhor forma de controlar o risco sanitário.
Essa problemática era conhecida, discutida por vezes e causava desconforto nos
técnicos de VISA por conta das inevitáveis comparações das condutas de cada um/cada
regional, mas isso não era tão evidenciado e questionado. Atualmente, há um maior
intercâmbio de informações entre os técnicos de várias regiões da Bahia, o que vem
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colocando em pauta a necessidade de alinhamento das ações de VISA no Estado. Essa
necessidade foi mais percebida a partir da mudança da gestão na saúde da Bahia através
de reforma administrativa recente, no final de 2014, na qual foram extintas as 31 DIRES e
criados nove Núcleos Regionais de Saúde (NRS).
Especificamente no NRS Sudoeste, sediado em Vitória da Conquista, com território
que abrange seis antigas DIRES (Boquira, Brumado, Caetité, Itapetinga, Guanambi e Vitória
da Conquista) houve algumas reuniões entre 2015 e 2017 e criado um grupo no whatsapp
para melhor comunicação. Isso propiciou maior troca de informações sobre o modus
operandi das ações de vigilância de cada “base”, assim denominadas as antigas DIRES.
Desta forma, os técnicos relatam frequentemente o constrangimento em perceber
que em cada regional de saúde o licenciamento está sendo realizado de formas díspares,
apesar de ser o mesmo núcleo.
Ademais, essa situação não é percebida apenas pelos técnicos. O setor regulado
também compara essas variadas formas de agir das equipes e sempre questiona sobre
formas diferentes de liberação do alvará sanitário, documento que materializa o
licenciamento. É comum o técnico ouvir frases como: “fulano faz assim”, “cicrano me
orientou de outra forma”. Isso causa um desconforto para nós, trabalhadores da vigilância,
pois alguns são tachados como muito rígidos e outros como mais flexíveis, apesar de todos
seguirem as mesmas normativas vigentes, acerca do licenciamento sanitário.
Como consequência disso, observamos desmotivação da força de trabalho,
insatisfação do regulado quanto aos serviços prestados, dificuldade de cumprir o princípio
da eficiência no serviço público, imagem negativa perante a sociedade, morosidade no
processo de liberação do licenciamento sanitário e o licenciamento não atrelado ao controle
de risco, Vemos ainda a sobreposição de atribuições dos técnicos que assumem diversas
funções e programas de saúde e a falta de uma carreira instituída de fiscal sanitário,
gerando uma insegurança na atuação junto ao setor regulado.
Aliado ao contexto da região Sudoeste há um movimento recente de organização
dos técnicos que atuam em VISA na Bahia para criar a carreira de fiscal sanitário e
organizar os processos de trabalho, de modo a valorizar o trabalho e o trabalhador da
vigilância sanitária. O sentimento é de que a VISA trabalha de forma “amadora” e que agora
é o momento favorável para o enfrentamento de problemas tão antigos. Nesse sentido, as
redes sociais também têm contribuído para a discussão, em especial um grupo no
whatsapp, formado por técnicos estaduais da VISA. Mesmo diante de tantos percalços que
contribuem para a fragilidade de organização do licenciamento sanitário, ainda assim, existe
um grande esforço para articulação e atuação na execução das atividades cotidianas.
No início da elaboração do PA, nossa ideia inicial era o mapeamento de vários
processos de trabalho da VISA, pois não é só o processo de licenciamento tido para nós
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como problema. No entanto, devido ao tempo restrito do curso de especialização, fato
dificultador para pensar em outras ações necessárias, e após muitas discussões, o
mapeamento de processo para o licenciamento sanitário foi priorizado, considerando-se ser
uma ação-chave na vigilância, pois guarda relação com outras ações como a inspeção
sanitária, o processo administrativo sanitário e tantas mais que em nosso entendimento,
devam ser contempladas em outros momentos.
No estado da Bahia as ações de VISA são norteadas pela Resolução CIB nº
249/2014, na qual se estabelecem a competência do estado e dos municípios na
organização, execução e gestão do sistema estadual de vigilância em saúde de forma
compartilhada, solidária, regionalizada e descentralizada.
Essa Resolução agrupa os estabelecimentos sujeitos a VISA, segundo o grau de
complexidade das ações para o gerenciamento do risco sanitário. Preconiza que os
municípios assumam a responsabilidade do gerenciamento do risco sanitário existente em
seu território. Cabe ao ente municipal, obrigatoriamente, a execução das ações de
gerenciamento dos estabelecimentos existentes em seu território constantes no grupo 1 da
resolução. Para assumir outros grupos, o município deve assinar termo de responsabilidade.
Ao estado cabe a execução dos demais estabelecimentos constantes nos grupos 2,3 e 4,
bem como atuar em caráter complementar caso o município não o faça.
Na prática, o cumprimento desta resolução não vem sendo feito, tanto pelo ente
estadual quanto pelo municipal. No que tange ao estado, verificamos a fragilidade das
equipes que são insuficientes no número de profissionais tanto quanto na composição. Isto
se repete no âmbito municipal, sendo que a CIB não estabelece número mínimo de
profissionais para ambos os entes federativos. Além disso, as realidades das regionais são
bastante diferentes no que tange à estrutura física e de composição de equipes.
Mesmo com as distorções apontadas quanto à fragilidade do trabalho e da estrutura
das VISA, foi publicada Nota Técnica DIVISA/NAA nº 01/15, na qual se estabelecem as
condições para operacionalizar o processo de descentralização das ações de controle de
risco. Depois disso, foi publicada Resolução CIB nº 34/2016, na qual reclassifica os
estabelecimentos, por grupo (1, 2, 3 e 4) e atualiza a Resolução CIB nº 249/2014.
Ademais, houve publicação recente do Decreto Estadual nº 17.711/2017, com a
regulamentação das taxas da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Esse orienta sobre
a emissão de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no ato da solicitação do regulado
do licenciamento sanitário. Em nossa rotina anterior à vigência do decreto esse documento
era emitido quando o estabelecimento estava apto ao licenciamento anual.
Diante dessa realidade, elaboramos o Projeto Aplicativo com a intenção de
apresentar uma proposta de intervenção para enfrentamento de um problema. Destacamos
que foram levantados, anteriormente a isso, um conjunto de outros macroproblemas nas
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atividades do curso que determinaram esta proposta de intervenção, a saber: dificuldade de
gestão do orçamento e dos recursos financeiros; ausência de normas e rotinas para o
desenvolvimento das ações de educação permanente em saúde, bem como de
compartilhamento de informações e saberes entre os técnicos de vigilância sanitária e
Insuficiência de recursos humanos (técnico e administrativo) qualificados para o
desenvolvimento das ações de vigilância sanitária.
Frente aos fatos citados, o problema priorizado foi: fragilidade de organização do
processo de trabalho, especificamente para o licenciamento sanitário.
O presente projeto aplicativo tem os seguintes objetivos:

Objetivo geral:


Organizar um processo de trabalho, especificamente o licenciamento sanitário no
estado da Bahia.

Objetivos específicos:


Propor um processo de trabalho remodelado para o licenciamento sanitário;



Estimular a prática dos profissionais de VISA a atuarem conforme o modelo
proposto;



Favorecer o direcionamento do trabalho dos técnicos que atuam em vigilância
sanitária.

3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O processo de trabalho é constituído por três elementos, a saber: o agente que
realiza a ação, o objeto de trabalho, foco de atuação do sujeito ou trabalhador e os meios de
trabalho que se referem aos instrumentos (materiais e saberes) utilizados para a ação em si
(MAX, 1988 apud COSTA, 2009).
Esses elementos interagem entre si reciprocamente podendo transformar ou não o
sujeito da ação e o próprio trabalho em si que é produzido e consumido no próprio ato,
resultando também na produção de bens de consumo e serviços para a sociedade.
No campo da vigilância sanitária o agente é o fiscal de VISA, os meios de trabalho
são constituídos pelos roteiros de inspeção, normas técnicas, procedimentos operacionais
padrão, dentre outros e conhecimentos científicos acumulados pelos agentes fiscais. Por
sua vez, o objeto de trabalho é o controle de risco sanitário sobre produtos e serviços, pois
conforme definição posta na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) a VISA atua sobre a
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produção e circulação de bens de consumo e da prestação de serviços que se relacionam
direta ou indiretamente com a saúde.
Ademais, a VISA é uma função privativa do Estado e tem a responsabilidade através
da sua atuação, de fiscalizar os bens e serviços que são consumidos, com foco na proteção
dos interesses da saúde (COSTA, 2009).
São vários os processos de trabalho no âmbito da VISA, contudo, tratamos
especificamente do licenciamento sanitário nesta proposta de intervenção. Nesta
perspectiva, consideramos o nosso objeto de intervenção como um mapeamento de
processo, com foco no licenciamento sanitário.
O mapeamento de processo se constitui em uma estratégia útil para compreensão
das formas como um sistema e suas atividades operam ou como elas se relacionam,
podendo trazer benefícios para as organizações, pois demonstra o caminho a ser trilhado na
realização de atividades, de maneira simplificada (COSTA; FERREIRA; LEAL, 2015). Nesse
sentido o mapeamento do licenciamento sanitário pode revelar um conjunto de atividades
que se relacionam direta (como análise de documentos, informação ao setor regulado,
emissão de documento de arrecadação) ou indiretamente (processo administrativo sanitário,
análise laboratorial, dentre outros) ao ato da concessão da licença sanitária. Ainda pode
contribuir para a melhoria da qualidade do processo de trabalho relacionado ao
licenciamento sanitário.
O licenciamento sanitário é entendido como um ato administrativo, de suma
importância para a administração pública e para os administrados, na medida em que
compreende um ato vinculado à lei, ao qual qualquer pessoa que demonstre preencher os
requisitos legais faz jus. Preenchidos os requisitos legais para a concessão da licença
administrativa, o administrado adquire o direito subjetivo de pleiteá-la, sem depender da
discricionariedade da administração (LAGE, 2017).

4 – PERCURSO METODOLÓGICO

Utilizamos o percurso metodológico preconizado pelo curso, partindo da realidade
dos problemas vivenciados no trabalho, por cada participante. Para a construção do projeto
aplicativo, utilizamos o Planejamento Estratégico Situacional (PES), método complexo, mas
apropriado para o serviço público (CALEMAN, 2016), idealizado pelo chileno Carlos Matus,
referenciado frequentemente para a planificação das ações de Vigilância em Saúde.
Para a dinâmica de identificação dos problemas através do PES, primeiramente foi
estimulado cada um listar três desconfortos/inquietudes que nos afetavam dentro do nosso
território de atuação e que interferiam na nossa realidade. Foram reescritos os problemas,
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evidenciando sua carga negativa. A seguir, os problemas identificados foram agrupados de
acordo com sua semelhança (núcleo de sentido), visando à construção dos macroproblemas
(Quadro 1).
Quadro 1. Problemas
individualmente

identificados

Emanoel

pelos

integrantes

do

Antônio

grupo

afinidade,

Marcelo

Aprisionamento de saberes

Falta de padronização dos

Falta de Sistematização dos

Fluxos mal definidos ou não

processos de trabalho

processos

definidos

Comunicação e informação

Falta de organização

Quebra da continuidade –

ineficiente

Objetivos mal definidos

atividades

Déficit de recursos
humanos
Ivône

Silvana

Luciene

Falta de pessoal administrativo

Sobrecarga de trabalho

Falta de gerenciamento nas

Servidores que se sentem

Falta de padronização de

regionais

donos do serviço

rotinas e POP

Falta de padronização de

Sub financiamento

Falta de apoio

ferramentas

administrativo

Falta de definição das
responsabilidades de cada
nível de gestão

Verônica

Gustavo

Paula

Ausência de protocolos

Falta de Liderança

Falta de formalização e

Logística comprometida

Padronização da

instituição da carreira

Dificuldade para

informação

Falta de padronização de

descentralização das ações

Compartilhamento de

ferramentas

saberes

Falta de capacitações em
determinados serviços

Foram agrupados seis macroproblemas (Quadro 2) em que os membros do grupo
manifestavam o grande interesse em transformar e modificar a realidade local. Abaixo de
cada macroproblema, estão enumerados os problemas indicados de cada membro.
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Quadro 2. Relação dos problemas identificados individualmente e classificados por
Macroproblemas.

Macroproblema – Dificuldade de gestão do Macroproblema – Dificuldade no processo
orçamento e dos recursos financeiros.

de descentralização das ações de vigilância
sanitária.

1. Subfinanciamento
1. Dificuldade

para

descentralização

das ações;
2. Falta

de

definição

das

responsabilidades
Macroproblema – Ausência de normas e Macroproblema
rotinas para o desenvolvimento das ações de Planejamento,

–

Dificuldade

Organização,

Direção

de
e

educação permanente em saúde, bem como Controle as ações e serviços de vigilância
de

compartilhamento

de

informações

e sanitária,

levando

em

consideração

a

saberes entre os técnicos de vigilância territorialização.
sanitária.
1. Falta de liderança
1. Aprisionamento de saberes;
2. Servidores que se sentem donos do
serviços;

2. Falta de gerenciamento nas
regionais
3. Logística comprometida

3. Falta de compartilhamento de

4. Objetivos mal definidos

saberes;
4. Quebra da continuidade – atividades;
5. Comunicação e informação
ineficiente.
Macroproblema – Insuficiência de recursos Macroproblema
humanos

(técnico

e

–

Fragilidade

da

administrativo) organização dos processos de trabalho,

qualificados para o desenvolvimento das especificamente
ações de vigilância sanitária.

1. Sobrecarga de trabalho;
2. Falta de recursos humanos;

para

o

licenciamento

sanitário.

1. Fluxos mal definidos ou não
definidos;

3. Falta de pessoal administrativo;

2. Ausência de protocolos;

4. Sobrecarga de trabalho;

3. Falta de padronização de rotinas e

5. Falta de apoio administrativo;

POP;
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6. Capacitações em determinados

4. Falta de sistematização dos

serviços;

processos;

7. Déficit de recursos humanos;

5. Falta de organização;

8. Falta de formalização e instituição da

6. Padronização da informação;

carreira.

7. Falta de padronização de
ferramentas;
8. Falta de padronização de
ferramentas;
9. Falta de padronização dos processos
de trabalho.

Identificados os problemas, utilizamos quatro matrizes propostas pelo caderno do
curso para a priorização desses. Nessa perspectiva, a primeira ferramenta empregada foi à
matriz decisória I, abaixo demonstrada.

Quadro 3. Matriz Decisória I para priorização de problemas, segundo valor e interesse.

Problema

Valor

Interesse

Nota (0 a 10)

Alto

+

10

Alto

+

10

Alto

+

10

Alto

+

8

Fragilidade da organização dos processos de
1

2

trabalho, especificamente para o licenciamento
sanitário.

Dificuldade no processo de descentralização
das ações de vigilância sanitária.
Dificuldade de Planejamento, Organização,

3

Direção e Controle das ações e serviços de
vigilância sanitária, levando em consideração
a territorialização.
Incipiência das ações de planejamento de

4

educação permanente em saúde, bem como
de

compartilhamento

saberes

entre

os

de

técnicos

informações
de

e

vigilância

13

sanitária.

Insuficiência de recursos humanos (técnico e
5 administrativo) para o desenvolvimento das

Médio

+

7

Médio

+

7

ações de vigilância sanitária.
6

Falta

de

transparência

na

locação

do

orçamento e gestão dos recursos financeiros.

A primeira das matrizes tem foco no valor e interesse atribuídos pelos atores sociais
envolvidos na explicação dos problemas. No que diz respeito ao valor, quatro dos seis
problemas listados foram classificados com alto valor, enquanto o critério interesse teve
valor positivo em todos os problemas.
Já a matriz decisória II (Quadro 4) contempla a capacidade e urgência do
enfrentamento do problema e destaca os mesmos problemas relacionados na tabela
anterior.

Quadro 4. Matriz Decisória II para priorização de problemas, segundo urgência e
capacidade de enfrentamento.

Problema

Capacidade de

Ordem de

enfrentamento

prioridade

35

Parcial

1º

25

Parcial

2º

20

Parcial

3º

Urgência

Fragilidade da organização dos processos
1

2

de

trabalho,

especificamente

para

o

licenciamento sanitário.

Dificuldade no processo de descentralização
das ações de vigilância sanitária.
Dificuldade de Planejamento, Organização,

3

Direção e Controle das ações e serviços de
vigilância

sanitária,

levando

consideração a territorialização.

em

14

Incipiência das ações de planejamento de
educação permanente em saúde, bem como
4 de compartilhamento de informações e

10

Parcial

4º

5

Fora

5º

5

Fora

6º

saberes entre os técnicos de vigilância
sanitária.
Falta de transparência na locação do
5 orçamento

e

gestão

dos

recursos

financeiros.
Insuficiência de recursos humanos (técnico
6 e administrativo) para o desenvolvimento
das ações de vigilância sanitária.

De acordo com matriz II, no que se refere à urgência, o referencial utilizado foi à
pontuação máxima de 100 pontos. Quanto à capacidade de enfrentamento entendemos que
dois dos problemas estavam fora da nossa capacidade, estando dependente de outros
atores sociais.
Objetivando-se comparar e priorizar os problemas de saúde identificados,
começamos a elaboração da Matriz Decisória III.

Quadro 5. Matriz Decisória III para priorização de problemas, segundo magnitude,
valorização, vulnerabilidade e custo.

Magni- Transcen- VulneraProblema
Fragilidade

da

processos

organização
de

Custo

Ordem de

tude

dência

bilidade

prioridade

3

3

3

1

10

3

3

1

2

9

dos

trabalho,

1 especificamente

para

o

licenciamento sanitário.

Dificuldade

no

2 descentralização
vigilância sanitária.

processo
das

ações

de
de
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Dificuldade

de

Planejamento,

Organização, Direção e Controle
3 das ações e serviços de vigilância

3

1

3

2

9

2

2

3

1

8

2

2

0

3

7

1

2

0

0

3

sanitária, levando em consideração
a territorialização.
Incipiência

das

planejamento
4

ações
de

de

educação

permanente em saúde, bem como
de

compartilhamento

de

informações e saberes entre os
técnicos de vigilância sanitária.
Falta de transparência na locação
5 do

orçamento

e

gestão

dos

recursos financeiros.
Insuficiência de recursos humanos
6

(técnico e administrativo) para o
desenvolvimento

das

ações

de

vigilância sanitária.

Os critérios nesse momento relacionavam-se com magnitude, transcendência,
vulnerabilidade e custos e a ordem de prioridade foi obtida a partir do somatório desses
critérios. Mais uma vez, a priorização do problema coincidia com as matrizes anteriores.
Ao trabalharmos com a matriz decisória IV, os aspectos tratados foram: relevância;
prazo/urgência; factibilidade e viabilidade.

Quadro 6. Matriz Decisória IV para priorização de problemas, segundo relevância,
prazo/urgência e factibilidade.

ReleProblema
Fragilidade
1

da

organização

vância Urgência

Factibi-

Viabili-

lidade

dade

3

2

Total
de
Pontos

dos

processos de trabalho, especificamente
para o licenciamento sanitário.

Prazo/

3

3

11

16
Dificuldade

no

processo

2 descentralização

das

ações

de
de

3

3

1

1

8

3

3

1

2

9

2

2

2

3

9

3

2

0

0

5

3

1

1

1

6

vigilância sanitária.
Dificuldade

de

Planejamento,

Organização, Direção e Controle das
3 ações e serviços de vigilância sanitária,
levando

em

consideração

a

territorialização.
Incipiência das ações de planejamento
de educação permanente em saúde,
4 bem como de compartilhamento de
informações

e

saberes

entre

os

técnicos de vigilância sanitária.

5

Insuficiência

de

(técnico

administrativo)

e

recursos

desenvolvimento

das

humanos
para

ações

o
de

vigilância sanitária.
Falta de transparência na locação do
6 orçamento e gestão dos recursos
financeiros.

Ao analisar a matriz decisória IV, concluímos que os dois últimos critérios foram
decisivos para ratificar as conclusões obtidas nas primeiras matrizes e apontar para o
problema

priorizado:

Fragilidade

da

organização

dos

processos

de

trabalho,

especificamente para o licenciamento sanitário.
Em mais uma oficina, a partir do termo de referência, conforme modelo do caderno
“Projeto Aplicativo”, trabalhamos com a matriz de mapeamento de atores sociais relevantes
para tornar o PA exequível e factível, conforme matriz abaixo.

Quadro 7. Matriz de Mapeamento de atores sociais, segundo valor e interesse diante
do problema priorizado.

Análise Situacional

Situação

O estado da Bahia possui uma situação de

Inicial (Si)

fragilidade na organização do processo de
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trabalho, especificamente para o licenciamento
sanitário.

Processo de trabalho organizado, remodelado,
definido, especificamente para o licenciamento
Situação

sanitário no estado da Bahia, estimulando a

Objetivo (So)

prática dos profissionais de VISA a atuarem
conforme o modelo proposto, favorecendo o
redirecionamento do trabalho.

Problema priorizado
Ator Social
1

2

Técnicos da VISA

da

organização

Lista dos atores sociais

de

trabalho,

Interesse

Alto

Positivo

Alto

Positivo

Alto

Positivo

Maria Conceição Riccio

Alto

Positivo

Rivia Mary de Barros

Alto

Positivo

Fábio Villas-Boas

Alto

Positivo

Secretários de Governo

Alto

Positivo

Alto

Positivo

Alto

Positivo

Técnicos da Visa dos níveis central
e regional

Núcleos Regionais

Regionais de Saúde

Vigilância Sanitária

processos

Valor

Coordenadores dos Núcleos

área da Diretoria de

dos

especificamente para o licenciamento sanitário.

Coordenadores dos

Coordenador(a) de
3

Fragilidade

Coordenadores de área da Diretoria
de Vigilância Sanitária

Diretoria de Vigilância
4 Sanitária do estado da
Bahia - DIVISA
Superintendência de
5

Vigilância e Proteção
da Saúde - SUVISA
Secretaria Estadual de

6

Saúde do estado da
Bahia
Demais secretarias

7

com interface com à
Visa

8

Setor Regulado

9 Usuários dos Serviços

Empresários e Responsáveis
técnicos
População em geral
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Durante a oficina, identificamos os distintos atores, seus valores e interesses
relacionados com o objetivo de nosso trabalho.
A atividade foi importante por favorecer a construção coletiva, respeitando os
diferentes olhares dos componentes do grupo afinidade e contribuir para a ampliação da
capacidade de identificação dos atores sociais que interagem no jogo social. Nesta etapa
também apontamos a nossa situação objetivo, a nossa visão de onde queremos chegar:
processo

de trabalho

organizado,

remodelado,

definido,

especificamente para o

licenciamento sanitário no estado da Bahia, estimulando a prática dos profissionais de VISA
a atuarem conforme o modelo proposto, favorecendo o redirecionamento do trabalho.
A próxima etapa foi à explicação do problema. O objetivo deste momento foi ampliar
a nossa capacidade de análise, estabelecer uma visão geral da situação problemática, por
meio de descrição detalhada, através da elaboração de um diagrama de causa e efeito
também chamado de árvore explicativa ou árvore do problema, demonstrado abaixo.
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Figura 1. Árvore explicativa , segundo descritores, causas e consequências.
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A árvore do problema foi uma construção enriquecedora para o nosso PA. A partir da
identificação de macroproblemas em etapa anterior, foi priorizado: fragilidade da
organização dos processos de trabalho, especificamente do licenciamento sanitário, uma
vez que o estado da Bahia não possui de forma institucionalizada a organização dos
processos de trabalho em Vigilância Sanitária. Como são muitos os processos, o grupo
afinidade priorizou explicar a fragilidade existente no processo para concessão do
licenciamento sanitário.
Em seguida, destacamos nessa árvore as manifestações que melhor descreviam e
mensuravam o problema, expressando-o na forma de descritores: formas distintas de
realizar o licenciamento sanitário e licenciamento sanitário não definido/instituído.
Ao mesmo tempo, aprofundamos o conhecimento do problema que priorizamos com
as prováveis explicações para sua existência, identificando as causas relacionadas ao
mesmo: ausência de um processo institucionalizado para o licenciamento sanitário; cada
profissional/equipe realiza o licenciamento conforme a sua visão ou tradição do local de
trabalho; e baixo nível de articulação entre as regionais e o nível central para a
harmonização dos processos de trabalho, incluindo o licenciamento sanitário.
Por fim, visualizamos que esse problema levava às seguintes consequências:
descrédito da VISA perante o setor regulado e população; responsabilização dos técnicos
pelo sucesso/insucesso de sua atuação e desresponsabilização da gestão da VISA; baixa
efetividade das ações de VISA com possibilidades de danos à saúde da população; e ações
desenvolvidas com vício de ilegalidade.
Vale lembrar que o raciocínio ou compreensão desse diagrama não necessariamente
segue uma ordem hierárquica nexo causal e ao construí-la fomos aprofundando o nosso
olhar sobre o problema, através da análise crítica do processo de trabalho em VISA. Desta
forma, esta etapa processou-se através de intensa discussão da realidade, sempre guiada
pelos “porquês”. Quando chegávamos a um impasse nos perguntávamos: “mas por que
acontece isto?” Daí fomos aprofundando as discussões.
A construção da árvore explicativa facilitou a compreensão da realidade, por si só
complexa, pois sistematizou no diagrama as causas e as consequências do nosso fazer.
Tivemos certa dificuldade para a formulação dos descritores uma vez que estes refletiram a
mensuração do problema. O problema que nos propusemos a trabalhar não se tratou de
algo quantificável, pois se referiu à ponderação sobre quão frágil se processa o nosso
trabalho.
A partir da análise da árvore explicativa, foi identificado apenas um nó crítico:
ausência de um processo institucionalizado para o Licenciamento Sanitário, assim não foi
necessário a construção de uma planilha específica para listar os nós críticos.
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A partir da identificação e priorização desse nó crítico, criamos ações planejadas e
traçamos estratégias para dar respostas às diversas questões para desatá-lo, conforme
quadro abaixo, (o que fazer, porque fazer, quem vai fazer, quando fazer, onde fazer, como
fazer, quanto custa e qual indicador para mensurar se a ação foi efetivamente realizada).

Quadro 8. Planilha Plano de ação – 5W3H, segundo frente de ataque (Nó Crítico).

Espaço do problema

Macroproblema

Nó crítico
What
O que fazer?

Reunir equipe
de
mapeamento
do processo
de trabalho

Why
Por que
fazer?

Vigilância Sanitária do nível central e regional de saúde do
estado da Bahia
Fragilidade da organização dos processos de trabalho,
especificamente para o licenciamento sanitário.
Ausência

de

um

processo

institucionalizado

para

o

Licenciamento Sanitário.
Who
Quem
vai
fazer?

Where
Quando
fazer?

How
Como
fazer?

How
much?
Quanto
custa?

Para
Técnico Uninassau Através de Horas de
discussão
s da
comunicaçã
trabalho,
sobre
a Visa
o em aula
tecnologias
metodologia
disponíveis
de
no serviço
modelagem
de processo
Identificar
Para efetiva Técnico Uninassau Serão
Horas de
atores
para participação
s da
divididas as trabalho,
divisão
de no processo Visa
tarefas
de tecnologias
tarefas
de
acordo com disponíveis
remodelage
a
no serviço
m
do
disponibilida
processo de
de
e
trabalho
habilidade
de cada um.
Desenhar
Para
Técnico Uninassau Através da Horas de
Processo As compreender
s da
metodologia
trabalho,
Is
como
é Visa
de
tecnologias
realizado o
remodelage disponíveis
licenciament
m
de no serviço
o sanitário
processo
BPMN,
utilizando o
software
BizAgi

How
measure?
Qual
indicador
?
Nº de
reuniões
realizadas
/
nº de
reuniões
planejadas
Nº de
tarefas
distribuída
s
por atores

Processo
desenhad
o
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Remodelar
Para
Técnico Uninassau Através da
processo To comparar e s da
metodologia
Be
verificar
Visa
de
quais
as
remodelage
oportunidade
m
de
s
de
processo
melhorias
BPMN,
para corrigir
utilizando o
o fluxo
software
BizAgi
Sensibilizar
Para
Técnico
no
Em atividade
gestor
institucionali
s da
auditório específica
DIVISA/SUVIS zar
o Visa
da UFBA para
esse
A
processo
fim
remodelado
do fluxo do
licenciament
o
sanitário
no Estado da
Bahia
Apresentar o Para
Técnico AUDITÓRI Em atividade
PA ao GT de incorporação
s da
O DA
específica
alinhamento
do processo Visa
DIVISA para
esse
de ações de remodelado
fim
VISA
do do fluxo de
Estado
da lincenciamen
Bahia
to sanitário

Horas de
Processo
remodelado
trabalho,
tecnologias
disponíveis
no serviço

Horas de
trabalho,
tecnologias
disponíveis
no serviço

aprovação
do
PA pelo
gestor

Diárias,
Lista de
Deslocamen frequência
to R$
da reunião
5000,00

De modo a contribuir para a capacidade de viabilizar as intervenções propostas em
nosso PA, utilizamos termo de referência proposto pelo curso para viabilizar o plano de
ação, conforme o quadro 9, abaixo. Foi um momento de pensar de forma estratégica.
Segundo Matus (1993, pag11) estratégia é a arte de lidar com as incertezas.
Pensamos nos diferentes interesses e desejos dos atores, de modo a reduzir os
riscos de fracasso da nossa proposta de intervenção.
No quadro 9 abaixo foram utilizados os seguintes sinais: a favor (+); contra (-) e
indiferente (0), o interesse foi classificado como: ‘A’ (Alto), ‘M’ (Médio) e ‘B’ (Baixo). De
modo geral a análise de motivação dos atores sociais foi positiva, tendo em vista a baixa
oposição ao projeto. As ações viáveis são aquelas que foram de consenso, consideradas
positivas por todos os atores. As ações com algum tipo de conflito mínimo são passíveis de
serem administradas para o sucesso da proposta, pois possui mais apoio que oposição dos
atores envolvidos.
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Quadro 9. Matriz de Análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do plano.

Operações - OP ou Ações e Demandas de Operações - DOP
ou Demandas de Ação
Reunir Identi- Dese- Remo- Des- Apresent Apresenequipe
ficar
nhar delar crever
ação
tar o
de
atores Proproo perdo PA PA ao GT
mapeam para cesso cesso curso
aos
de alinhaento
divisão As Is To Be
de
gestores mento de
de
consda
ações de
tarefas
trução DIVISA/
VISA
do PA SUVISA do Estado
/SESAB da Bahia
+A
+A
+A
+A
+A
+A
+A

Atores

Técnicos da VISA
Coordenadores
dos
Núcleos Regionais
Coordenador(a) de área da
Diretoria de Vigilância
Sanitária
Diretoria de Vigilância
Sanitária do estado da
Bahia - DIVISA
Superintendência
de
Vigilância e Proteção da
Saúde - SUVISA
Secretaria da saúde do
Estado da Bahia
Demais secretarias de
Estado com interface com
a VISA
Setor Regulado
Demais usuários

Interesse
Valor

+A

0

+A

+A

+B

+A

+M

+A

0

+A

+A

+B

+A

+A

+A

0

+A

+A

+B

+A

+A

+A

0

+A

+A

+B

+A

+A

+M

0

+M

+M

0

+A

+M

+M

0

+M

+M

0

+A

0

+A
0

0
0

+A
0

+A
0

0
0

+A
+A

0
0

A Favor =
+
Alto = A

Contra = Indiferente
=0
Médio =
Baixo = B
M

Esclarecemos que todas as ações apontadas no plano de ação foram viáveis e não
foi necessária a criação de uma nova planilha. Não encontramos operações/ações
conflitivas importantes, por isso não tivemos necessidade de construir uma nova matriz e
apontar estratégias para aumentar a viabilidade do plano de ação. Assim, construímos a
matriz das estratégias de viabilidade, conforme quadro 10 abaixo, demonstrando não haver
impedimento para a realização do plano de ação.
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Quadro 10. Matriz de Análise de motivação dos atores sociais, segundo ação do
plano.

Estratégias de Viabilidade

Ações do plano de ação

Reunir

equipe

de

Recursos
necessários
P, E, T, O

mapeamento do processo

Recursos que
temos e não

Estratégia para
Viabilidade

temos
Temos,

aumentar a
viabilidade

Alta

P, E, T, O

de trabalho
Identificar

atores

para

P, E, T, O

divisão de tarefas

Temos,

Alta

P, E, T, O

Desenhar Processo As Is

T, O

Temos, T, O

Alta

Remodelar processo To Be

T, O

Temos, T, O

Alta

Descrever o percurso de

T, O

Temos, T, O

Alta

P, E, T, O

Temos,

Alta

construção do PA.
Sensibilizar

gestor

DIVISA/SUVISA
Apresentar o PA ao GT de

P, E, T, O
P, E, T, O

alinhamento de ações de

Temos,

Alta

P, E, T, O

VISA do Estado da Bahia
P = Políticos (Autorizações, liberações, etc...)
E = Econômicos (Transporte, Diárias...)
T = Técnicos
Tipos de Recursos

(Profissionais, Conhecimentos, capacidade técnica)
O = Organizacionais
(Recursos

tecnológicos,

disponibilização

de

salas,

capacidades institucionais, pessoais e de liderança)

5 – PLANO DE INTERVENÇÃO

5.1 Proposta de ações

Diante da trajetória metodológica apresentada anteriormente, observamos a
necessidade de utilização de uma ferramenta de gerenciamento de processos capaz de
contribuir de forma decisória para a solução do problema que ora se apresenta. Desta forma
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buscou-se amparar a proposta de intervenção na Metodologia de Gestão, Análise e
Melhoria de Processos Conhecida como BMPN (Business Process Model and Notation) ou
traduzindo em português, Notação de Modelagem de Processos de Negócio, que consiste
na descrição lógica, passo a passo de um processo, por meio de desenhos em forma de
diagramas e em uma notação gráfica que expressa de uma maneira muito simples e direta
todo o processo de um negócio. Assim, é possível visualizar melhor todas as suas etapas e
analisá-las sem qualquer dificuldade.
O BPMN tem por objetivo prover uma gramática de símbolos para mapear, de
maneira padrão, todos os processos de negócio de uma organização, independente do seu
tamanho e complexidade.
Para demonstrar os benefícios da utilização da ferramenta acima citada, utilizamos
como base para a proposta de intervenção, a experiência de uma Regional de Saúde do
estado da Bahia que servirá aqui apenas como exemplo, de como o processo de Liberação
de Alvará Sanitário era executado, e como poderia ser realizado este mesmo processo, a
partir da remodelagem proposta, após a análise do mapa de processo. Vale lembrar que o
exemplo aqui apresentado através do mapeamento do processo supracitado (Figura 2.) é
apenas uma entre tantas formas distintas de execução desta mesma ação no estado da
Bahia.
Algo que é necessário indicar é que mesmo através da remodelagem de um
processo com o intuito de colaborar na execução de qualquer tarefa, é necessário
considerar questões territoriais e de recursos humanos, uma vez que o estado da Bahia
possui dimensões territoriais consideráveis e que a realidade é alterada de acordo à
localização do Núcleo Regional de Saúde.
A seguir, apresentamos um exemplo de mapa de processo baseado na Regional de
Saúde escolhida (Figura 2). Esta etapa do mapeamento é conhecida como “AS IS” em
tradução livre seria mais ou menos "como é", e tem como objetivo na modelagem obter uma
formalização sobre o fluxo do processo ou seja como é realizado na situação atual em que é
executado na organização. Foram descritas as atividades realizadas (tarefas), e a sequência
entre estas tarefas. Este modelo de processo em geral tem dois propósitos: servir de
documentação para conhecimento do processo atual e servir como insumo para a próxima
etapa do ciclo de vida de um projeto BPMN.
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Figura 2. Identificando e Mapeando Processos (As Is).
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Figura 3. Redesenhando Processo (TO BE).
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De acordo com a figura 3, a etapa conhecida como TO BE foi gerado o modelo ideal
do processo de licenciamento sanitário buscando-se através do mesmo melhorias culturais
e organizacionais e maior eficiência na execução do processo. Este, por sua vez, consiste
na remodelagem do modelo anterior (AS IS), no qual foram reavaliadas as tarefas
envolvidas e as legislações atuais, a exemplo do Decreto Estadual nº 17.711/2017, que
regulamenta as taxas da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia com modificações sobre
a emissão do DAE. Esse orienta agora a emissão do mesmo no ato da solicitação do
licenciamento pelo regulado. Em nossa rotina anterior à vigência do decreto, o DAE era
emitido quando o estabelecimento estava apto ao licenciamento anual.
O processo é melhor detalhado em procedimentos, e mais atividades surgem para
apoiar a realização de algumas tarefas. Importante é destacar que durante a remodelagem
do processo, é necessário levar em consideração questões legais que envolvem a execução
da tarefa, uma vez que as ações de Vigilância Sanitária tem como base todo um arcabouço
jurídico e normativo que a orienta, a exemplo do decreto supracitado.
Nossa intenção ao redesenhar o processo, etapa principal do plano de intervenção
proposto, foi levar em consideração todas as oportunidades de melhoria possíveis, mesmo
que a mesma não possa ser executada no momento, pois de certa forma poderá orientar ou
reorientar a prática profissional de todos os envolvidos e colaborar para outros elementos de
tomada de decisão gerencial por parte da gestão.
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5.2 Gestão do Plano

Dando continuidade à construção do PA e ao plano de intervenção, elaboramos as
matrizes referentes à gestão/monitoramento do plano, a partir do termo de referência do
caderno do curso. A gestão de um plano estratégico é um dos principais momentos do
planejamento. Nesta etapa, realizamos as intervenções propriamente ditas na qual
identificamos as dificuldades e as correções necessárias a serem efetivadas nas operações
propostas.
Como o planejamento estratégico é um processo dinâmico revisitamos etapas
anteriores, para verificar se havia alguma modificação necessária.
De acordo com o quadro 11, classificamos as ações quanto à viabilidade, impacto,
comando, duração e recurso, estabelecendo a precedência.
Quadro 11. Matriz de Gestão do plano: Classificamos das ações, segundo a
viabilidade, impacto, comando, duração e recurso, estabelecendo a precedência.

Ações
Reunir equipe de
mapeamento
do
processo de trabalho
Identificar atores para
divisão de tarefas
Desenhar Processo
As Is
Remodelar processo
To Be
Descrever o percurso
de construção do PA.
Enviar convite para
gestores
para
a
apresentação do PA
Sensibilizar
gestor
DIVISA/SUVISA/SES
AB
Apresentar o PA ao
GT de alinhamento de
ações de VISA do
Estado da Bahia

Viabilidade Impacto Comando
Técnicos
da VISA

Duração

Recurso

Precedência

curta

P, E, T, O

1ª

curta

P, E, T, O

2ª

curta

P, E, T, O

3ª

curta

P, E, T, O

4ª

curta

P, E, T, O

5ª

Alta

Médio

Alta

Médio

Alta

Médio

Alta

Alta

Alta

Alta

alta

alta

Técnicos
da VISA

curta

P, E, T, O

6ª

Média

Alto

Técnicos
da VISA

média

P, E, T, O

7ª

Média

Alto

Técnicos
da VISA

média

P, E, T, O

8ª

Técnicos
da VISA
Técnicos
da VISA
Técnicos
da VISA
Técnicos
da VISA

A seguir, trabalhamos com a matriz de monitoramento do plano (Quadro 12), na qual
fizemos uma síntese dos resultados alcançados para as ações concluídas e dos obstáculos
para a implementação do plano e os ajustes necessários.
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Quadro 12. Matriz de monitoramento do plano

Ação em ordem de
precedência

situação

resultados

Reunir equipe de
mapeamento do
processo de trabalho

EA

EA

Identificar atores para
divisão de tarefas

C

EA

Desenhar Processo
As Is

Remodelar processo
To Be

EA

EA

EA

EA

Descrever o percurso
de construção do PA.

EA

EA

Apresentação do PA
aos gestores da
DIVISA/SUVISA/SES
AB

NC

NC

dificuldades
Conseguir reunir
todos os
membros do
grupo afinidade;
falta de
otimização do
tempo quando
estamos
reunidos
Participação
irregular dos
membros nos
encontros
presenciais
Domínio da
ferramenta
restrita a poucos
membros da
equipe
Participação
irregular dos
membros nos
encontros
presenciais
Participação
irregular dos
membros nos
encontros
presenciais
Incerteza quanto
à presença dos
gestores na
apreesentação
do PA, devido a
(in)compatibilizaç
ão de agendas
dos mesmos

novas ações e/ou
ajustes

Foco no trabalho, foco
na tarefa, foco no
resultado

Motivar os colegas a
participar e a contribuir
de acordo com os seus
talentos
Capacitar todos os
membros na
ferramenta
Motivar os colegas a
participar e a contribuir
de acordo com os seus
talentos
Dividir as tarefas de
modo a não
sobrecarregar nenhum
membro, e motivar a
participação de todos.

Convidar oficialmente
os gestores com
antecedência

Fazer solicitação de
adiantamento de
Disponibilização
viagem e diárias,
Apresentar o PA ao
de recursos para
justificando a
GT de alinhamento
o deslocamento
importância do
NC
NC
de ações de VISA do
dos técnicos que encontro; articular com
Estado da Bahia
irão apresentar
o GT da possibilidade
ao GT
do convite para a
apresentação do PA
partir do GT.
Legenda: EA: em andamento; C: Concluído; NC: não concluído.

5

Concluímos também o cronograma de acompanhamento da implementação das
ações (Figura 4)

Figura 4. Cronograma de acompanhamento da implementação das ações.

Nós Críticos

2017
MAR

ABR MAI

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Nó Crítico: Ausência de
um
processo
institucionalizado para o
Licenciamento
Sanitário.
Reunir
equipe
de
mapeamento
do
processo de trabalho
Identificar atores para
divisão de tarefas
Desenhar Processo AS
IS
Remodelar
TO BE

X

X

processo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Apresentação do PA
aos
gestores
da
DIVISA/SUVISA/SESAB

X
X

Apresentar o PA ao GT
de
alinhamento
de
ações de VISA do
Estado da Bahia

Ação concluída

X

Ação a ser realizada

Foi necessário construir uma planilha orçamentária das ações/atividades que
demandam recursos econômicos, conforme quadro 13 abaixo.
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Quadro 13. Planilha orçamentária das ações/atividades que demandam recursos
econômicos
Nós críticos

Ações

Nó crítico:
Ausência de um
processo
institucionalizado
para o
Licenciamento
Sanitário.

Institucionalizar
o processo de
licenciamento
sanitário.

Total

Data
inicial

Data
final

Despesas
de custeio

Despesas de
investimento

dez/17 dez/17 R$ 5.000,00
R$ 5.000,00

Total

R$5.000,00
R$5.000,00

6 – CONSIDERAÇÕES

Apesar de reunir profissionais com grandes potencialidades individuais e com muita
experiência em Vigilância Sanitária, o Grupo Afinidade C teve muita dificuldade na
construção do PA por não conseguir a princípio, manter um diálogo respeitoso, fluido,
coerente e produtivo.
A elaboração da árvore explicativa foi uma das etapas mais difíceis porque o grupo não
conseguia chegar a um consenso nem sobre o problema que havia priorizado nas matrizes
decisórias do termo de Referência 3 - Priorizando Problemas, e nem sobre a redação e
delimitação do problema priorizado. Por diversos motivos não conseguíamos nos reunir para
adiantar o processo ao qual tivemos que retomar várias vezes nessa mesma etapa e
confessamos que o PA, naquele momento, representava para nós um enorme motivo de
frustração e ansiedade. Esta foi uma etapa cansativa e desestimulante onde a irritabilidade
aflorava e o desrespeito às opiniões adversas se tornou lugar comum. Essas dificuldades
retratam o que vivenciamos no cotidiano de nosso trabalho. A desarticulação dos técnicos
da Vigilância Sanitária dificulta realizar as mudanças necessárias na rotina do trabalho.
Com grande esforço e com a habilidade e condução inteligente da orientadora Juliana
Oliveira Santos, conseguimos colocar de lado as diferenças e caminhar no processo de
construção do PA com mais segurança, compreensão e respeito.
Aprendemos aqui a exercitar a tolerância, capacidade de negociação e a importância de
saber lidar com conflitos no trabalho de equipe para alcançar os objetivos esperados.
Aprendemos ainda, que existem momentos que a melhor estratégia é recuar, repensar seus
objetivos e expectativas e readequá-los conforme os anseios e desejos de outros atores que
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também estão inseridos no processo e que apesar de adotar postura e atitude diferentes,
possuem o mesmo objetivo final.
Este projeto pronto e implantado tem o potencial de transformar e fortalecerá as
ações do licenciamento sanitário, ainda sem a devida organização e institucionalização
desse processo na vigilância estadual.
Embora estejamos num cenário de incertezas, nós do Grupo Afinidade C,
trabalhadores da VISA, acreditamos nas políticas públicas e na VISA como instância do
SUS responsável pela proteção da saúde da população.
Estamos comprometidas com este PA para sua aplicação no ano de 2018,
provavelmente. Esperamos que o mesmo seja apreciado e institucionalizado pela gestão da
Vigilância Sanitária estadual. Para tanto, apresentaremos esta proposta aos representantes
da VISA estadual, ao grupo de trabalho de alinhamento das ações em VISA e envidaremos
outros esforços junto à gestão, de modo a colaborar com a organização dos processos de
trabalho e, particularmente do licenciamento sanitário no estado da Bahia.
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8 – PROJETO APLICATIVO 1 - SÍNTESE

Projeto Aplicativo 1 - Síntese
Autores do PA - Antonio Félix Mascarenhas Filho; Carlos Gustavo Ramos Carvalho;
Emanoel Bonfim Santos Galvão; Ivône Maria Pires Maia; Luciene Chaves De Araujo
Miranda; Marcelo Pereira Da Rocha; Paula Graziela Neves Cardoso Krettli. Silvana Portella
Lopes Cruz; Verônica Trindade Pierote.
Caracterização do Projeto: Trata-se de um projeto de intervenção voltado à organização e
institucionalização de uma atividade importante e típica da vigilância sanitária, o
licenciamento sanitário.
Título do PA

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PARA O LICENCIAMENTO
SANITÁRIO NO ESTADO DA BAHIA: UMA PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO

Local Vigilância Sanitária do nível central (DIVISA) e regional (nove NRS) do
estado da Bahia
Abrangência do

Estado da Bahia

PA
Objetivo Geral

Organizar um processo de trabalho, especificamente o
licenciamento sanitário no estado da Bahia.

Objetivos
específicos

1. Propor

um

processo de

trabalho

remodelado

para

o

licenciamento sanitário;
2. Estimular a prática dos profissionais de VISA a atuarem
conforme o modelo proposto;
3. Favorecer o direcionamento do trabalho dos técnicos que
atuam em vigilância sanitária.

Principais ações Remodelar processo TO BE, referente ao licenciamento sanitário;
de intervenção

Apresentação da remodelagem construída no PA aos gestores da
DIVISA/SUVISA/SESAB;
Apresentar as ações proposta no PA ao GT de alinhamento de ações
de VISA do Estado da Bahia.

Projeto Aplicativo 1 - Avaliação
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Vigilância Sanitária.

Facilitadora: Milena Rebouças Andrade
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PMVC Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
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VISA/PMVC Vigilância Sanitária do Município de Vitória da Conquista

1. CONTEXTO:

Na construção da percepção da saúde pública como um fator de qualidade de vida e
desenvolvimento humano, a Vigilância Sanitária surge com o intuito de promover ações de
saúde, prevenir e proteger a sociedade dos riscos, ao antecipar à ocorrência de danos ao
bem-estar da sociedade e combater a propagação de doenças transmissíveis nos
agrupamentos urbanos (BRASIL, 2011).
Em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês,
Ministério da Saúde, Núcleo de Educação, Pesquisa e Conhecimento da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária com apoio do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, foi proposto este curso de Gestão
de Vigilância Sanitária, para o aprimoramento dos profissionais que atuam na rede do SUS,
promovendo a consciência crítica destes, combinando autonomia e responsabilização, no
intuito de contribuir para a melhoria da saúde da população.
Como componente das atividades do processo de ensino-aprendizagem do curso, foi
proposta a elaboração do Projeto Aplicativo (PA) para a construção do perfil de
competências como gestor de Vigilância Sanitária e o processo de mudança voltado à
melhoria e consolidação do SUS.
O Projeto foi desenvolvido pelos componentes do Grupo Afinidade “A” com auxílio
dos Técnicos Administrativo da VISA/PMVC, referendando assim a sua viabilidade de
execução, com o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos no curso para intervir na
realidade da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista – BA
(VISA/PMVC), no que diz respeito à organização insatisfatória nos serviços administrativos
da VISA municipal.
A padronização do processo de trabalho da Vigilância Sanitária busca aprimorar a
produtividade da equipe, permitir a adequada utilização de recursos disponíveis para as
atividades laborais, beneficiar as operações e processos desenvolvidos na rotina do serviço,
tangenciar o fluxo de trabalho, melhorar o controle dos processos executórios, desenvolver
a qualidade e competência da equipe, reduzir os pontos de tensão, bem como evitar a
sobrecarga de trabalho em membros da equipe. Assim, o Projeto Aplicativo emerge da
necessidade de alcançar a excelência do serviço público e da perspectiva de aperfeiçoar as
atividades desenvolvidas pela equipe da VISA.
O princípio da eficiência pública torna-se elemento balizador das atividades
construídas no PA, de modo que a transformação gerencial amplia a construção de um novo
perfil de serviço executado no âmbito da VISA de Vitória da Conquista-BA.
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Este projeto objetiva tornar eficiente a Gestão da VISA Municipal na padronização
dos processos de trabalho do setor administrativo.
1.2. Caracterização do Município de Vitória da Conquista

O Município de Vitória da Conquista localiza-se na Mesorregião Centro-Sul do
Estado da Bahia, Região Econômica Sudoeste, distante cerca de 509 km de Salvador.
Possui 3.204,5 km² de extensão territorial, composta pelo Distrito Sede e mais onze distritos
rurais (Bate-Pé, Cabeceira do Jiboia, Cercadinho, Dantelândia, Iguá, Inhobim, José
Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha). Apresenta-se como
o terceiro maior município em população do Estado da Bahia, com população estimada em
348.718 e a sexta maior economia da Bahia, contribuindo com cerca de 2,29 % no Produto
Interno Bruto (PIB) estadual (IBGE, 2017; PMVC, 2017).
No ano de 2010, Vitória da Conquista ocupava a 2.481ª posição no ranking Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, com índice geral em torno de 0,678 e 0,681
(renda), 0,788 (longevidade) e 0,581 (educação) (PNUD, 2017).
Conforme a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI –
(2017), 87,2 % dos domicílios são atendidos pelo fornecimento de água por rede geral de
distribuição e 61,7 % dos domicílios com serviço de saneamento adequado (rede geral de
esgoto e fossa séptica).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – (2017), atualmente
o município apresenta taxa de mortalidade infantil média estimada em 14.72 para cada
1.000 nascidos vivos. As diarreias são as causas de internações de 1.3 para cada 1.000
habitantes. Além disso, a cobertura do esgotamento sanitário considerado adequado
encontra-se em aproximadamente 58.3%.
Para o DATASUS (2017), considerando a Distribuição Percentual das Internações
por grupo de causas e Faixa Etária de acordo com o Código Internacional de Doenças
(CID10), o município.

Tabela 01. Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária
Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10
(por local de residência)
2017
Frequência por Faixa etária
Diag CID10
<1a
1-4a 5152535455565e+a
(capit)
14a
24a
34a
44a
54a
64a
I. Algumas
9,54
7,19
4,40
0,87
0,82
1,99
3,23
4,47
6,80
doenças
infecciosas e
parasitárias
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II. Neoplasias
(tumores)
III. Doenças
sangue órgãos
hemat e transt
imunitár
IV. Doenças
endócrinas
nutricionais e
metabólicas
V. Transtornos
mentais e
comportamentais
VI. Doenças do
sistema nervoso
VII. Doenças do
olho e anexos
VIII. Doenças do
ouvido e da
apófise mastóide
IX. Doenças do
aparelho
circulatório
X. Doenças do
aparelho
respiratório
XI. Doenças do
aparelho digestivo
XII. Doenças da
pele e do tecido
subcutâneo
XIII. Doenças sist
osteomuscular e
tec conjuntivo
XIV. Doenças do
aparelho
geniturinário
XV. Gravidez
parto e puerpério
XVI. Algumas
afec originadas no
período perinatal
XVII. Malf cong
deformid e
anomalias
cromossômicas
XVIII. Sint sinais e
achad anorm ex
clín e laborat
XIX. Lesões
enven e alg out
conseq causas
externas
XXI. Contatos

0,11

0,43

0,57

0,60

2,08

9,44 17,22 14,29

0,27

1,61

2,55

0,51

0,28

0,70

0,65

0,31

0,52

1,23

1,67

2,42

0,18

0,30

0,33

1,14

2,03

2,90

0,05

0,00

0,19

0,98

0,93

1,76

1,59

0,68

0,27

1,66

3,97

2,81

0,31

0,59

0,70

2,38

1,87

1,95

0,05

0,00

0,06

0,00

0,00

0,03

0,05

0,10

0,02

0,38

0,25

0,32

0,02

0,00

0,03

0,00

0,00

0,07

0,59

1,18

1,28

0,78

2,49

6,58 15,88 28,79

32,93

24,65 61,13 30,42

1,67

1,30

1,69

4,05

7,17

13,49

2,58

10,49

2,63

5,21 12,88

4,34

7,67 13,83 20,15 18,09

0,96

2,48

2,10

0,49

0,67

1,03

1,84

1,40

1,45

0,05

0,12

1,85

1,00

1,28

2,56

3,23

1,40

0,70

1,77

3,84

6,63

2,47

2,95

5,48

7,44

5,09

6,90

0,16

0,00

4,02 71,52 63,76 32,80

1,29

0,00

0,00

51,61

0,06

0,00

0,07

0,13

0,10

0,00

0,00

0,00

2,79

1,55

1,47

0,27

0,20

0,10

0,30

0,05

0,00

0,91

1,74

2,61

1,47

1,19

1,53

2,33

3,69

3,55

0,48

7,44 21,49 11,47 10,92 16,45 17,27 12,94

10,32

0,11

0,12

1,91

1,00

2,43

2,86

1,44

0,73

0,45
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com serviços de
saúde
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional até Setembro de 2017

100

1.3. Caracterização da Vigilância Sanitária de Vitória da Conquista – BA

A VISA foi implantada em 1997, no Município de Vitória da Conquista e desde então
atua no diagnóstico da situação de saúde e desenvolvimento de atividades de prevenção e
controle dentro dos serviços de saúde do Município (PREFEITURA DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, 2017). Sua sede está localizada no Centro da Cidade, próximo à prefeitura
Municipal e a Secretaria de Saúde, não possuindo imóvel próprio e suas áreas foram
adaptadas para os mais diversos setores da VISA.
A equipe da VISA é composta por 36 funcionários, de modo que esse quadro é
formado por oito fiscais sanitários de nível médio, quinze de nível superior, sete técnicos
administrativos de nível médio, três motoristas e uma coordenação geral. Todos os
servidores da VISA são do quadro efetivo, porém não há cargo regulamentado para os
fiscais sanitários de nível superior que atuam mediante ato legal.
Atualmente

existe

aproximadamente

4.300

estabelecimentos

cadastrados

na Vigilância Sanitária de Vitória da Conquista, referentes à baixa, média e alguns serviços
de alta complexidade. Nesse período são desenvolvidas diversas ações como:
✓ Inspeção em estabelecimentos sujeitos a VISA;
✓ Análise de Projeto Básico de Arquitetura;
✓ Atendimento a denúncia;
✓ Acompanhamento e analise de viabilidade e alvará na Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM
(Implantada em 2014);
✓ Licenciamento Sanitário de estabelecimentos;
✓ Atividades educativas para a população e para regulado;
✓ Fiscalização Preventiva Integrada-FPI em evento de massa;
✓ Autorização de Receituário Azul (B e B2);
✓ Avaliação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Saúde das Unidades de
Saúde privadas e públicas do município;
✓ Realização de investigação de Surto de Doenças Transmitidas por Alimentos junto
com a Vigilância Epidemiológica;
✓ Ações relacionadas à Vigilância em Saúde Ambiental, dentre outras.
1.4 Justificativa que determinou a escolha do Objeto
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O processo de trabalho na VISA do município de Vitória da Conquista sofreu poucas
modificações ao longo dos anos de existência do órgão. Os estabelecimentos cadastrados
aumentaram significativamente e em conseqüência disso houve um aumento no número de
Alvarás Sanitários, inspeções, análises de projetos, elaboração de relatórios para ANVISA,
processos administrativos, atividades educativas e denúncias. A equipe sofreu perdas de
profissionais em algumas áreas, aumentou em outras, mas não proporcionalmente ao
número de serviços assumidos e consequentemente a demanda de trabalho.
Além disso, pouco avançou em termos de informatização. Os processos continuam
sendo montados, registrados, encaminhados e encerrados de forma manual, uma vez que
ainda não existe um sistema informatizado. Outra mudança foi a implantação da Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
(REDESIM), criando uma nova demanda para a VISA, de forma que todas as empresas
relacionadas às atividades de saúde ou interesse à saúde, no ato de sua constituição ou
alteração contratual, precisam ter liberação do órgão.
Embora os fluxos de trabalho não estejam formalmente definidos, as rotinas
viabilizam a execução das atividades, no entanto, de forma confusa, uma vez que grande
parte destas se concentra na recepção, sob a responsabilidade de um único funcionário.
Não há uma setorização e distribuição de tarefas de modo a desconcentrar a sobrecarga de
atribuições no setor administrativo.
O fluxo de encaminhamento é mal definido, uma vez que não existe um
organograma, fazendo com que haja repetição de trabalho, demora na execução das
atividades, dificuldade para encontrar os processos, má distribuição dos processos para os
fiscais e dificuldade no atendimento de denúncias. Como conseqüência destes fatores,
acarreta a morosidade do serviço, burocratização, insatisfação do usuário e da equipe
diante da sobrecarga de trabalho.
Ademais, não existe padronização das atividades, uma vez que o Protocolo
Operacional Padrão (POP) não foi implantado e está desatualizado frente a nova realidade
de serviços e demandas do órgão. Um exemplo disso é a nova Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC 153/2017 e a Instrução Normativa - IN 16/2017 que muda a classificação
de risco dos estabelecimentos fiscalizados pela VISA.
Principalmente diante das mudanças da legislação sanitária, mudanças envolvendo a
RDC 153/2017 e IN 16/2017.

Tabela 02. Atividades desenvolvidas pela equipe de VISA, 2013 - 2016
2013
Analise de Projetos Básicos de Arquitetura

253

2014
279

2015
389

2016
(até outubro)
425
9

Inspeção sanitária em estabelecimento
14.733 13.235 9.580
sujeito a VISA
Atividade educativa para a População
808
425
110
Atendimento a Denuncias
371
263
296
Atividade educativa para o setor regulado
9
18
14
Cadastro de estabelecimentos sujeitos à
302
272 2.255
vigilância sanitária
Instauração de processo administrativo
10
07
09
sanitário
Fonte: VISA/PMVC, 2016

3.164
78
146
10
2.495
04

2. OBJETO
Ineficiência da gestão da VISA Municipal na padronização dos processos de trabalho
administrativos.
3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral
✓ Tornar eficiente a gestão da VISA Municipal na padronização dos processos de
trabalho administrativos.

3.2. Objetivos Específicos
✓ Sistematizar os fluxos e normas internas para melhor organização dos trabalhos da
VISA;
✓ Padronizar os processos de trabalho através da criação de protocolos;
✓ Criar organograma da VISA buscando a redefinição de setores;
✓ Melhorar o atendimento ao público;
✓ Tornar mais célere o andamento dos processos sanitários.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Vigilância Sanitária é a forma mais complexa de existencia da Saúde Pública, pois
suas ações, de natureza eminentemente preventiva, perpassam todas as práticas médicosanitárias: promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. A VISA atua sobre
fatores de risco associados a produtos, insumos e serviços relacionados com a saúde, com
o ambiente, o ambiente de trabalho e com a circulação internacional de transportes, cargas
e pessoas (COSTA, 2009; ROZENFELD, 2005).
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Segundo Lucchese (2001), é a área da saúde pública que trata das ameaças à
saúde decorrentes do modo de vida contemporâneo, uma vez que suas ações visam
garantir a segurança sanitária da população em um cenário de constante inovação
tecnológica, incremento da necessidade de saúde da população e de crescimento
econômico vertiginoso.
Para tanto, a gestão do trabalho em VISA requer o reconhecimento das dimensões
que envolvem o trabalho e os trabalhadores. Estas estão relacionadas com os processos de
gestão, a configuração estrutural do setor, a construção de mecanismos de regulação por
parte do Estado, a partir de algumas características comuns nos planos de recursos
humanos e da gestão do trabalho observadas nas últimas décadas (COSTA, 2009).
Vale ressaltar que, de acordo com Souza (2007), os elementos que compõem o
processo de trabalho em VISA podem ser sistematizados em: objeto de trabalho (produtos,
serviços, processos e ambientes de interesse da saúde); meios de trabalho (instrumentos
materiais ou tecnologias de intervenção, normas técnicas e jurídicas e saberes mobilizados
para a realização do trabalho de controle sanitário); agentes do trabalho (funcionários do
Estado que atuam no aparato institucional da vigilância sanitária); produto do trabalho
(controle dos riscos à saúde sobre objetos socialmente definidos sob vigilância sanitária) e
finalidade do trabalho (proteção e defesa da saúde coletiva).
Nessa perspectiva, os processos de trabalho possuem algumas especificidades, a
saber: os agentes do trabalho são servidores dotados do poder-dever do Estado, e devem
exercer exclusivamente suas funções; o trabalho é regido pelos princípios da administração
pública; a função regulatória de controle sanitário exige permanente e ágil atualização do
conhecimento para acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos segmentos produtivos;
o trabalho técnico da vigilância ocorre em ambiente de tensão, gerada pela possibilidade de
pressões e interferências externas sobre o resultado do trabalho (COSTA, 2009).
Diante disso, para que haja integralidade da ação de proteção da saúde relacionada
aos objetos sob controle sanitário é necessário que se considere a divisão do trabalho sob a
dimensão técnico-científica, relacionada à intercomplementaridade das tecnologias de
intervenção, necessárias para o controle dos riscos em todas as etapas do ciclo produçãoconsumo dos bens; e a dimensão da organização político-administrativa do trabalho, que se
refere aos modos de organização e aos espaços operativos, onde estão distribuídas e
organizadas as tecnologias para a produção dos serviços da VISA (SOUZA, 2007).
No contexto que a demanda de trabalho da VISA aumenta a cada dia, crescem os
probelmas e desafios dos recursos humanos nesse ambiente complexo e em mutação
rápida. O Observatório de Recursos Humanos em Saúde no Brasil (2004), apresenta
problemas persistentes na saúde, e alguns deles estão relacionados com problemas
vivenciados na VISA:
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✓ Desequilíbio na disponibilidade, na composição e na distribuição da força de trabalho;
✓ Administração e avaliação insuficientes do desempenho da força de trabalho;
✓ Fragmentação de processos de trabalho;
✓ Treinamento inadequado e de impacto duvidoso.
✓ Nesse sentido, são vários os desafios emergentes para que haja um gestão eficiente
na VISA.

5. PERCURSO METODOLÓGICO

O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de elaborar um Plano Aplicativo de
intervenção na VISA/PMVC. Foi utilizada a Metodologia Ativa de Aprendizagem (MAA) e
Planejamento Estratégico Situacional (PES). O Método do Planejamento Estratégico
Situacional utilizou uma abordagem que identificou os problemas vivenciados na VISA, na
identificação de cenários, na visualização de atores sociais e na ênfase de se pensar de
forma estratégica. Já a Metodologia Ativa de Aprendizagem foi utilizada para o
desenvolvimento do processo de elaboração do trabalho na qual permitiu uma maior
autonomia do discente e que possibilitou o desenvolvimento construtivista com visão mais
crítica e progressiva sobre as atividades desenvolvidas.
O grupo elencou todos os problemas, reagrupou em macroproblemas e em seguida
avaliou as possibilidades em solucionar cada problema. Para a priorização dos problemas
foram utilizadas as Matrizes Decisórias II e IV, constantes no Termo de Referência 3 do
Caderno do Projeto Aplicativo do Curso. Destaca-se ainda que foram elencados os
descritores, suas respectivas responsabilidades, seus valores e interesses (CALEMAN et al,
2016).
Para o desenvolvimento deste estudo foi elaborada uma Árvore de Problemas, que
constitui um instrumento que possibilita uma adequada análise dos problemas existentes,
com a compreensão de suas relações causais. Diante disto, foram identificados e
selecionados os nós críticos (NC), que se constitui no principal alvo de intervenção no plano
de ação. Os nós críticos foram elencados de acordo com a governabilidade da equipe da
VISA do Município de Vitória da Conquista.
Diante de uma mesma situação-problema é possível elaborar diferentes explicações.
Cada Ator Social, a partir de sua visão da realidade, define suas ações e influencia os
resultados que se pode alcançar. A boa interação entre os atores é primordial para se
garantir sua participação efetiva e ou superar suas resistências.
O Planejamento Estratégico Situacional - PES ao levantar as causas dos problemas
produz a base para a construção de um fluxograma explicativo situacional, que embasa o
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trabalho de análise e planejamento, pois admite a democratização dos processos de
planejamento e gestão ao valorizar a visão e os acréscimos de cada indivíduo/ator da
situação problema, a partir de suas perspectivas, experiências e posição no jogo social.
Para a elaboração do diagnóstico inicial foram selecionados os problemas e
debatidas suas causas. Sustenta-se no entendimento da realidade, da elucidação das
origens e das causas da situação atual, compreendendo quatro momentos que são
dinâmicos. Sua expressão é em forma de desenho da árvore explicativa.
O grupo selecionou alguns problemas que considerou de maior relevância e ou
urgência e descartou outros que em algumas situações poderiam ser resolvidos ou
atenuados a partir da solução dos problemas priorizados. O conjunto de dados gerados com
a análise da situação problema, suas causas e consequências foram representadas por
meio das matrizes e no fluxograma explicativo situacional.
Os nós críticos e a definição das ações necessárias para a solução dos problemas
foram elencados em etapas após reflexão e elaboração do fluxograma explicativo. Os nós
críticos estabeleceram as possíveis causas sobre as quais seria oportuno atuar, estando a
governabilidade como critério para sua seleção.
Essas atividades subsidiaram o Planejamento Estratégico da Vigilância Sanitária do
Município que servirá de base para exame dos dados históricos da estrutura existente,
assim como projetar suas metas futuras de curto, médio e longo prazos.
6. PLANO DE INTERVENÇÃO

6.1. Definição do Problema

O Grupo Afinidade seguindo o roteiro previsto para o curso de especialização
GVISA, destacou no primeiro encontro para discussão do PA os problemas prioritários a
serem enfrentados pela VISA de Vitória da Conquista: Legislação sanitária deficiente,
desatualizada, com lacunas, além da inexistência de normas para algumas áreas;
Insuficiência de recursos humanos e estrutura física; Ineficiência da gestão da VISA/PMVC
na padronização dos processos de trabalho; Existência de lentidão e burocracia nos
processos da VISA/PMVC; Falta de motivação e valorização da equipe; Insuficiência de
conhecimento da população sobre o trabalho e importância da VISA/PMVC; Não utilização
da água da rede pública de abastecimento em alguns estabelecimentos de interesse da
saúde.
Em reunião subsequente, realizada na sede da VISA/PMVC, discutiu-se sobre os
fluxos e processos organizacionais do setor. Para a ocasião foram convidados membros do
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setor administrativo para detalhar sobre suas atividades e como ocorrem os fluxos de
trabalho para a emissão do Alvará Sanitário. Eles expuseram as informações solicitadas e,
diante disso, foram elaboradas as diretrizes iniciais do trabalho.
Os principais problemas apontados pela equipe do setor administrativo da
VISA/PMVC foram o excesso de atribuições sobre alguns membros, estrutura física
deficiente, fluxos e organograma mal definidos, ausência de POPs para as atividades
desenvolvidas, equipe reduzida, falta de treinamento de trabalhadores para exercerem
essas funções e baixos salários.

6.2. Priorização do Problema
As ferramentas utilizada como forma de apoio para a tomada de decisão para a
priorização do problema foram as matrizes decisórias II e IV do Termo de Referência do
Projeto Aplicativo (CALEMAN et al., 2016).
O Grupo Afinidade baseado nos vídeos disponibilizados da Série Circulando
Saberes/ Sírio-Libanês e no Termo de Referência do Projeto Aplicativo desenvolveu a
priorização do problema. O encadeamento da priorização dos macroproblemas partiu da
dinâmica onde cada membro do Grupo apresentou, em três tarjetas os principais problemas
enfrentados pela VISA/PMVC, nas suas respectivas opiniões. Foi criado um quadro dos
macroproblemas levantados por cada membro. Os macroproblemas foram divididos em três
grandes áreas: Gestão, Legislação e Operacional. A sistematização dos macroproblemas e
as situações desejadas para cada item levantado serviram de parâmetros para alicerçar as
tomadas de decisão seguintes.
Confrontando os dados levantados em campo com os elencados na proposta
metodológica da Pós-GVISA, o Grupo Afinidade realizou a priorização do problema e a
confecção das matrizes de priorização II e IV (Tabelas 03 e 04).
O problema priorizado, inicialmente, tendo como balizador a governabilidade para a
implantação do Projeto Aplicativo, foi “Ineficiência da gestão da VISA na padronização dos
processos de trabalho” que foi revisado pelo Grupo para Organização insatisfatória nos
serviços administrativos da VISA municipal de Vitória da Conquista – BA.
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Tabela 03. Matriz decisória II - Destaca a urgência e a capacidade de enfrentamento do problema.
Urgência
nº
Problema
(0 – 10)
Legislação sanitária deficiente, desatualizada, com lacunas além da
01
8
inexistência de normas para algumas áreas
02 Insuficiência de recursos humanos e estrutura física
8
03 Ineficiência da gestão da VISA na padronização dos processos de trabalho
10
04 Existência de lentidão e burocracia nos processos da VISA
9
05 Falta de motivação e valorização da equipe
9
Insuficiência de conhecimento da população sobre o trabalho e importância
06
8
da VISA
Não utilização da água da rede pública de abastecimento em alguns
07
8
estabelecimentos de interesse da saúde

Capacidade de
enfrentamento

Ordem de
prioridade

Parcial

IV

Fora
Dentro
Parcial
Parcial

VI
I
II
III

Parcial

V

Fora

VII

Tabela 04. Matriz decisória IV - Matriz decisória para priorização de problemas, segundo relevância, prazo/urgência e factibilidade
nº
01
02
03
04
05
06
07

Problema
Legislação sanitária deficiente, desatualizada, com lacunas
além da inexistência de normas para algumas áreas
Insuficiência de recursos humanos e estrutura física
Ineficiência da gestão da VISA na padronização dos
processos de trabalho
Existência de lentidão e burocracia nos processos da VISA
Falta de motivação e valorização da equipe
Insuficiência de conhecimento da população sobre o trabalho
e importância da VISA
Não utilização da água da rede pública de abastecimento em
alguns estabelecimentos de interesse da saúde

Relevância Prazo/Urgência Factibilidade Viabilidade

Total de
pontos

2

2

1

1

6

2

2

0

0

4

3

3

3

3

12

3
3

3
2

2
1

2
1

10
7

2

2

2

2

8

2

2

1

1

6

0 – Baixa; 1 – Significativa; 2 – Alta; 3 – Muito Alta
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6.3. Identificação dos Atores Sociais
Outro passo importante para a construção do Plano de Intervenção é a identificação dos Atores Sociais. Na Tabela 05, onde estão
apresentados os atores sociais identificados pelo Grupo Afinidade demonstra a relevância desses atores num determinado contexto para
entendimento da realidade a ser mudada e sua potencial contribuição para geração e ou manutenção desses problemas. Essa etapa da
análise situacional foi fundamental para construção do planejamento estratégico e seu desdobramento em atitudes favoráveis ou contrárias às
iniciativas que venham a solucionar tais problemas.
O Grupo Afinidade diante dos problemas priorizados buscou levantar quais os Atores Sociais que poderiam influenciar positiva ou
negativamente sobre a execução do projeto aplicativo utilizando a Matriz de Mapeamento de Atores Sociais (Tabela 05) segundo o valor e o
interesse diante dos problemas priorizados.
Constatou-se que a Secretária de Saúde; a Diretoria de Vigilância a Saúde; a Coordenação de Vigilância Sanitária e a Equipe
Técnica/Administrativa da VISA/PMVC seriam os principais Atores Sociais que atuariam sobre a execução do Plano de Intervenção.
Tabela 05. Matriz de Mapeamento de Atores Sociais
Análise Situacional

Problemas
Priorizados

Ator Social
1

Grupo Afinidade ‘A’

Delineamento do contexto
Situação inicial (Si): Ineficiência da gestão da VISA na padronização dos processos de trabalho
Situação Objetivo (So): Criação de fluxos e normas internas para melhor organização e padronização do trabalho
Relação dos problemas selecionados em ordem de priorização:
I - Ineficiência da gestão da VISA na padronização dos processos de trabalho;
II - Existência de lentidão e burocracia nos processos da VISA;
III - Falta de motivação e valorização da equipe;
IV - Legislação sanitária deficiente, desatualizada, com lacunas além da inexistência de normas para algumas
áreas;
V - Insuficiência de conhecimento da população sobre o trabalho e importância da VISA;
VI - Insuficiência de recursos humanos e estrutura física;
VII - Não utilização da água da rede pública de abastecimento em alguns estabelecimentos de interesse da saúde.
Listar os Atores Sociais
Valor
Interesse
Secretária de Saúde
Alto
Positivo
Diretoria de Vigilância a Saúde;
Alto
Positivo
Coordenação de Vigilância Sanitária;
Alto
Positivo
Equipe Técnica/Administrativa
Alto
Positivo
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6.4. Descrição do Problema selecionado
Após a revisita das matrizes de problemas e do diálogo com a Dra. Ediná Costa, o Grupo Afinidade concluiu que o problema a ser
enfrentado no presente Projeto Aplicativo é a Organização insatisfatória nos serviços administrativos da VISA municipal de Vitória da
Conquista – BA.
Amparados na premissa da governabilidade e no fato da urgência de sanar as dificuldades dos regulados quanto à demora no
andamento dos processos sanitários e promover o maior alinhamento das demais ações promovidas pela VISA/PMVC que passam direta ou
indiretamente pelo setor administrativo esse problema e seus nós críticos foram desdobrados de modo a se alcançar o máximo de dados
possíveis para que a proposta de intervenção da realidade seja exitosa (Tabelas 04 e 05).

Tabela 06. Explicação do Problema
Descritores

Causas
Falta do Organograma da VISA

Consequências
Fluxos administrativos mal definidos para os usuários da
VISA

d1. Ausência de setores bem
Má definição dos espaços físicos da VISA
definidos

Excesso de Burocracia: morosidade, duplicidade de
atividades, redundância na captação de informações e
documentos
Déficit de recursos humanos nos setores Sobrecarga de trabalho para determinados atores da
administrativos
Administração

d2. Má distribuição de tarefas
nos setores administrativos
Falta de capacitação para as atividades dos
setores administrativos
d3. Fluxo interno das atividades Ausência de POPs para validação das
administrativas mal definidas
atividades administrativas da VISA
Falta de uma equipe técnica capacitada para
d4. Ausência de um sistema
desenvolvimento e implantação do sistema
informatizado

Equipe desmotivada
Ausência de definição das competências e funções na
VISA
Dificuldade de acompanhamento dos processos
Morosidade do serviço
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6.5. Arvore Explicativa e Seleção dos nós Críticos
A metodologia de Árvore de Problemas constitui-se num diagrama que correlaciona causas e efeitos, por possibilitar análises do
problema priorizado almejando a compreensão das relações causais. A árvore explicativa de problemas permite estabelecer conexões entre
os fatores mais importantes na análise da realidade e sua complexidade. Essa redução da complexidade produz um cenário mais simplificado
e tornar a ação de intervenção mais factível (Figura 01). Após a construção da árvore de problema foi possível identificar e realizar a seleção
dos nós críticos (NC).
Figura 01. Árvore Explicativa de problemas
PROBLEMA: ORGANIZAÇÃO INSATISFATÓRIA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA VISA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CONSEQUÊNCIAS

DESCRITORES

CAUSA

ESPAÇO: Setor administrativo da Vigilância Sanitária

Falta do Organograma da
VISA

Má definição dos espaços
físicos da VISA

Déficit de recursos humanos
nos setores administrativos

Falta de capacitação para as
atividades dos setores
administrativos

Ausência de POPs para
validação das atividades
administrativas da VISA

Falta de uma equipe técnica
capacitada para
desenvolvimento e
implantação do sistema

D1. Ausência de setores bem
definidos

D2. Má distribuição de tarefas nos
setores

D3. Fluxo interno das atividades
administrativas mal definidas

D4. Ausência de um sistema
informatizado

Fluxos
administrativos
mal
definidos para os usuários da
VISA

Sobrecarga de
determinados
Administração

Ausência de definição das
competências e funções na VISA

Dificuldade de acompanhamento
dos processos

Excesso de Burocracia:
morosidade, duplicidade de
atividades, redundância na
captação de informações e
documentos

Equipe desmotivada

trabalho
atores

para
da

Morosidade do serviço
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Tabela 07. Listagem de nós críticos
Nós Críticos
Macroproblema Priorizado
Falta do Organograma da VISA municipal de Vitória da Conquista – BA
Falta do fluxograma administrativo da VISA municipal de Vitória da
Conquista – BA
Ineficiência da gestão da VISA na padronização dos processos de
Ausência de POPs para validação das atividades administrativas da VISA
trabalho
municipal de Vitória da Conquista - BA
Falta de capacitação para as atividades dos setores administrativos da
VISA municipal de Vitória da Conquista - BA

6.6. Plano de Intervenção
A intervenção constitui a união de meios físicos, humanos, financeiros e simbólicos direcionados num dado momento para produzir
bens e ou serviços com o objetivo de contornar um cenário problemático.
A metodologia do Planejamento Estratégico Situacional Simplificado (PES Simplificado) foi utilizada para a sistematização dos
problemas e nós críticos (Tabela 08).
Tabela 08. Planilha Plano de ação – PES, segundo frente de ataque (nó crítico)
PES Simplificado
Espaço do
Ineficiência da gestão da VISA na padronização dos processos de trabalho
macroproblema
Problema
Organização insatisfatória nos serviços administrativos da VISA municipal de Vitória da Conquista - BA
Nó crítico
Falta do Organograma administrativo da VISA
Parceiros/
Resultado
Recursos
Ações e atividades
Responsáveis
eventuais
Indicadores
Prazos
esperado
necessários
opositores
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Melhor definição
dos setores da
VISA por meio da
criação do
organograma

• Construção
do
organograma
administrativo
da
VISA;
- Reunião com os
servidores da VISA do
setor administrativo;
- Buscar modelos de
organogramas
de
outras VISAS.
• Implantação
do
organograma
administrativo
da
VISA;
Redefinir
os
setores admin. da
VISA
(Estrutura
física)
e
as
competências
dos
funcionários

Nó crítico
Resultado
esperado

Ações e atividades

Estabelecimento
de fluxos entre os
setores
administrativos da
VISA

• Construção
e
implementação dos
fluxos internos;
Descrever
as
atividades
desempenhadas por
cada setor;
Redefinição e
redistribuição
das

• Grupo
Afinidade
VCA;

• Equipe VISA;
• Organograma
-Coordenação;
construído (%);
-Equipes
administrativa e
Técnica

• Recursos
Humanos
insumos;

• Equipe VISA;
-Coordenação;
-Equipes
administrativa
e Técnica

• Secretaria
Saúde
• Diretoria
Vigilância
Saúde
• Equipe
SEINFRA.

• Recursos
• Outubro/2017;
Humanos;
• Insumos
administrativos
;
• Recursos
Políticos
• Estrutura física
que contemple
o
novo
organograma

de • Organograma
implantado (%);
de
a
da

• Setembro/2017;
e

Falta do fluxograma administrativo da VISA
Parceiros/
Recursos
Responsáveis
eventuais
Indicadores
Prazos
necessários
opositores
• Coordenação
• Secretaria
de • Fluxograma
• Recursos
• Outubro/2017 a
da VISA;
Saúde;
construído
e
Humanos
e
março/2018
implementado
insumos
• Equipes
• Diretoria
de
(%)
administrativa
Vigilância
a
e técnicos
saúde
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atividades e funções
administrativas
VISA.
Nó crítico
Resultado
esperado

Uniformização das
atividades
administrativas e
operacionais da
VISA

Ações e atividades
• Construção
dos
POPs
(recepção,
triagem
e
encaminhamento de
processos
administrativos;
conferência
de
documentos;
informação
ao
regulado, arquivo...);
- Elaboração dos
POPs com reuniões
técnicas em cada
setor
• Implementação dos
POPs.

Nó crítico
Resultado
esperado

Ações e atividades

Equipe qualificada
para
desempenhar as
atividades com

• Capacitação
continuada
da
equipe;
Reuniões

Ausência de POPs para validação das atividades administrativas da VISA
Parceiros/
Recursos
Responsáveis
eventuais
• Indicadores
necessários
opositores
• Coordenação
• Secretária
de • Número
de • Recursos
da VISA;
Saúde
e
POPs
humanos
e
Diretoria
de
construídos
técnicos;
• Técnicos
Vigilância
a
administrativo
• Insumos.
Saúde
s;

• Secretária
de • Número de Pops • Recursos
Saúde, Diretoria
implementados.
humanos,
de Vigilância a
técnicos
e
Saúde e Setor
políticos;
Regulado;
• Insumos
Falta de capacitação para as atividades dos setores administrativos
Parceiros/
Recursos
Responsáveis
eventuais
Indicadores
necessários
opositores
• Coordenação
• Secretária
de • Número
de • Recursos
da VISA;
Saúde, Diretoria
profissionais
financeiros,
de Vigilância a
capacitados;
políticos,
Saúde, Gestão
técnicos
e
• Coordenação
e Técnicos da
VISA;

Prazos
• Setembro/2017
a
Dezembro/2017

• Janeiro/2018;

Prazos
•A
partir
de
Janeiro/2018 e
Continuada;
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redistribuição de
tarefas

periódicas com o
setor administrativo;
- Capacitação da
equipe
administrativa com a
Gestão de Pessoas
da PMVC
• Reorganização das
tarefas
do
administrativo.

de
Pessoas,
Equipe técnica
da VISA;

• Coordenação
da VISA e
Equipe
da
VISA;

• Secretária
de
Saúde, Diretoria
de Vigilância a
Saúde

humanos;

• Diminuição no
tempo
de
atendimento do
regulado e nível
de
satisfação
dos servidores
administrativos.

• Recursos
Humanos,
técnicos
políticos.

• Setembro
a
Dezembro/2017
e

O Planejamento Estratégico Situacional - PES mostrou-se uma ferramenta eficaz na construção do Projeto Aplicativo de intervenção na
Vigilância Sanitária do Município de Vitória da Conquista, por facilitar o levantamento das causas dos problemas e gerar uma base que
permitiu a construção de o fluxograma explicativo situacional que referenciou a análise e planejamento estratégico.
A discussão democrática dos processos de planejamento e gestão permitiu a análise e releituras do processo valorizando a visão e os
acréscimos de cada membro do grupo na busca da solução problema.
O diálogo para a construção do diagnóstico situacional e seleção dos macroproblemas e debate de suas possíveis causas foi
constante. A revisita permitiu reajustar as leituras, escolhas e aprimoramento do trabalho.
O grupo diante dos macroproblemas levantados teve que selecionar alguns problemas que considerou de maior relevância e ou
urgência e descartar outros cuja a falta de governabilidade e outras situações adversas não permitem sua resolução.
A definição dos nós críticos e das ações necessárias para a solução dos problemas foram realizadas mediante a determinação das
possíveis causas que sobre as quais seria possível atuar, sendo a governabilidade e os atores sociais envolvidos fatores críticos para sua
seleção.
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6.7. ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO APLICATIVO

Tabela 09. Matriz de análise dos Atores Sociais, segundo ação do plano.

Operações – OP ou Ações e Demandas de Operações – DO ou Demandas de Ação

Atores

Construção do
organograma
administrativo
da VISA;
Coordenação
da VISA
Equipe
administrativa
da VISA
Equipe
Técnica
da
VISA
Secretaria de
Saúde
Diretoria
de
Vigilância
a
Saúde
Gestão
de
Pessoas
PMVC
Equipe
da
SEINFRA

Implantação do Construção
e
organograma
implementação
Construção
administrativo da dos
fluxos dos POPs
VISA;
internos;

Implementação
dos POPs.

Capacitação
Reorganização
continuada da das tarefas do
equipe;
administrativo

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+A

+M

+M

0

0

+M

+M

+M

+A

+M

+M

+A

+A

+A

+A

+ A Favor / - Contra/ 0 Indiferente
A Alta / M médio/ B Baixo
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Tabela 10. Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo ações conflitivas.

Ações conflitivas do plano de ação
Construção
do
organograma
administrativo da VISA;
Implantação
do
organograma
administrativo da VISA;
Construção e implementação dos fluxos
internos;
Construção dos POPs

Estratégias de viabilidade
Recursos
Recursos que temos e
necessários
não temos

Viabilidade

Estratégia para aumenta a
viabilidade

N.A.*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Implementação dos POPs.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Capacitação continuada da equipe;

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Reorganização
administrativo

das

tarefas

do

N.A.*  Não se Aplica
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Tabela 11. Detalhamento da análise de viabilidade.
Ações

Resultados esperadosprodução de impacto
Modalidade Áreas Cuidado
InfraGovernança
de serviços
de
ao
estrutura
suporte paciente

Recursos
Financeiros

Recursos
Humanos

Responsáveis
envolvidos

Tecnologia

N.A.*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Construção do
organograma
administrativo
da VISA;
Implantação do
organograma
administrativo
da VISA;
Construção e
implementação
dos
fluxos
internos;
Construção
dos POPs
Implementação
dos POPs.
Capacitação
continuada da
equipe;
Reorganização
das tarefas do
administrativo

Volume
de
serviços

N.A.*  Não se Aplica
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Tabela 12. Matriz do Monitoramento do Plano
Ação em ordem
Situação
Resultados
de precedência
Construção
do
Organograma
organograma
Concluído
administrativo da
construído
VISA
Implantação
do
Não
organograma
Não se aplica
administrativo da
concluído
VISA
Construção
e
implementação
dos
fluxos
internos;

Construção
POPs

dos

Implementação
dos POPs
Reorganização
das tarefas do
administrativo
Capacitação
continuada
equipe

da

Dificuldades

Novas Ações e ou ajustes

A falta de estrutura física adequada e quadro de
pessoal insuficiente

Quando houver alterações do quadro de
pessoal e da estrutura física

A falta de estrutura física adequada e quadro de
pessoal insuficiente

Não se aplica

Resistência dos trabalhadores e dos regulados;
A falta de estrutura física adequada, equipamentos
e quadro de pessoal insuficiente;
Ausência de um sistema informatizado

Em
andamento

Não se aplica

Dificuldade de gestão do tempo diante da demanda
Resistência dos trabalhadores;
Falta de processos de trabalho bem definidos

Em
andamento

Não se aplica

Dificuldade de gestão do tempo diante da demanda
Resistência dos trabalhadores

Não
concluído

Não
concluído

Não se aplica

Em
andamento

Não se aplica

A falta de estrutura física adequada, equipamentos
e quadro de pessoal insuficiente;
Ausência de um sistema informatizado
Dificuldade de gestão do tempo diante da demanda
Resistência dos trabalhadores;
Recursos financeiros

Aumento do quadro de pessoal
qualificado;
De acordo com a adequação da
estrutura física da VISA/PMVC
Aumento do quadro de pessoal
qualificado;
De acordo com a adequação da
estrutura física da VISA/PMVC;
Incentivo financeiro e valorização da
equipe
Adequação da escala de trabalho para
viabilizar a elaboração dos POPs;
Definir cronograma
Adequação da escala de trabalho para
viabilizar a elaboração dos POPs;
Definir cronograma
Redistribuição das atribuições;
Reorganização dos espaços físicos e
dos fluxos de trabalho
Incentivo financeiro
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Tabela 13. Cronograma de acompanhamento da Implementação do plano
2017
Nós Críticos
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
• Falta
de
Organograma
Administrativo
da
VISA/PMVC
o Construção do organog.
administrativo
o Implantação do organog.
administrativo
• Falta
de
Fluxograma
Administrativo
da
VISA/PMVC
o Construção
e
implementação dos fluxos
internos
o Ausência de POPs para
avaliação das atividades
Administrativas
da
VISA/PMVC

Fev

Mar Abr

Mai

2018
Jun Jul

Ago Set

Out Nov Dez

• Construção dos POPs
• Implementação dos POPs
• Falta de Capacitação para as
atividades
dos
Setores
Administrativos
da
VISA/PMVC
o Reorganização das tarefas
do administrativo
o Capacitação
da equipe
Concluído

continuada

Em Execução

Não iniciado
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Tabela14. Planilha Orçamentária
Nós Críticos

Planilha Orçamentária
Data
Ações
inicial
do organograma
05/2017

Data
final

Despesas
de custeio

Despesas de
investimento

08/2017

10 h / mês

-

06/2017

09/2017

10 h / mês

10 h / mês

80 h / mês

08/2017

06/2018

20 h / mês

10 h / mês

330 h / mês

01/2018

06/2018

30 h / mês

10 h / mês

240 h / mês

07/2018

12/2018

20 h / mês

5 h / mês

150 h / mês

07/2018

12/2018

30 h / mês

5 h / mês

210 h / mês

01/2018

12/2018

04 h / mês

1 h / mês

60 h / mês

Construção
administrativo
Implantação do organograma
administrativo
Falta de Fluxograma Administrativo da Construção e implementação
VISA/PMVC
dos fluxos internos
Ausência de POPs para avaliação das Construção dos POPs
atividades Administrativas da
Implementação dos POPs
VISA/PMVC
Reorganização das tarefas do
Falta de Capacitação para as
administrativo
atividades dos Setores Administrativos
Capacitação
continuada
da
da VISA/PMVC
equipe
Falta de Organograma Administrativo
da VISA/PMVC

Total
40 h / mês

Em virtude da dificuldade de fazer o cálculo dos recursos financeiros para custeio/investimento da confecção e implementação do Plano
de Intervenção, optou-se por fazer a memória de cálculo disponibilizando número de horas de trabalho/dia dos profissionais envolvidos a fim
de se obter o resultado esperado.
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1. CONTEXTO
Este projeto foi elaborado por um grupo de profissionais que compunham o grupo
Afinidade B, sendo exigência parcial para a conclusão do Curso de Especialização em Gestão
da Vigilância Sanitária, promovido pelo Hospital Sírio Libanês na região de Vitória da
Conquista – BA. O grupo foi composto inicialmente por nove membros, dois vinculados ao
município de Belo Campo e sete vinculados à Vigilância Sanitária estadual.
Dentre os sete, um está lotado na DIVISA - Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado
da Bahia, um está na SUVISA – Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde, e cinco
no NRS - Núcleo Regional de Saúde Sudoeste, dentre os quais dois residem em Vitoria da
Conquista, município sede do Núcleo Regional, dois em Itapetinga e um em Caetité.
O projeto objetiva a propositura de estratégias de intervenção pensadas como
enfrentamento dos problemas encontrados na rotina de trabalho vivenciada pelos
participantes do grupo. Salienta-se que o olhar dos atores envolvidos nos problemas são tidos
como determinantes para o estabelecimento de estratégias de mudanças na concepção de
Carlos Matus (1993), para quem os “macroproblemas sintetizam todos os problemas
relevantes para um ator em uma situação concreta”.
Ao iniciar o projeto aplicativo, foram levantadas as dificuldades que cada um percebia
na sua rotina de trabalho, levando-se em consideração o anseio por mudança na realidade
atual do serviço em que atuam, o nível de governabilidade que temos diante dos problemas,
a urgência, dentre outros parâmetros. Para que isso fosse possível, foram utilizadas planilhas
que nortearam a identificação dos macroproblemas, a partir de critérios de priorização
sintetizados em matrizes.
Ao final desse processo, foi identificado como principal macroproblema a “ausência de
padronização e oficialização dos Roteiros de Inspeção no Estado da Bahia”. Objeto de
frequente discussão, essa lacuna motivou o grupo a desenvolver um projeto de intervenção
que apresenta uma proposta de roteiro de inspeção sanitária em serviços de endoscopia que
poderá servir como incentivo para a elaboração de outros roteiros por parte da DIVISA.
Percebeu-se que o nível central possui uma conduta fragilizada no tocante a educação
permanente, uma vez que as atividades propostas não atingem o objetivo de padronizar os
processos da rede. O desafio que se coloca é a uniformização das ações de Vigilância
Sanitária no estado, e para isso é preciso, além de disponibilizar instrumentos de apoio,
capacitar os recursos humanos. De forma escalonada, compete aos técnicos do nível central
qualificar os técnicos das regionais, que por sua vez devem multiplicar os conhecimentos
obtidos para os técnicos do nível municipal. No entanto, a realidade demonstra que existem
nós críticos nas capacitações, instrumentos de inspeção e lista de documentos exigidos ao
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setor regulado, tais como: falta de uniformidade das metodologias após capacitações iniciais
promovidas pelo nível central, utilização de instrumentos diversos de inspeção, além de
ausência de padronização dos documentos exigidos ao regulado no Estado da Bahia.
No âmbito das estratégias de educação permanente, os técnicos das regionais são
qualificados para desenvolver ações em serviços de saúde de média e alta complexidade.
Ocorre que não se verifica nenhum plano de trabalho que tenha o intuito de uniformizar e
formalizar os instrumentos de inspeção sanitária e os check lists com listas de documentos.
Diante da ausência de instrumentos de inspeção padronizados, cada regional adota
metodologia, conteúdo, instrumento de inspeção e lista de documentos próprios, ocasionando
discrepâncias entre as inspeções realizadas no Estado da Bahia, insegurança jurídica e do
exercício profissional, dentre outras consequências indesejadas.
Vale ressaltar, ainda, que existe deficiência de capacitação dos técnicos das regionais
para inspecionarem ou dar suporte ao gerenciamento de riscos dos estabelecimentos do
grupo 1, que, segundo a CIB 249/2014, referem-se aqueles estabelecimentos com menor
complexidade técnica e menor grau de risco, motivo pelo qual se inserem na esfera de
competência dos municípios. Entretanto, a maioria dos municípios conta com um serviço de
vigilância sanitária inoperante, e muitas ações de inspeção que deveriam ser desenvolvidas
pelo município ainda são executadas pelo estado. Desse modo, torna-se necessário a
existência de roteiros capazes de fornecer bases técnicas para que os servidores do âmbito
estadual possam orientar os municípios na execução dos seus atos fiscalizatórios.
Nessa compreensão, entende-se a urgência em elaborar um projeto de intervenção que
venha contribuir para minimizar a “Fragilidade do ato de inspeção sanitária no âmbito de
atuação da Vigilância Sanitária (VISA) no Estado da Bahia”, visto que não existe um processo
de trabalho padronizado por todo o estado.
O projeto tem a intenção de oferecer uma resposta ao problema identificado pelos
profissionais, a partir da construção de um modelo de roteiro de inspeção que possa servir de
parâmetro para que a DIVISA - Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado da Bahia –
padronize os demais instrumentos de inspeção sanitária.
O roteiro de inspeção escolhido como modelo foi o de serviço de endoscopia, pois tratase de uma atividade com relativa complexidade técnica, significativo grau de risco sanitário e,
por fim, são de grande abrangência nas diferentes regiões do Estado da Bahia.
2

OBJETO

Fragilidade no ato de inspeção sanitária no âmbito de atuação da vigilância sanitária
estadual.
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3

OBJETIVO GERAL

Padronizar e oficializar os roteiros de inspeção utilizados pelas equipes de Vigilância
Sanitária no Estado da Bahia, a partir da construção de um roteiro referencial.

4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Uniformizar as exigências sanitárias no ato de inspeção em todo o Estado da Bahia;



Proporcionar segurança jurídica ao ato de inspeção sanitária;



Garantir segurança no exercício profissional;



Conferir maior objetividade e eficiência técnica no gerenciamento de risco.

5

FUNDAMENTAÇÃO
A inspeção sanitária é uma oportunidade para avaliar de forma organizada e

sistematizada o serviço e deverá ser fundamentada em saberes necessários à função
regulatória, tendo o roteiro como instrumento que facilita este processo de avaliação,
possibilitando quantificação e classificação das não conformidades observadas, permitindo
a VISA o monitoramento dos principais problemas sanitários de cada serviço. A ideia é
favorecer decisões tecnicamente menos controversas e baseadas nas legislações
sanitárias vigentes. A percepção mais clara e segura da situação sanitária favorece a
negociação conforme identificação do conjunto de riscos potenciais.
O gerenciamento de risco, como finalidade primordial da Vigilância Sanitária, pode ser
conceituado como um processo que “abrange a identificação de pontos críticos de controle,
a avaliação de riscos, e a adoção de medidas de controle que objetivam sua prevenção
tanto em caráter individual quanto coletivo” (BRASIL. 2007).
Ademais, segundo dados do CONASS:
A avaliação do risco deve ter como pressuposto uma base científica que estabeleça as
relações de causa e efeito. Em vigilância sanitária o princípio da precaução vem sendo
aplicado quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio-ambiente ou à
saúde humana, medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas
relações de causa e efeito não forem plenamente estabelecidas cientificamente
(BRASIL, 2007).

Os Roteiros de Inspeção são instrumentos técnicos de extrema importância para o
processo de trabalho da Vigilância Sanitária por diversos motivos. Em primeiro lugar, os
roteiros permitem que o ato de fiscalização tenha maior objetividade, ou seja, permitem
que as avaliações técnicas se dêem menos por olhares subjetivos dos servidores e mais
6

por elementos técnico-jurídicos. Ademais, os Roteiros de Inspeção garantem que os
técnicos de diferentes regiões do Estado possam utilizar procedimentos de trabalho
uniformizados, para que a mesma metodologia seja aplicada aos diversos segmentos.
Observa-se que os roteiros de inspeção têm sido aplicados de maneira não
uniformizada no Estado da Bahia, trazendo precariedade na prestação do serviço de
fiscalização, diante da falta de uma regulamentação ou uniformização dos referidos
roteiros. Algumas consequências indesejadas foram verificadas: a VISA estadual aplica
roteiros diversos em seu território, promovendo questionamentos pelo setor regulado
quanto às diferentes exigências para um mesmo tipo de serviço.
Cumpre destacar que as citadas divergências não apenas geram insegurança jurídica
com relação à eficácia da ação fiscalizatória, mas também provoca insegurança no próprio
exercício profissional dos servidores da Vigilância Sanitária, na medida em que faltam
parâmetros mais concretos para que os mesmos exerçam suas atividades.
Diante de um cenário desafiador, o projeto piloto propõe padronizar e oficializar os
roteiros para oferecer maior uniformização das ações de inspeção da vigilância sanitária
e consequentemente favorecer maior segurança jurídica aos técnicos.
O roteiro proposto será constituído por tópicos que serão embasados nos artigos das
legislações vigentes e, também, critérios para a avaliação de risco, de modo que se torne
uma ferramenta que atenda às finalidades mais precípuas da VISA: o gerenciamento de
risco e a efetivação da legislação sanitária. Além disso, o aludido roteiro será
acompanhado por uma lista dos documentos exigidos para a regularização do serviço.
Por todo o exposto, o Projeto Aplicativo possui a finalidade de promover uma maior
harmonização do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, a partir da execução de
melhorias de baixo custo e que se encontram totalmente inseridas dentro do seu âmbito
de competência e de suas possibilidades.
6. PERCURSO METODOLÓGICO
A elaboração da proposta do Projeto Aplicativo consistiu de oficinas, encontros,
atividades individuais e em grupo no local de realização do curso e divisão de tarefas entre
os membros a serem executadas à distância para facilitar os trabalhos.
Cabe destacar que a principal metodologia utilizada para a elaboração do Projeto
Aplicativo foi o planejamento estratégico, que é formado por quatro momentos: o
explicativo, normativo prescritivo, estratégico e o tático operacional, que foram
devidamente seguidos ao longo da trajetória acadêmica do grupo (MATUS, 1996).
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Em sala de aula foi realizada a identificação de problemas existentes no território do
Estado da Bahia, enfrentados pelas equipes de Vigilância Sanitária no desempenho de
ações do campo de atuação da VISA.
A cada encontro de oficinas foram exibidos os vídeos da série Circulando Saberes
disponibilizados pelo IEP/HSL, ocasiões em que especialistas de diferentes áreas
forneciam bases teóricas importantes para o diagnóstico dos problemas enfrentados e
para a elaboração de propostas de solução.
Os termos de referência do caderno aplicativo, como material de apoio do curso, foram
importantes instrumentos para orientar a construção do projeto, desde as suas etapas
mais primordiais.
Frise-se que, para delimitar a realidade a ser transformada, foi construída uma árvore
explicativa de problema, priorizado aquele que apresentou viabilidade para o projeto e
importância para a Vigilância Sanitária. Foi apresentada a proposta do Projeto Aplicativo
para avaliação pelos especialistas do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio
Libanês e realizada confecção de matriz com explicação do problema, causas,
consequências, nós críticos, descritores, e após estas fases foi elaborado o Plano de Ação
para intervir na situação. No Plano de Ação foram definidas ações e atividades, resultado
esperado, os parceiros para implementar o projeto, indicador de avaliação, recursos
necessários e o prazo de conclusão até dezembro de 2018.
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7. PLANO DE INTERVENÇÃO

Matriz Decisória para Priorização dos Problemas – nº II

Problema

Urgência

Capacidade
Resultado
Ordem de
de
prioridade
Enfrentamento

1 Os sistemas de informação
disponíveis não atendem às
necessidades da VISA

65

0

65

6

2 Insegurança do fiscal sanitário
na atuação fiscalizatória em
função de: Legislação,
interferência política, falta de
apoio jurídico e capacitação.

75

45

120

2

3 Trabalho fragmentado com
pouca articulação
intra/intersetorial.
4 Falta de conhecimento da
sociedade sobre a importância
da Visa.
5 Condições organizacionais e
operacionais de trabalho
deficitárias.
6 Fornecimento de água impropria
ao consumo humano pelas
soluções alternativas.

70

40

110

3

69

35

104

4

82

40

122

1

61

30

91

5
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Matriz Decisória para Priorização dos Problemas – nº III
Problema

Magnitude

Valorização

Vulnerabilidade

Custos

Ordem de
Prioridade

Resultado

1

Os sistemas de
informação
disponíveis não
atendem às
necessidades
da VISA

19

19

0

2

40

6

2

Insegurança do
fiscal sanitário
na atuação
fiscalizatória em
função de:
Legislação,
interferência
política, falta de
apoio jurídico e
capacitação.

25

22

10

13

70

2

3

Trabalho
fragmentado
com pouca
articulação
intra/intersetorial
.

18

23

12

19

72

1

4

Falta de
conhecimento
da sociedade
sobre a
importância da
Visa.

17

17

14

15

63

3

5

Condições
organizacionais
e operacionais
de trabalho
deficitárias.

23

17

5

7

52

5

6

Fornecimento
de água
imprópria ao
consumo
humano pelas
soluções
alternativas.

21

19

5

16

61

4
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Balanço entre as matrizes de priorização:
Macroproblemas

Matriz II

Matriz III

1- Os sistemas de informação disponíveis não atendem às
necessidades da VISA

6

6

2- Insegurança do fiscal sanitário na atuação fiscalizatória
em função de:Legislação, interferência política, falta de
apoio jurídico e capacitação.

2

2

3- Trabalho fragmentado com pouca articulação
intra/intersetorial.

3

1

4- Falta de conhecimento da sociedade sobre a importância
da Visa.

4

3

5- Condições organizacionais e
operacionais de trabalho deficitárias.
6- Fornecimento de água imprópria ao consumo humano
pelas soluções alternativas.

1

5

5

4

Matriz de Mapeamento dos Atores Sociais
Análise
Situacional

Si: Trabalho fragmentado

Problemas
Priorizados

Trabalho fragmentado com pouca articulação intra/intersetorial.

So: Promover ações de articulação intra/intersetorial com o fim de
proteção da saúde pública a partir do controle de riscos

Ator Social

Equipe
Afinidade

Listar os Atores

Valor

Interesse

Vigilância
Epidemiológica

Alto

Positivo

Vigilância em Saúde
Ambiental

Alto

Positivo

Vigilância em Saúde do
Trabalhador

Alto

Positivo

Sistema de Informação
em Saúde

Alto

Positivo

MP

Médio

Indiferente

MPT

Médio

Indiferente
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ADAB

Alto

Positivo

MAPA

Baixo

Indiferente

SSP-BA/Min. Justiça

Alto

Positivo

SUVISA

Alto

Positivo

Médio

Positivo

VISA’s Municipais

Alto

Positivo

Atenção Básica

Alto

Indiferente

DIVISA

Alto

Positivo

NRS’s

Alto

Positivo

ANVISA

Baixo

Indiferente

INEMA

Baixo

Indiferente

IBAMA

Baixo

Positivo

IMA

Baixo

Positivo

ANA

Baixo

Indiferente

Conselhos de Saúde

Alto

Indiferente

Entidades
Representativas dos
Regulados

Médio

Negativo

SEFAZ

Baixo

Indiferente

Academia

Baixo

Indiferente

Sec. Educação
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ARVORE DE PROBLEMAS

EXPLICANDO O PROBLEMA
Fragilidade no ato de inspeção sanitária no âmbito de atuação da Vigilância Sanitária
Estadual.
Espaço: Estado da Bahia (Regionais de Saúde)
CAUSAS
1) Ausência de roteiros
formalizados;
2) Utilização de diversos
roteiros disponíveis não
oficializados no estado da
Bahia;
3) Carência de profissionais
qualificados para
desenvolver ações de VISA;
4) Rotatividade dos
profissionais da gestão;
5) Centralidade do saber em
poucos técnicos;
6) Falta disponibilidade dos
técnicos capacitados em
compartilhar saberes.

DESCRITORES
D1- Ausência de
uniformidade no
processo de
inspeção sanitária.

CONSEQUÊNCIAS
1) Diminui a eficiência e a
eficácia das ações;
2) Processo de trabalho
desordenado e
ineficiente;
3) Desmotivação de
técnicos em VISA;
4) Aumento do tempo de
resposta ao setor
regulado;
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MACROPROBLEMA: TRABALHO FRAGMENTADO COM POUCA ARTICULAÇÃO INTRA/INTERSETORIAL
PROBLEMA: FRAGILIDADE NO ATO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO AMBITO DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL
Nó Crítico: INEXISTÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DOS ROTEIROS DE INSPEÇÃO PELO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DA BAHIA
Resultado
Esperado
Padronizar e
oficializar o
roteiro de
inspeção em
vigilância
sanitária, em
serviço de
endoscopia no
Estado da
Bahia.

Ações e Atividades

Responsáveis

1- Definir as áreas trabalhadas de
Especializandos
acordo: demanda de processo
do curso gestão
administrativo sanitário, risco sanitário, em visa
nível de abrangência do serviço no
território.
2- Levantamento dos roteiros
existentes.
3- Selecionar o roteiro que atenda a
necessidade específica.

Parceiros/
eventuais
opositores
SUVISA
DIVISA
NRS
Hospital Sírio
Libanês - IEP

Indicadores
Instrumento
elaborado

Recursos
necessários

Prazos

Tecnico;
Outubro
Organizacional; 2017
Econômico.

Setembro
2017

4- Consulta a base legal vigente.
5- Elaborar os roteiros de VISA.
6- Submeter o roteiro a avaliação de
um especialista na área de
endoscopia;
7- Apresentar o projeto para
apreciação da DIVISA;

Dezembro
2018

8- Divulgação do projeto nas
Regionais de Saúde;
9- Capacitação e aprimoramento dos
profissionais envolvidos no processo.
14

MATRIZ DE ANÁLISE DE MOTIVAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS

ATORES

OPERAÇÕES - OP OU AÇÕES E DEMANDAS DE OPERAÇÕES - DOP OU DEMANDAS DE AÇÃO
AÇÃO 1

ESPECIALIZANDOS

AÇÃO 2

AÇÃO 3

AÇÃO 4

AÇÃO 5

AÇÃO 6

+A

+A

+A

+A

+A

+A

SUVISA

0

0

0

+B

+B

0

DIVISA

+A

+M

+M

+M

+A

+A

NRS

+A

+A

+A

+M

+A

+A

0

0

0

0

0

+A

SÍRIO LIBANÊS

Legenda: Alto(A), Médio(M) e Baixo(B)
A favor(+), Contra(-) e Indiferente(0)

AÇÃO 1: DEFINIR AS ÁREAS TRABALHADAS DE ACORDO: DEMANDA DE PAS, RISCO SANITÁRIO, NÍVEL DE ABRANGÊNCIA DO
SERVIÇO NO TERRITÓRIO.
AÇÃO 2: LEVANTAMENTO DOS ROTEIROS EXISTENTES.
AÇÃO 3: SELECIONAR O ROTEIRO QUE ATENDA A NECESSIDADE ESPECÍFICA.
AÇÃO 4: CONSULTA A BASE LEGAL VIGENTE.
AÇÃO 5: ELABORAR OS ROTEIROS DE VISA.
AÇÃO 6: APRESENTAR O PROJETO PARA APRECIAÇÃO DA DIVISA.
ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE: A planilha não poderá ser preenchida, pois não houve conflito.
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MATRIZ DE GESTÃO DO PLANO
AÇÃO
Definir as áreas trabalhadas de acordo:
demanda de processo administrativo sanitário,
risco sanitário, nível de abrangência do serviço
no território.
Levantamento dos roteiros existentes.

VIABILIDADE

IMPACTO

COMANDO

DURAÇÃO

RECURSO

PRECEDÊNCIA

A

M

i

CURTO

T

1ª

M

A

i

CURTO

T

2ª

Selecionar o roteiro que atenda a necessidade
específica.
Consulta a base legal vigente.

A

A

i

CURTO

T

3ª

A

A

i

CURTO

T

4ª

Elaborar os roteiros de visa.

B

A

i

MÉDIO

T

5ª

Submeter o roteiro a avaliação de um
especialista na área de endoscopia
Apresentar o projeto para apreciação da divisa

A

A

iii

CURTO

T/O

6ª

M

M

ii

CURTO

T/P/O

7ª

Divulgação do projeto nas regionais de saúde

A

A

iii

LONGO

T/O

8ª

Capacitação e aprimoramento dos profissionais
envolvidos no processo.

A

A

iii

LONGO

T/O

9ª

Legenda: Alto(A), Médio(M) e Baixo(B)
Gerentes e atores internos( i ), Comissões temporárias internas( ii ) e Atores internos articulados com atores externos( iii )
Político(P), Econômico(E), Técnico(T) e Organizacional(O)
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MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PLANO
AÇÃO EM ORDEM DE
PRECEDÊNCIA

SITUAÇÃO

RESULTADOS

DIFICULDADES

NOVAS AÇÕES E/OU
AJUSTES

1

C

ÁREA DEFINIDA

DIVERSIDADE DE
ÁREAS

NA

2

EA

3

EA

4

EA

5

EA

6

EA

7

EA

8

EA

Legenda: Concluída(C), Não Concluída( NC) e Em Andamento( EA).
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CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
2017
Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

2018
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Ma
r

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Inexistência de
padronização dos
roteiros de inspeção
pelo Sistema Estadual
de Vigilância Sanitária
da Bahia
AÇÃO 1
AÇÃO 2

17
22

AÇÃO 3

17

AÇÃO 4

17

AÇÃO 5

06

AÇÃO 6
AÇÃO 7
AÇÃO 8
AÇÃO 9
OBS: A cor vermelha da planilha representa o período de atividades.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
NÓ CRITICO

AÇÃO

DATA
INICIAL

DATA
FINAL

Inexistência de
padronização dos
roteiros de inspeção
pelo Sistema Estadual
de Vigilância Sanitária
da Bahia

1- Definir as áreas trabalhadas de
acordo: demanda de processo
administrativo
sanitário,
risco
sanitário, nível de abrangência do
serviço no território.

Out/2017

Out/2017

2- Levantamento
existentes.

roteiros

Ago/2017

Fev/2018

3- Selecionar o roteiro que atenda a
necessidade específica

Out/2017

Fev/2018

4- Consulta a base legal vigente.

Out/2017

Fev/2018

5- Elaborar os roteiros de visa.

Nov/2017

Jun/18

6- Submeter o roteiro a avaliação de
um especialista na área de
endoscopia.

Dez/2017

Jan/2017

dos

DESPESAS
DE CUSTEIO

DESPESAS
DE
INVESTIME
NTO

TOTAL

19

7- Apresentar o projeto
apreciação da DIVISA

para

Jun/18

Dez/18

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

9- Capacitação e aprimoramento dos
profissionais envolvidos no processo.

Dez/18

Dez/18

R$ 90.000,00

R$ 90.000,00
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REFERÊNCIAS
BAHIA, RESOLUÇÃO CIB Nº249/2014 - Aprova ad referendum a presente revisão da
Resolução CIB Nº 084/2011 nos termos constantes dos Anexos I, II e III que apresentam
os princípios gerais e estabelece as ações de competência do Estado e dos Municípios
na organização, execução e gestão das ações do Sistema Estadual de Vigilância em
Saúde do Estado da Bahia, de forma compartilhada, solidária, regionalizada e
descentralizada.
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância em Saúde / Conselho
Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2007.
MATUS, Carlos. Adeus, senhor presidente. Governantes governados. São Paulo: Edições
FUNDAP, 1996.
Caleman. G. Projeto aplicativo: termos de referência [et al.]. 1.ed., 1 reimpr. – São Paulo:
Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa; Ministério da Saúde, 2016.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada, nº
6 de 2013. Disponível em: http:www.anvisa.gov.br. Acesso em: 02 out. 2017.
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APÊNDICE 1

PROPOSTA DE ROTEIRO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇO DE ENDOSCOPIA

ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL:
NOME DE FANTASIA:
CNPJ Nº:
NATUREZA JURÍDICA: ( ) PUBLICA ( ) PRIVADO ( ) DE ENSINO E PESQUISA ( )
OUTRA
Nº DO ÚLTIMO ALVARÁ:
VALIDADE:
ENDEREÇO:
UF:
BAIRRO:
CEP:
CIDADE:
E-MAIL:
TELEFONE:
NÚMERO DE
Nº. TOTAL DE TRABALHADORES NO
NÚMERO DE
MULHERES:
ESTABELECIMENTO:
HOMENS:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
A EMPRESA REALIZA
SERVIÇO DE ENDOSCOPIA ( )
OUTROS:
RESPONSAVEL TÉCNICO
NOME:
CRM:
RG:
SSP/
CPF:
TELEFONE:
GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO:
RESPONSÁVEL LEGAL
NOME:
GRADUAÇÃO:
TEL:
RG:
SSP/
CPF:
DATA DA INSPEÇÃO:
TIPO DE INSPEÇÃO
( ) PRÉ VISTORIA ( ) LICENÇA INICIAL ( ) RENOVAÇÃO DE ALVARÁ ( ) OUTROS:

ITENS NECESSÁRIOS
1. Tipo de serviço, segundo RDC nº 06/13: I, II
ou III?
2. Quantos aparelhos endoscópicos possui no
local?
Informe aqui:
CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS
3. Possui registro diário dos procedimentos
realizados,
contendo data e horário do exame, nome do
paciente, datade nascimento, sexo,
procedimentos realizado, nome doprofissional e
identificação do equipamento?

A

N
A

I

Risco

ENQUADRAMENTO
LEGAL

Baixo
Art. 4 - RDC ANVISA
nº 06/13

Baixo
Art. 6 , inciso I –
RDC ANVISA nº
06/13
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Obs: unidades tipo I podem anotar
diretamente no prontuário
4. Possui registro de intercorrências e eventos
adversos
contendo data e horário do exame, nome do
paciente, data de nascimento, sexo,
procedimentos realizado, nome do profissional
e identificação do equipamento e tipo de
intercorrência ou evento adverso, além das
medidas de suporte prestadas ao paciente?
Obs: unidades tipo I podem anotar
diretamente no prontuário
5. Possui registro de controle das substâncias e
Medicamentos sujeitos a controle especial
(entorpecentes e psicotrópicos) utilizados
durante o procedimento endoscópico)
6. Os registros constantes dos itens 3, 4 e 5 são
arquivados de forma a permitir a sua
rastreabilidade?
7. Possui documentação relativa às
características técnicas, especificações de
desempenho, instruções de operação e
manutenção dos equipamentos e seus
acessórios?
8. Possui serviço de remoção de pacientes para
situações emergenciais
9. Presta esclarecimentos a seus pacientes
sobre os
procedimentos propostos, expondo objetivos,
evolução
esperada, riscos e complicações mais
frequentes, de formaverbal e escrita?
10. O paciente submetido à endoscopia sob
qualquer tipo desedação ou anestesia não
tópica, só é liberado na presença de um
acompanhante adulto?
11. Possui registros de realização de
capacitações de seus profissionais de forma
contínua, contemplando, no mínimo,
os itens listados no Art. 15 da RDC nº 6/13?
12. Para os procedimentos que envolvam
sedação profunda ou anestesia, o serviço
possui um profissional legalmente habilitado
para a realização do procedimento endoscópico
e um profissional legalmente habilitado para
promover a sedação profunda ou anestesia e
monitorar o paciente durante todo o
procedimento?
13. O serviço possui, no mínimo, os seguintes
itens:
I – termômetro;
II – esfigmomanômetro;
III – estetoscópio;
IV - oxímetro de pulso com alarme;

Baixo

Art. 6 , inciso II RDC ANVISA nº
06/13

Alto

Médio

Art. 6 , inciso III –
RDC ANVISA nº
06/13
Art. 7 - RDC ANVISA
nº 06/13

Baixo
Art. 9 - RDC ANVISA
nº 06/13
Baixo

Art. 10 – RDC
ANVISA nº 06/13

Baixo
Art. 11 – RDC
ANVISA nº 06/13

Médio

Art. 12 – RDC
ANVISA nº 06/13

Baixo

Art.14e15 RDC
ANVISA nº 06/13

Alto
Art. 16, incisos I e II RDC ANVISA nº06/13

Alto
Art. 20 – RDC
ANVISA nº 06/13
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V - oxigênio a 100% (cem por cento);
VI – aspirador;
VII - suporte para fluido endovenoso; e
VIII - carro ou maleta para atendimento de
emergência cardiorrespiratória, contendo:
a) ressuscitador manual do tipo balão auto
inflável com reservatório e máscara;
b) cânulas naso e orofaríngeas;
c) laringoscópio com lâminas;
d) tubos endotraqueais;
e) sondas para aspiração;
f) materiais e medicamentos emergenciais; e
g) desfibrilador
14. Possui, no mínimo, os seguintes
ambientes?
I – Sala de recepção de pacientes;
II – Sala de consulta/procedimento;
III - Sala para recuperação que ofereça
condições de
Acomodação com segurança;
IV – Sala de processamento de equipamentos,
acessórios e outros produtos para a saúde
(exceto para tipo I).
PROCESSAMENTO DE ENDOSCÓPIOS
15. A sala de processamento possui:
I - cuba para lavagem com profundidade
suficiente para evitar respingos em suas
laterais, no piso e no profissional;
II - bancada lisa e impermeável com dimensões
compatíveis para a acomodação dos
equipamentos, acessórios e outros produtos
para a saúde a serem processados;
III - ponto de água que atenda os padrões de
potabilidade conforme normatização vigente
IV- Sistema de climatização.
Obs: aplicável para serviços tipo II e III
16. O sistema de climatização da sala de
processamento atende aos seguintes
requisitos:
I - garante vazão mínima de ar total de 18,00
m3/h/m²;
II - mantém um diferencial de pressão negativa
entre os ambientes adjacentes, com pressão
diferencial mínima de 2,5Pa;
III - provê exaustão forçada de todo ar da sala
com descarga para o exterior da edificação.
Obs: aplicável para serviços tipo II e III
17. A área de processamento possui:
I - cuba para lavagem com profundidade
suficiente para evitar respingos em suas
laterais, no piso e no profissional;
II - bancada lisa e impermeável com dimensões
compatíveis para a acomodação dos
equipamentos, acessórios e outros produtos
para a saúde a serem processados;

Alto

Art. 18 e 22 – RDC
ANVISA nº 06/13

Médio

Art. 24 – RDC
ANVISA nº 06/13

Médio

Art. 26 – RDC
ANVISA nº 06/13

Médio
Art. 25 – RDC
ANVISA nº 06/13
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III - ponto de água que atenda os padrões de
potabilidade conforme normatização vigente.
Obs: somente para serviços tipo I que não
utilizam produtos para desinfecção de alto
nível.
18. Possui ar comprimido medicinal, gás inerte
ou ar filtrado, seco e isento de óleo para a
secagem dos equipamentos com canais?
19. Dispõe de equipamentos e acessórios em
quantidade suficiente para o número de
pacientes atendidos, respeitando o tipo de
procedimento e o tempo necessário para os
respectivos processamentos?
20. O trabalhador responsável pelo
processamento utiliza gorro, óculos de proteção
ou protetor facial, máscara compatível com o
risco, luvas de borracha cano longo, avental
impermeável, protetor auricular (de acordo com
o risco), calçados fechados impermeáveis e
antiderrapantes?
21. Possui Procedimento Operacional Padrão
(POP) no qual sejam detalhadas todas as
etapas do processamento de equipamentos e
acessórios utilizados nos procedimentos
endoscópicos e aprovados pelo responsável
pelo serviço?
22. Realiza a pré-limpeza do endoscópio
imediatamente após a finalização do
procedimento com remoção da sujidade da
superfície externa?
23. Realiza a introdução de detergente sob
pressão nos equipamentos que possuem
canais?
24. O processo de limpeza de todos os canais,
válvulas e conectores, incluem escovação e
irrigação de todos os componentes externos e
internos com utilização de detergente?
25. Após o processo de limpeza, os
equipamentos e seus acessórios são
submetidos à secagem antes de qualquer
método de desinfecção ou esterilização?
26. As escovas utilizadas na limpeza dos canais
endoscópicos, quando passíveis de
processamento, são submetidas à limpeza e
desinfecção a cada turno de trabalho?
27. No processo de desinfecção é observado o
tempo mínimo de exposição do equipamento ao
produto utilizado, de acordo com a
recomendação do fabricante?
28. Os endoscópios flexíveis, após serem
submetidos a processamento, são mantidos em
posição vertical?
29. O transporte do endoscópio entre a sala de
procedimento e a sala de processamento é feito

Alto

Art. 28 – RDC
ANVISA nº 06/13

Alto
Art. 29 – RDC
ANVISA nº 06/13
Médio
Art. 56 – RDC
ANVISA nº 06/13

Baixo
Art. 30 – RDC
ANVISA nº 06/13

Baixo
Art. 31 – RDC
ANVISA nº 06/13
Alto

Art. 31, § único –
RDC ANVISA nº
06/13

Alto
Art. 33 – RDC
ANVISA nº 06/13
Médio
Art. 34 – RDC
ANVISA nº06/13
Médio
Art. 35 – RDC
ANVISA nº06/13
Baixo
Art. 36 RDC ANVISA
nº06/13
Baixo

Médio

Art. 38 RDC ANVISA
nº 06/13
Art. 39 – RDC
ANVISA nº 06/13
25

em recipientes laváveis com tampa,
identificados e distintos para material sujo e
limpo?
Obs: quando a sala de processamento
estiver contígua à sala de procedimento, o
acondicionamento pode ser dispensado.
30. Os acessórios e outros produtos para a
saúde classificados como críticos são
submetidos à esterilização?
31. As embalagens contendo os materiais
esterilizados garantem a manutenção da
esterilidade do conteúdo?
32. As embalagens utilizadas para a
esterilização de produtos para a saúde estão
regularizadas junto à ANVISA e são para uso
específico em esterilização?
33. As embalagens utilizadas para a
esterilização de produtos para a saúde são
seladas com termo seladora ou conforme
orientação do fabricante?
34. As embalagens dos produtos para saúde
submetidos à esterilização estão identificadas
com nome do produto, data da esterilização e
nome do responsável pela realização do
processamento?
35. Os produtos esterilizados são armazenados
em local limpo e seco, sob proteção da luz solar
direta e submetidos à manipulação mínima?

Alto

Médio

Art. 42 – RDC
ANVISA nº 06/13
Art. 43 – RDC
ANVISA nº06/13

Médio
Art. 44 – RDC
ANVISA nº 06/13
Médio
Art. 45 – RDC
ANVISA nº 06/13
Médio
Art. 48 –RDC
ANVISA nº06/13
Baixo

Art. 51 –RDC
ANVISA nº06/13

Legenda:
A – Adequado;
NA – Necessita Adequação
I-Inadequado
R-Risco (Baixo, Médio, Alto)

OBS:
1. – Autoridade de Saúde, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens
relacionados neste roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde
Pública, bem como que constam em normas aplicáveis ao caso;
2. – Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as
determinações da Autoridade de Saúde.
Data do preenchimento do Roteiro de Inspeção: ___/___/____
Declaro estar ciente de que as informações aqui prestadas pela equipe de VISA no ato da
inspeção são expressões de verdade.
Nome completo do proprietário e/ou responsável:
CPF do proprietário e/ou responsável:______________________ Tel. (__)____________
E-mail:___________________________
Assinatura do proprietário e/ou responsável:___________________________________
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2

APRESENTAÇÃO

O projeto aplicativo de apoio ao SUS é um produto de construção coletiva do curso de
especialização em gestão da Vigilância Sanitária (Visa). Como construção coletiva, os
atores implicados são aqueles que identificam e vivenciam problemas no cotidiano e
buscam soluções para mudar o cenário de práticas e alcançar a imagem-objetivo traçada
pelo grupo. Esta interação entre a teoria e a prática, entre o mundo do trabalho e da
aprendizagem é um importante eixo educacional de currículos orientados por competências
e baseados em metodologias ativas de ensino-aprendizagem (CALEMAN et al., 2016).
Para tanto, a metodologia emprega, predominantemente, os fundamentos do planejamento
estratégico situacional, bem como instrumentos e dispositivos que podem ser elegidos de
acordo com a necessidade ou propósito.
A construção do projeto desenvolve-se por meio de ferramentas e oficinas, fazendo parte de
um percurso metodológico voltado para a aprendizagem e qualificação da gestão da Visa.
Essa estratégia permite a estimulação do raciocínio, da criatividade e da análise crítica, bem
como fomenta o desenvolvimento de competências, nela compreendida conhecimentos e
habilidades, para alcançar os objetivos coletivamente propostos.
O projeto aplicativo (PA) foi construído sob a ótica do planejamento interdisciplinar por um
grupo de profissionais, de formação acadêmica distinta, das Vigilâncias Sanitárias do Estado
do Espirito Santo e do Município da Serra.
A interdisciplinaridade também é uma estratégia para o desenvolvimento de competências já
que torna a aprendizagem mais dinâmica, mais significativa, proporcionando a construção
de um projeto aplicativo exequível e com potencial transformador das práticas.
Os problemas comuns vivenciados entre as vigilâncias do Estado e do município da Serra,
bem como as possibilidades de enfrentamento dos mesmos, à citar: os recursos humanos e
financeiros, a forma de organização dos processos de trabalho, a autonomia e persuasão
dos atores, a viabilidade técnica e política do projeto, foram os elementos norteadores da
escolha do objeto de intervenção.
Portanto, o percurso metodológico conduziu o grupo à necessidade de “Estruturação do
processo de trabalho na Visa com enfoque à promoção e proteção da saúde: um começo”,
por se entender como elementar e imprescindível que tal medida inicie a estruturaçãodestes
3

órgãos, frente a organização dos processos de trabalho em sua complexidade, a fim de dar
base para que se estabeleça a efetivação das ações das vigilâncias, utilizando a premissa
de prevenção e promoção da saúde.
O sucesso deste projeto está ancorado no empenho de seus proponentes, os quais dão
apoio à construção do mesmo com clareza, relevância, fundamentação, coerência e
articulação entre suas partes. Ao trabalhar aspectos de viabilidade, factibilidade e potência
da proposta para o enfrentamento do problema selecionado, contribuem para o
desenvolvimento do pensamento estratégico, para uma análise qualificada dos contextos
que envolvem as práticas de saúde e, particularmente, o mundo do trabalho.
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1 INTRODUÇÃO

Considerando o pressuposto de que não existe uma única realidade, e sim diferentes
interpretações de um determinado contexto, a elaboração de um projeto aplicativo requer
uma fase de planejamento que, por sua vez, pode ser considerada uma das quatro funções
interativas da administração: planejar, organizar, executar e controlar (MIRANDA, 2002).
Nesse sentido, temos como base o pensamento estratégico situacional (PES), cujo método
visa planejar cenários e planos para enfrentar problemas ou aproveitar oportunidades
existentes numa dada realidade. Neste modelo há espaço para criatividade e transformação.
Há incertezas ao mesmo tempo qualitativas e quantitativas, onde somente algumas
possibilidades futuras podem ser enumeradas e não se pode atribuir probabilidades. Neste
sentido, tal plano é uma aposta (CALEMAN et al., 2016).
Para a construção do projeto aplicativo, partindo do PES são necessários quatro momentos:
1- Explica como nasce e desenvolve o problema, a partir da realidade via análise
situacional; 2- Faz planos para atacar as causas dos problemas mediante ações; 3- Analisa
a viabilidade dos planos ou verifica o modo de construir a viabilidade, identificando o que é
possível pela análise estratégica; 4- Ataca os problemas por meio de ações planejadas com
ajustes que se fizerem necessários para correção no dia-a-dia.
Diante deste cenário e com as ferramentas e oficinas disponibilizadas ao longo do curso, e
que serão amplamente discutidas no decorrer do trabalho, se deu a construção do projeto. A
partir do raciocínio estratégico, foi possível formular problemas e propostas pertinentes.
Considerando as análises feitas e estudadas, a aplicação deste projeto se volta para a
estruturação dos processos de trabalho na Visa, sem perder o foco na prevenção e proteção
da saúde. Contudo, faz-se necessário pensar nos processos de trabalho para que os
mesmos validem e dêem celeridade ao órgão para que ele prossiga estruturado ao avanço
das suas ações norteadoras, identificando as necessidades de saúde.
Em vigilância sanitária, os objetos de intervenção são “meios de vida” que representam
mercadorias ou se encontram no mundo das mercadorias, bem como serviços e as
tecnologias que precisam ser protegidos como bens de relevância social (COSTA, 1999).
Para os autores Souza e Costa (2003) e Souza (2007), seguindo a teoria do processo de
trabalho, os elementos que compõem o processo de trabalho em Visa podem ser
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especificados como: (i) Objeto de trabalho: produtos, serviços, processos e ambientes de
interesse da saúde; (ii) meios de trabalho: instrumentos materiais ou tecnologias de
intervenção, normas técnicas e jurídicas e saberes mobilizados para a realização do
trabalho de controle sanitário;(iii) Agentes do trabalho: funcionários do Estado que atuam no
aparato institucional da vigilância sanitária,(iv) Produto do trabalho: controle dos riscos à
saúde sobre objetos socialmente definidos sob vigilância sanitária e (v) finalidade do
trabalho: proteção e defesa da saúde coletiva.
Nesse contexto, depreende-se que a organização do processo de trabalho atua
precisamente para conseguir um objetivo que se define como qualidade. Organizar qualquer
tipo de trabalho é tarefa para profissionais bem preparados, orientados por procedimentos
padronizados pela instituição e que tem como função determinar um nível qualificativo para
qualquer tipo de tarefa.
Na realidade, o verdadeiro motivo da estruturação do trabalho é para que as tarefas sejam
desenvolvidas com sinergismo entre os elementos do processo, com padronização de fluxos
de atividades entre os atores, alcançando assim os objetivos propostos.
Ter organização do trabalho leva à borda da perfeição gerando previsibilidade, confiança e
autonomia a todas as pessoas que fazem parte de um serviço; é um fator preciso pelo qual
uma instituição consegue alcançar seus objetivos, com menor custo e maior efetividade.
A estruturação do trabalho nas Vigilâncias Sanitárias, Estadual e Municipal, apesar de ter
objetivos pragmáticos, cujas atividades se desenvolvam com sinergismo entre os elementos
laborais dando celeridade aos processos de trabalho, tem como maior desafio, através da
regulação e das ações de educação sanitária, trazer à tona o papel essencial da Vigilância
Sanitária enquanto SUS, elevando assim a capacidade institucional deste órgão na
prevenção e promoção da saúde.

1.1 CONTEXTO DA INTERVENÇÃO
Considerando que o projeto aplicativo visa à sistematização de uma intervenção em uma
realidade concreta, através das ferramentas e oficinas disponibilizadas no curso, foi possível
apoiar os movimentos de elaboração do mesmo.
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Assim sendo, nas oficinas do curso para a construção deste PA, entendeu-se que o
processo de trabalho e seus componentes constituíram categorias de análise para verificar
aspectos da realidade, no presente caso, as práticas institucionais.
Fora constato pelo grupo, como fato comum, que os profissionais da Visa, tanto do Estado
quanto do município, conduzem seus trabalhos segundo características individuais
desprovidos do formalismo que a instituição deveria prover. Portanto, dentro de um mesmo
serviço, tarefas iguais são realizadas por procedimentos distintos, dependente do
entendimento que cada profissional imprime a tarefa que lhe foi designada.
Essa fragilidade na uniformidade de procedimentos causa prejuízos tanto para o serviço
quanto para o setor regulado, pois não traz previsibilidade, tampouco segurança àqueles
que operam os serviços.
Os prejuízos são de toda ordem, quais sejam: maior tempo gasto na execução dos
trabalhos, falta de rastreabilidade, repetitividade de uma mesma tarefa, ausência de
parâmetros para medir efetividade e presumivelmente, custo elevado.
A organização processual e operacional de uma instituição é premissa, é alicerce para
constituir outros percursos metodológicos necessários ao enfrentamento dos problemas que
a saúde impõe conforme as constantes mudanças das necessidades sociais.

1.2 OBJETO

O objeto delineado neste projeto aplicativo se refere à intervenção prática no cotidiano do
trabalho das vigilâncias, que infelizmente tem sido organizado de forma meramente cartorial
e burocrático, descolado da utilização de indicadores e da análise de território e sem dar a
devida relevância para as práticas de promoção e prevenção da saúde; através da
estruturação dos processos de trabalho, organização de fluxos, padronização de
procedimentos, estabelecimento de ações programáticas com consequente enumeração de
resultados.
Os procedimentos operacionais realizados pelos profissionais da Visa são descontínuos e
por vezes, ao acaso. Portanto, não há especificação de observância às normas
institucionais referentes aos processos de trabalho na Vigilância sanitária porque elas
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embora existam, dentro da realidade de cada órgão, não estão institucionalizadas e
publicadas.
Desta feita, os problemas são resolvidos ao alvedrio, a depender do momento, da
oportunidade e da conveniência individual de quem opera o trabalho. Assim, a execução de
um procedimento em um dado momento, não significa que ele será fielmente replicado em
outro momento para as mesmas circunstâncias, dado que a padronização não está
estabelecida.
A insegurança impera, tanto para quem executa os trabalhos quanto para quem dele
depende. O primeiro, ainda fica sujeito ao assédio de interesses individuais e ao
consentimento frágil; o segundo, relegado à boa vontade daqueles que executam os
trabalhos.
Entender que a organização institucional é um elemento estruturante inerente a qualquer
serviço e que a sua inexistência impede a consecução de planejamentos e programações
para o alcance da finalidade proposta foi uma variável norteadora das oficinas para
construção deste projeto aplicativo.
Do mesmo modo, reconhecer essas fragilidades e entender o modo como elas impactam
negativamente nos serviços da Visa e, por entender que tal carência impede o alcance de
níveis mais altos de ações voltadas para proteção e prevenção da saúde, foram fatores
potentes para despertar nos proponentes o desejo de mudança. Para tanto, a viabilidade foi
estudada, donde se concluiu que a operabilidade e a factibilidade dependem tão somente do
desejo daqueles que se sentem implicados.

1.3 OBJETIVO GERAL

Este projeto se propõe a contribuir para a organização das Vigilâncias Sanitárias Estadual e
Municipal da Serra com vistas a implementação de procedimentos, programas e processos
de trabalho indispensáveis à promoção e prevenção da saúde e à garantia na qualidade dos
serviços prestados na Visa.
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste projeto são:


Criar grupos de trabalho dentro da Visa a fim de definir prioridades para construção de
fluxos e procedimentos baseados na classificação de risco;



Promover a integração e intersetorialidade para captar dados a fim de subsidiar as ações
prioritárias;



Instituir o fórum permanente de discussão entre as Visa's municipal e estadual para
padronização das ações;



Construir fluxos e procedimentos prioritários baseados na classificação de risco e dados
epidemiológicos coletados;



Implementar junto aos servidores da Visa as ações elencadas no Projeto Aplicativo;



Implementar ações de Educação continuada.
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2

FUNDAMENTAÇÃO

Para a fundamentação cada variável constante no problema deverá ter suas bases teóricas
explicitadas, referenciadas e discutidas (CALEMAN et al., 2016).
Historicamente, sabe-se que as atividades ligadas à Vigilância Sanitária surgiram de uma
necessidade decorrente da propagação de doenças transmissíveis nos agrupamentos
urbanos, e não em suas condições sanitárias básicas. Contudo, no começo da década de
80, a Visa tomou o rumo que ela é hoje e, com a participação popular, passou a administrar
as atividades concebidas para o Estado como papel de guardião dos direitos do consumidor
e provedor das condições de saúde da população.
Com o surgimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) as vigilâncias
estaduais e municipais vêm se organizando para cuidar de todas as áreas que foi atribuído
os seus serviços, sendo a Vigilância Sanitária a forma mais complexa de existência da
Saúde Pública, pois suas ações, de natureza eminentemente preventiva, perpassam todas
as práticas médico-sanitárias.
Atualmente com a publicação da Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal n.º 8080/90) e Lei
Federal n.º 8142/90, 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 da circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde, abrangendo: 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 e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde.
Para isso, a Vigilância Sanitária usufrui dos saberes e práticas que se situam num campo de
convergência de vários campos do conhecimento humano, tais como química, farmacologia,
epidemiologia,

engenharia

civil,

administração

pública,

planejamento

e

gerência,

biossegurança e bioética.
Lucena (2015) em seu artigo sobre a descentralização da Vigilância Sanitária considera que
apesar de ser um componente indissociável do SUS, a vigilância sanitária adquiriu, ao longo
de sua trajetória, características que a distanciam da Política Nacional de Saúde. Esse
distanciamento histórico das práticas de saúde, evidenciado pela escassez de indicadores
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que expressem a efetividade de suas ações, acabou por reforçar a noção de vigilância
sanitária como prática centrada apenas no controle, sendo muitas vezes vista como alheia
ao conceito de vigilância em saúde pública (SILVA JÚNIOR, 2004).
Embora seja de consenso que as ações de vigilância sanitária nas três esferas representem
um espaço privilegiado de promoção e garantia do direito à saúde, suas ações são
marcadas pela baixa vinculação ao SUS (CAMPOS, 2009). Segundo Lucena (2015) essas
diferenças ficam evidentes nas trajetórias de descentralização da vigilância sanitária e do
SUS. Nos anos 1990, enquanto normativas e pactuações faziam evoluir a descentralização
no SUS, a vigilância sanitária era pautada por modelo centralizador, em meio a graves
problemas político-institucionais. Após a criação da Anvisa, em 1999, inicia-se um processo
lento e irregular de descentralização, o que expressa um claro descompasso com o mesmo
processo no SUS. Nessa época, os municípios já se encontravam em vias de assumir
plenamente a competência de gestão das ações e serviços de saúde, o que ocorreu em
2004.
Neste mesmo sentido, Lucena (2015) conclui ainda que as estratégias de pactuação
também evoluíram de forma diferente no SUS e na vigilância sanitária. Enquanto no primeiro
as pactuações caminharam desde o início na direção da responsabilidade dos entes e do
monitoramento e avaliação por meio de indicadores operacionais e epidemiológicos, na
vigilância sanitária o caráter financeiro foi predominante por muito tempo, ao lado da
fragilidade dos mecanismos de acompanhamento. As estratégias de pactuação da vigilância
sanitária, portanto, refletem as dificuldades decorrentes, por um lado, da falta de
mecanismos formais e legais da direção do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)
e, de outro, da baixa capacidade de avaliação do processo de descentralização nesse
campo (LUCCHESE, 2006).
Neste contexto, percebe-se que a organização do trabalho nas vigilâncias foi construída
com bases mais vulneráveis. Com diretrizes descoladas do contexto amplo do SUS que
contribuíram fortemente para um desvio das ações de prevenção a saúde, exercendo um
papel mais cartorial quanto ao licenciamento. Da mesma forma, resultou em um fluxo de
trabalho confuso, sem uma diretriz única estabelecida nas três esferas de governo, tendo
ainda certa “autonomia” para cada gestão estabelecer a organização do seu trabalho
conforme sua demanda e seus interesses. Sendo assim, percebem-se diferentes realidades
e níveis de organização do trabalho entre as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, o
que aponta para a necessidade de um nivelamento e padronização das ações voltadas para
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o objeto destas vigilâncias, buscando contribuir para a construção de uma vigilância mais
efetiva e atuante no cenário SUS, onde os fluxos de trabalhos estabelecidos se perpetuem
sem interferências políticas ou de gestão, possibilitando assim a continuidade e progressão
do planejamento elaborado.
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3

PERCURSO METODOLÓGICO

3.1 IDENTIFICANDO E PRIORIZANDO PROBLEMAS

Esta etapa contribuiu para a ampliação da capacidade de leitura da realidade a partir das
ferramentas Situação Inicial e Situação Objetivo, técnica de visualização móvel e matriz
decisória, disparadas nas oficinas OT- análise situacional, identificando e priorizando
problemas.
De acordo com Campos (2010) um problema pode ser definido como a discrepância entre
uma situação real e uma situação ideal ou desejada. É importante lembrar que um problema
existe a partir da percepção de uma pessoa em relação a uma situação. Destarte, uma
mesma situação pode ser confortável para uma pessoa e desconfortável para outra. Isto é,
depende dos valores, conhecimentos, experiências e ideologias de cada pessoa. Portanto,
na identificação de problemas, foi exercitada a capacidade democrática do grupo em
respeitar todas as sugestões.
Sob esta ótica e ancorada na teoria do processo de trabalho especialmente voltado para o
trabalho na Visa, os participantes do grupo identificaram situações de desconforto (COSTA,
2003). Estas situações reais foram então organizadas considerando os ideais afins, sendo
nomeados os seguintes macroproblemas:
A. Desvalorização salarial e profissional.
B. Ausência de Padronização do Fluxo de Trabalho.
C. Ineficiência das legislações locais.
D. Deficiência de Infraestrutura física, equipamentos, insumos e pessoal.
E. Interferência política e econômica nas ações da Visa
Para cada um dos problemas foram designados os desejos de mudança conforme a seguir:
A. Valorização Profissional e Financeira.
B. Padronização do Fluxo de Trabalho.
C. Legislação adequada à realidade local.
D. Infraestrutura-física, equipamentos, insumos e pessoal em quantidade adequada.
E. Visa com perfil técnico, blindada contra interferência política e econômica.
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Foram então procurados referenciais teóricos que pudessem apoiar a necessidade de
mudança da realidade do trabalho em visa.
A. Valorização Profissional e Financeira.
O Macroproblema identificado como “Desvalorização salarial e profissional”, se justifica na
Lei Estadual n.º 6.066/1999, que regula a organização e o funcionamento do Sistema Único
de Saúde, no âmbito do Estado do Espírito Santo, estabelece normas de promoção,
proteção e recuperação da saúde e dispões sobre as infrações sanitárias e o respectivo
processo administrativo. Nesta lei, o conceito dado à vigilância sanitária pela Lei Federal nº
8.080/1990, é reafirmado no artigo 38, bem como é determinado que para esta ação existam
profissionais com a outorga da função de autoridade sanitária. No entanto, na referida lei,
somente são considerados de forma direta e automática autoridades sanitárias o
Governador e o Secretário de Estado de Saúde, sendo as demais autoridades sanitárias
investidas na função por meio de ato publicado em diário oficial, o que caracteriza acréscimo
de função.
Além do acréscimo de função a outorga de autoridade sanitária aos servidores também lhes
acrescenta o risco da função, haja vista que certas ações de fiscalização são realizadas
conjuntamente

com

a

polícia,

podendo

ter

como

desfecho

o

fechamento

de

estabelecimentos irregulares e/ou clandestinos seguido da prisão de pessoas.
Segundo a Portaria MS/GM 204/2007, que regulamenta o financiamento e a transferência
dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, a Vigilância Sanitária possui
repasse direto, o qual deve ser utilizado exclusivamente pela mesma, inclusive para
pagamento de servidores que desenvolvam suas funções nesta área.
De acordo com a Lei Federal 6.360/1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos,
Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, subentende-se que servidores públicos
nomeados como autoridade sanitária e lotados neste setor, devem exercer dedicação
exclusiva a esta atividade conforme se lê:
Art. 74 - Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e
laboratórios de controle servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou
interessados, por qualquer forma, de empresas que exerçam atividades
sujeitas ao regime desta Lei, ou lhes prestem serviços com ou sem vínculo

empregatício (BRASIL, 1976).
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Neste sentido, a designação de autoridade sanitária ao servidor ocupante de cargo na
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo imputa a um regime de dedicação
exclusiva do servidor sem a devida remuneração para tanto, diferente de outras carreiras
públicas em que a dedicação exclusiva é regulamentada, como aquelas determinadas pela
Lei Federal nº 11.890/2008, que regulamenta, entre outros, a carreira de auditores fiscais,
procuradores, defensores públicos e pela Lei Federal 12.772/2012, que trata sobre a
carreira do magistério superior. Aos titulares dos cargos integrantes das carreiras das
referidas leis aplica-se o regime de dedicação exclusiva, com o impedimento do exercício de
outra atividade remunerada, pública ou privada, potencialmente causadora de conflito de
interesses, ressalvado o exercício do magistério, havendo compatibilidade de horários. Da
mesma forma, devemos olhar o que diz o a Lei Complementar nº 46 de1994 do Estado do
Espírito Santo: “Art. 94 - Ao servidor público efetivo investido em função gratificada é devido
uma gratificação pelo seu exercício” (ESPÍRITO SANTO, 1994).
No âmbito da Vigilância Sanitária do município da Serra, os servidores concursados como
técnico de nível superior, com formação específica para as áreas afins da vigilância não
recebem nenhuma gratificação ou produtividade pelo seu trabalho, sendo que há atribuições
de fiscalização privativas de determinadas categorias profissionais, que requerem tal
formação para ações técnicas e efetivas. Atualmente somente os servidores lotados na Visa
com o cargo de fiscal municipal recebem a produtividade prevista em lei pelas inspeções,
autuações, interdições, relatórios e entre outras atividades desempenhadas. Vale ressaltar
que nem todos os servidores que ocupam o cargo de fiscal possuem formação de nível
superior específica e habilitação profissional para sua atuação.
Além do exposto, neste ano houve redução salarial dos servidores da saúde, onde a
insalubridade que era paga na porcentagem baseada no salário base passou a ser paga
sobre o menor salário da Prefeitura da Serra, acarretando perda significativa nos
vencimentos. Essa alteração foi feita no Estatuto do Servidor (SERRA, 2001), com outros
prejuízos voltados para os direitos dos estatutários do município. Barreto (2008) defende
que o trabalhador da Visa deve ser contemplado com uma carreira típica de Estado, ter
estabilidade no emprego e salários dignos para que possa exercer com exclusividade suas
funções.
É de consenso que situações relativas à ausência de plano de cargos, carreiras e salários,
compromete não só sua renda familiar, como a qualidade de vida do servidor público quanto
ao seu ambiente de trabalho. Segundo Maslow e Sampaio apud Cebes (2013), este
conjunto de fatores desestimulam o exercício da profissão e a competitividade proposta no
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mundo capitalista entre o público e o privado, inibindo a progressão para “necessidades
superiores”, compreendidas como a autorrealização e a criatividade, fundamentais para
manter o indivíduo motivado.
B. Padronização do Fluxo de Trabalho.
O Macroproblema “Ausência de Padronização do Fluxo de Trabalho”, ficou evidente face à
publicação da Resolução Anvisa, RDC 34/2013 que Institui os procedimentos, programas e
documentos padronizados, a serem adotados no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária para padronização das atividades de inspeção em empresas de medicamentos,
produtos para a saúde e insumos farmacêuticos e envio dos relatórios pelo sistema
CANAIS.
Como resultado da última auditoria realizada pela Anvisa no setor de Produtos de Interesse
à Saúde do NEVS/ES foi encaminhado um relatório com recomendações da equipe
auditora, dentre elas citamos: a recomposição do comitê da qualidade estabelecido pela
Portaria SESA/ES 095-S de 25/03/2014 para que este possa conduzir a implantação de
sistema da qualidade, elaboração de Manual da Qualidade; a incorporação dos
procedimentos

tripartite

POP-Q-SNVS-005

e

POP-Q-SNVS-007;

implementar

as

orientações contidas no procedimento POP-O-SNVS-003, revisão 1; estabelecer prazos,
fluxo de acompanhamento e monitoramento de ações corretivas propostas pelas empresas
inspecionadas atendendo ao critério de auditoria de número 33; elaborar e implementar no
âmbito da DIVISA-PI (Divisão de Vigilância Sanitária – procedimento interno) um
Procedimento Operacional Padrão para o arquivo de informações referentes às inspeções
de estabelecimentos fabricantes de medicamentos e insumos; estabelecer procedimento
que defina o prazo para emissão de relatórios de inspeção.
A Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal da Serra (VISA-PMS) apresenta uma realidade
um pouco diferente do exposto acima já que não executa ações de inspeção em fabricantes
de medicamentos. Contudo a Supervisão do Setor de Medicamentos e Produtos de
Interesse a saúde (SSMPIS) também executa atividades de inspeção em empresas de
medicamentos, produtos para a saúde, especialmente naquelas de comércio atacadista,
estando, portanto, sujeita às mesmas exigências da Resolução RDC 34/2013. Além disto,
na VISA-PMS, de acordo com o Decreto nº 8032, de julho de 2016 existe um organograma
cujos cargos descritos não possuem suas funções e atribuições definidas. Esta ausência de
descrição gera conflitos na sua execução e seus desdobramentos. Neste sentido, é
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fundamental para a organização dos processos de trabalho, a definição e atribuições de
cada cargo, bem como dos demais servidores quando lotados na Visa. A VISA-PMS é
dividida em setores: (SSSIS, SSMPIS, SSA, SSEA e SAVA), que conforme a necessidade e
o movimento de cada um, carecem de fluxos definidos para tramitação de processos,
quanto a exigência de documentações para sua abertura, aos requisitos para indeferimento,
a padronização do fluxo da entrada até o recebimento da licença, bem como possui a
necessidade de padronizar as ações voltadas para a fiscalização.
Face ao exposto, fica evidente que o município da Serra precisa estabelecer fluxos básicos,
hoje visto como um macroproblema, para dar prosseguimentos a implementação de outras
ações.
C. Legislação adequada à realidade local.
O Macroproblema definido foi “Ineficiência das Legislações Locais”, haja vista que tanto a
Visa estadual quanto a municipal, possuem pouquíssimas legislações elaboradas e voltadas
para suas ações, em que estejam contempladas as características do território de atuação.
É de consenso que as Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) apesar de fornecer um
excelente material de consulta e aplicação, têm seu valor legal minimizado por se tratar de
resoluções, de forma que caberia ao estado e município a elaborações de Leis que
fundamentassem a partir delas, todo o arcabouço legal necessário para sua atuação.
Este macroproblema está diretamente amparado a uma atribuição destinada também aos
estados e municípios e que ainda não é exercida em sua totalidade, conforme alguns artigos
da Lei Federal nº 8080/1990 citados abaixo:
Art.15 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão,
em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: V - elaboração de
normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros
de custos que caracterizam a assistência à saúde; XI - elaboração de
normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em
vista a sua relevância pública; XVI - elaborar normas técnico-científicas de
promoção, proteção e recuperação da saúde.
Art. 17 - À direção Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: XI
- estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação
das ações e serviços de saúde; XII - formular normas e estabelecer
padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de
qualidade para produtos e substâncias de consumo humano.
Art.18: À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: XII normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no
seu âmbito de atuação (BRASIL, 1990).
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D. Deficiência de Infraestrutura física, equipamentos, insumos e pessoal.
Foi identificado também como um Macroproblema a “Deficiência de infraestrutura física,
equipamentos, insumos e pessoal”. Na realidade da Visa Estadual, a última auditoria da
Anvisa no setor de Produtos de Interesse à Saúde do NEVS/ES também descreveu a
seguinte recomendação: "O NEVS possui vinte e oito servidores efetivos, destes, 4 atuam
em inspeções de empresas fabricantes de medicamentos e produtos para saúde, no entanto
não há formalização de setor ou equipe responsável pela condução de inspeções de
estabelecimentos fabricantes das diferentes categorias de produtos. Estes mesmos 4
inspetores realizam inspeções em aproximadamente setenta e três estabelecimentos.
Recomenda-se a formalização da estrutura do NEVS com a definição de competências e
ainda que seja provida força de trabalho compatível às demandas do NEVS/ES. Atendendo
os critérios 14 e 15 de auditoria".
Na VISA-PMS, embora não exista relatoria superior, considerando a dimensão territorial do
município, a heterogeneidade e o quantitativo de estabelecimentos que solicitam
licenciamento sanitário a cada ano, fica evidente como os setores possuem uma equipe
desfalcada de profissionais qualificados e habilitados tanto em número quanto em
diversidade para sua área de atuação, culminando não só em uma perda na celeridade dos
processos, bem como comprometendo a qualidade do serviço prestado pelo número
limitado de profissionais técnicos inseridos em todo o processo fiscalizatório. Além disso, os
profissionais lotados na Visa foram aprovados no concurso público de 2003 e após este
período a redução dos profissionais tem se acentuado em função das aposentadorias, de
remanejamento para outras secretarias ou de desligamento por solicitação dos próprios
profissionais, e apontando também para a necessidade de uma estrutura de fiscalização,
com equipe adequada e instrumentalizada, com tecnologia, capacidade e competência.
Cabe ressaltar ainda o uso em instituições públicas de equipamentos e tecnologia de
informação ultrapassada, o que pode de modo geral, comprometer todo o desempenho
organizacional, gerando insatisfações tanto no ambiente interno quanto externo da
organização, sobretudo no que diz respeito à celeridade do serviço. Outro fator digno de
nota é o mobiliário sucateado, sem renovação periódica e que não comporta o volume de
processos em trânsito, motivo pelo qual ocorre o aproveitamento de móveis descartados,
resultando num aspecto poluído no ambiente de trabalho.
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Ainda em relação à estrutura física, talvez devido à ausência de prédios públicos projetados
para a instalação de repartições públicas, as secretarias de saúde tendem a se adaptar a
imóveis alugados, os quais não são submetidos aos mesmos critérios de aprovação da Visa
para instalações de instituições privadas. Com isso os servidores são expostos à condições
de desconforto nos ambientes de trabalho, principalmente em aspectos relevantes como,
climatização, iluminação PMOC, oferta de água com qualidade adequada para consumo
humano além de aspectos ergonômicos do mobiliário e equipamentos utilizados.
Estudiosos da área de recursos humanos para a saúde argumentam que a insuficiência de
pessoal e sua baixa qualificação técnica são fatores que reduzem a efetividade das ações
da Visa, sendo a contratação através de concurso público importante para evitar a alta
rotatividade dos profissionais (PIOVESAN, 2005).
A formação de recursos humanos em vigilância sanitária é um tema caro para a maioria dos
profissionais de saúde coletiva que atuam neste campo. Ao lado do financiamento,
descentralização, planejamento e informação, a formação de recursos humanos para atuar
em vigilância sanitária tem sido uma reivindicação de gestores ao longo dos anos de
implementação do SUS. Segundo Costa (2014) a questão dos recursos humanos tem sido
considerada bastante complexa, já que a mesma envolve problemas relativos à
disponibilidade das diversas categorias de trabalhadores que podem realizar as ações da
Visa nas diversas regiões, estados e municípios, bem como problemas de gestão do
trabalho, que envolvem a contratação, administração de pessoal e educação permanente.
E. Interferência política e econômica nas ações da VISA
Outro Macroproblema identificado foi a “Interferência política e econômica nas ações da
Visa” justificada por meio de uma pesquisa exploratória, feito pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária em parceria com o Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG em 2000, que
através de inquérito telefônico em uma amostra de trezentos e quarenta e nove municípios,
estratificados por faixa de população e região geográfica, objetivou conhecer aspectos
estruturais da organização e desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária nos
municípios brasileiros. Os resultados apontaram quadro reduzido de servidores, insuficiência
financeira e interferência política como fatores que obstaculizam o funcionamento da Visa. O
estudo revelou que 57% dos municípios apontaram a "insuficiência financeira" como o fator
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de maior influência; seguido pela "interferência política", citado por 51% dos municípios
como fatores que dificultam o funcionamento da Visa municipal (BRASIL, 2000).
Lucena (2015) em seu trabalho sobre a descentralização na Vigilância Sanitária descreve
as características do processo de descentralização no Sistema Único de Saúde (SUS) e na
vigilância sanitária, quanto à relação entre as esferas de gestão: centralização

e

descentralização. Os resultados indicaram que a vigilância sanitária desenvolveu um
processo lento e irregular de descentralização, que expressa um claro descompasso com o
mesmo processo no SUS, em relação à estrutura institucional, estratégias de pactuação e
relação entre as esferas. Conclui ainda que as dificuldades enfrentadas no processo de
descentralização estão relacionadas também às tensões advindas de diferentes projetos
políticos que coexistem nesses espaços institucionais.
Estudo realizado por Lucchese (2006), apresentando os resultados da pesquisa BRASIL
(2000) relata que a autonomia dos órgãos locais parece ser a conquista mais difícil,
principalmente nos municípios menores, onde as autoridades políticas formam um grupo
pequeno e têm um grau quase absoluto de controle das decisões tomadas.
Também Juliano e Assis (2004), apontaram limites no cenário do sistema local de saúde, a
exemplo de recursos humanos temporários e sem qualificação técnica, deficiência na
utilização dos recursos financeiros, insuficiência de infra-estrutura e interferência política, ao
analisar a organização da vigilância sanitária do município de Feira de Santana, Estado da
Bahia.
Assim, embora fosse difícil encontrar referencial teórico explícito para fundamentar os
problemas elencados, pelo exposto vemos que a realidade das VISAs envolvidas neste
projeto não está distante das situações de desconforto de outros trabalhadores de Vigilância
sanitária pelo país.

3.2 PROCESSO DE ESCOLHA DO PROBLEMA E DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO
APLICATIVO

Os problemas foram avaliados mediante sua relevância, urgência, capacidade de
intervenção e viabilidade de aplicação para o grupo. Conforme matriz decisória apresentada
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na Tabela 1, o Macroproblema “Ausência de Padronização do Fluxo de Trabalho” foi
identificado como prioridade na elaboração do Projeto Aplicativo.
Sendo assim, passou-se a considerar as evidências existentes para a permanência deste
macroproblema que são: RH insuficiente; Ausência de julgamento de autos de infração;
Falta de Fluxo de entrada de processo e demais atividades realizadas pelos setores;
Inexistência de Procedimentos internos de trabalho; Ausência na Padronização de
relatórios. Buscando maior consistência para os problemas levantados, pesquisou-se o
número de autos julgados no período de 2013 a 2016 na visa municipal e observou-se que
não teve julgamento de nenhum auto. Além disso, houve um declínio no número de
servidores lotados na Visa.

Tabela 1 – Matriz Decisória para escolha do problema.

Dentro do problema escolhido pensaram-se então nos maiores entraves existentes, para a
melhoria do fluxo de trabalho da Visa do Município da Serra:


Fluxo de entrada de processo e demais atividades realizadas pelos setores (demora
na concessão de Alvará),



Procedimentos internos de trabalho (processos parados além do tempo necessário;
processos em outras áreas para parecer técnico);



Padronização de relatórios (Cada autoridade sanitária emite um relatório de um jeito,
informações insuficientes no relatório de inspeção dificultando o parecer técnico);



Organograma definido (atribuição dos cargos e serviços).
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No âmbito da Visa Estadual, os entraves encontrados para o mesmo problema levantado
são:
Ausência de:


Padronização de relatórios;



Organograma definido;

Deficiência de:


Procedimentos internos de trabalho descritos;



Apuração de denúncias;



Quantidade de profissionais;



Metas e indicadores.

Para justificar tais evidências considerou-se a auditoria Anvisa realizada nos dias 8 a 11 de
novembro de 2016, Processo nº 25351362072/2016, após a qual foi encaminhado relatório
com as seguintes recomendações a serem implementadas: Implementação do comitê da
qualidade (Portaria 095-S 25/03/2014); Criação de metas e indicadores; Treinamento dos
inspetores; Procedimento para prazo de emissão de relatório; além da Ausência da
implementação da RDC 34/13: Procedimentos, programas e documentos padronizados a
serem seguidos nas atividades de inspeção em empresa de medicamentos, produtos e
insumos farmacêuticos e dos recursos humanos levantados de 2010-2016.
A definição deste Macroproblema para a elaboração de um Projeto Aplicativo trouxe
algumas dificuldades, como: definir entre as vigilâncias os focos a serem abordados;
diferença entre o nível de complexidade das atividades de fiscalização realizadas pela visa
estadual e a municipal; escolha de um problema realmente aplicável e referencial teórico.
Quanto às facilidades encontradas, podem ser citadas: reconhecimento do problema em
ambas as esferas (Estadual e Municipal); profissionais com diferentes experiências; desejo
de mudança e melhoria no trabalho por parte de todos os profissionais envolvidos no
projeto.
No planejamento estratégico situacional não temos uma leitura única acerca da realidade e
sim uma leitura de dados e informações que expressam uma determinada interpretação da
realidade, construída em função de distintos valores, interesses e inserção social daquele
que explica. Nesse sentido, diferentes interpretações produzem ações que modificam a
realidade, onde não há certa regularidade e previsibilidade, mas sim reprodução, criação,
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conflitos e transformação. Segundo Matus apud Silva; Niero e MAzzali (Acesso em 09 out.
2017) estes movimentos acontecem em função da ação dos atores sociais com objetivos
diferentes e muitas vezes conflitantes.

3.3 IDENTIFICANDO OS ATORES SOCIAIS

Atores sociais são pessoas ou forças sociais que controlam algum poder no jogo social,
podendo ser um grupo, uma associação ou organização em torno da qual pessoas se
organizam, de modo relativamente estável ou contínuo para alcançar objetivos comuns
(MATUS, 1993). Esses autores são capazes de produzir eventos que alteram a situação e o
fazem segundo suas percepções e pontos de vista (CALEMAN et al., 2016). A produção de
um ponto de vista deriva dos conhecimentos, crenças, dos valores e de interesses que cada
um ou cada grupo social vai construindo no contato com os outros e com o mundo.
A aceitação do outro como uma pessoa legítima, no sentido da construção de seus
repertórios e por isso de diferentes pontos de vista, permite a promoção de relações
dialógicas e voltadas à construção de um metaponto de vista (MATURANA, 2007). Que
segundo Morin (2007) surge no diálogo entre idéias e valores, aparentemente antagônicos
ou contraditórios que representam diferentes interpretações que as pessoas fazem da
realidade, segundo sua inserção, conhecimento e vivência no mundo (CALEMAN et al.,
2016). Ainda de acordo com os autores acima há diferentes interpretações construídas
pelos sujeitos sobre a realidade e esses, na posição de atores sociais, buscam agir sobre o
mundo e nele produzir mudanças segundo seus desejos.
Neste contexto, para o macroproblema levantado foi também realizada a matriz de
mapeamento dos atores sociais, ver Tabela 2, cuja importância pontua o valor e interesse
de cada ator frente ao macroproblema levantado.

Análise Situacional Delinear o contexto: Situação Inicial (Si), Situação Objetivo (So)
Problemas Priorizados
ATOR SOCIAL

Relacionar os problemas selecionados em ordem de priorização
LISTA DE ATORES

VALOR

INTERESSE

SOCIAIS
1

ANVISA

ALTO

+

2

GERÊNCIA DA VISA

ALTO

+
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3

5

SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE
SECRETÁRIO ESTADUAL
DE SAÚDE
SERVIDORES DA VISA

6

SETOR REGULADO

4

ALTO

+

ALTO

+

ALTO

+

BAIXO

+

Tabela 2 – Matriz de Mapeamento dos Atores Sociais.

3.4 ÁRVORE EXPLICATIVA DO PROBLEMA

A busca por uma mudança concreta da realidade requer o aprofundamento da compressão
dos problemas, o conhecimento das causas e consequências, para que seja possível
descrever e atuar sobre os problemas encontrados.
Esta etapa contribuiu para a ampliação da capacidade de explicar os problemas priorizados,
favorecendo a descrição/caracterização dos mesmos e a elaboração de um fluxograma
relacionando as causas e consequências relativas ao problema priorizado.
O objetivo desta análise de problemas foi o de estabelecer uma visão geral da situação
problemática. Quem pretende atuar em uma realidade concreta e mudar os resultados
considerados insatisfatórios deve aprofundar o conhecimento dos problemas que prioriza
como mais relevantes e formular um conjunto de prováveis explicações para a ocorrência
desses, segundo sua perspectiva.
A Avaliação do PA à luz da Lei 8.080 de 1990 aponta para a necessidade de um projeto
que vá além da regulação e a revisão do problema, ou seja, pretende inserir nesta temática
o papel da Visa na promoção e prevenção da saúde (BRASIL,1990).
O que antes foi identificado como “Ausência de Padronização do Fluxo de Trabalho” foi
reescrito como “Fragilidade na organização do trabalho na Visa com vistas à Promoção e
Proteção à saúde”. Prosseguindo com o processo de construção do Projeto Aplicativo a fim
de explicar o problema, foi elaborada a árvore explicativa com o objetivo de levantar os
descritores do problema, suas causas e consequências. Nela, a melhor descrição dos
problemas e a construção de um fluxograma relacionado às causas e consequências
possibilita a identificação de potenciais obstáculos e oportunidades para a intervenção.
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O primeiro passo foi definir os descritores, os quais representam os sintomas do problema,
as manifestações causadas por este problema, no sentido de que se a carga negativa do
descritor for retirada o problema se soluciona (CALEMAN et al., 2016). Sob esta ótica os
descritores do problema a serem trabalhados foram os seguintes:


Falta de padronização nas inspeções com foco no risco;



Falta de um canal eficiente de comunicação entre as VISAs estadual e municipal;



Ausência de treinamento com foco no olhar sobre o risco.

Após a definição dos descritores foram levantadas as causas e consequências do problema.
Causas:


Falta de Protocolos de procedimentos e documentos padronizados;



Falta de Uniformidade de procedimentos das Visas (estadual e municipal);



Ausência de encontros entre as visas estadual e municipal para discussões e
pactuações;



Falha no planejamento de treinamento com foco no risco.

Consequências:


Falta de padronização na elaboração do relatório ocasionando avaliação deficiente
do risco sanitário;



Questionamento do regulado em relação às ações das VISA's;



Desmotivação do servidor;



Despreparo dos servidores para as inspeções sanitárias.

Definidos os descritores, causas e consequências foi montada a árvore explicativa com o
objetivo de relacionar estes três elementos, como forma dos atores explicarem o problema
apresentando suas cadeias causais (CALEMAN et al., 2016). A Figura 1 mostra a árvore
explicativa, onde os descritores são colocados na região central, com as causas acima e as
consequências abaixo. E as ligações entre eles representam a relação entre cada descritor
e as causas e consequências. Evidenciando assim, conforme circulado em amarelo 3
causas mais relacionadas a 3 descritores, o que denomina-se nós críticos.
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Figura 1 – Árvore Explicativa.

Uma vez construída a árvore explicativa, procedeu-se a identificação e seleção de causas –
chave sobre as quais os atores devem e podem atuar, ou seja, identificam-se as causas que
devem ser alvos de intervenção no plano de ação, chamadas de nós críticos:
As causas identificadas como nós críticos foram:


Falta de Uniformidade de procedimentos das Visas (estadual e municipal);



Ausência de encontros para discussões e pactuações;



Falha no planejamento de treinamento com foco no risco.

Avaliando estas causas, a possibilidade de governabilidade e a atuação efetiva dos atores
envolvidos na proposta do Projeto Aplicativo foram identificadas duas causas a serem
trabalhadas, conforme evidenciado em amarelo na Figura 2.
Estas causas são:
1- Falta de Uniformidade de procedimentos das Visas (estadual e municipal);
2- Ausência de encontros para discussões e pactuações;
A partir destas definições o Projeto Aplicativo prosseguiu com a criação de um plano de
ação que objetiva intervir no Problema agindo sobre suas causas.
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Figura 2 – Identificação dos Nós Críticos na Árvore Explicativa
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4 PLANO DE INTERVENÇÃO

Esta etapa contribui para ampliação da capacidade de intervir em problemas, considerando
os nós críticos estabelecidos, a partir da árvore explicativa, favorecendo a identificação de
recursos que, combinados podem produzir mudanças na produção do problema priorizado,
no sentido da imagem objetivo.
Sendo assim fez-se necessária a elaboração de um Plano de Ação, onde foram
apresentados os meios que entendemos serem necessários para alterar a situação atual,
até convertê-la em uma situação objetivo que se propõe alcançar num determinado espaço
de tempo.
4.1 INTERVINDO NOS PROBLEMAS
Ações

Responsável

Criar grupos de
trabalho dentro da
Visa a fim de definir
prioridades
para
construção
de
fluxos
e
procedimentos
baseados
na
classificação
de
risco
Promover
a
integração
e
intersetorialidade
para captar dados
a fim de subsidiar
as ações prioritárias

Gerente/Chefe,
Supervisor,
Servidores
da
Visa

Gerente/Chefe,
Supervisor,
Grupo de
trabalho

Instituir o fórum
permanente
de
discussão entre as
VISAS municipal e
estadual
para
padronização das
ações
Construir fluxos e
procedimentos
prioritários
baseados
na

Gerente/Chefe,
Supervisor
Grupo de
trabalho

Parceiros/
Eventuais
opositores.
Superintendência
Servidores
da
Visa

Indicadores

Recursos

Prazos

Ata da reunião

Sistema
de
informação
eficaz,
Computadores/T
I,
Equipe
multiprofissional

15 dias

Setor
de
comunicação,
Secretário
de
Saúde
e
Superintendência,
Servidores
da
Visa,
Sead
(publicação),
Gerente
da
Vigilância
Epidemiológica,
Gerente da APS,
Gerente da Saúde
do Trabalhador

Ata da reunião

Sistema
de
informação
eficaz,
Computadores/T
I,
Equipe
multiprofissional
e

30 dias

Secretário
de
Saúde
e
Superintendência,
Servidores
da
Visa

Número
reuniões
propostas
realizadas

Equipe
multiprofissional
e
Capacitação

30 dias

Sistema
de
informação
eficaz,
Computadores/T

45 dias

de
/

Ata da reunião
Supervisor,
Grupo de
trabalho

Secretário
de
Saúde
e
Superintendência,
Servidores
da

Número
de
documentos
propostos/
descritos
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classificação
de
risco
e
dados
epidemiológicos
coletados
Implementar junto
aos servidores da
Visa
as
ações
elencadas

Gerente/Chefe,
Supervisor,
Grupo
de
trabalho,
Servidores
da
Visa

Implementar ações
de
Educação
continuada

Gerente/Chefe,
Supervisor
Servidores
da
Visa, Sup. De
Educação
em
Saúde

Visa,
vereadores/deput
ados
e
Prefeito/Governad
or
Superintendência
Servidores
da
Visa,

Setor
de
comunicação,
Secretário
de
Saúde
e
Superintendência,
Servidores
da
Visa,
Sead
(publicação)

I,
Equipe
multiprofissional
Numero
de
servidores
atuantes/
numero
de
servidores
treinados

Numero
de
capacitações
realizadas/
planejadas

Sistema
de
informação
eficaz,
Computadores/T
I,
Equipe
multiprofissional
e
Capacitação,
auditório
Sistema
de
informação
eficaz,
Computadores/T
I,
Equipe
multiprofissional
e
Capacitação,
auditório

30 dias

30 dias

Tabela 3 – Planilha do Plano de Ação

A partir da definição dos nós críticos que evidenciaram situações problema, foram
elaborados o plano de ação e o plano de intervenção com o intuito de melhoria no processo
de trabalho conforme apresentado na Tabela 3 mostrada acima. Assim para alcançarmos os
objetivos precisamos ter estratégias bem definidas, considerando que certo grau de
imprevisibilidade e de incerteza sempre estará presente necessitando, assim, definir
possibilidades que nos conduzam às mudanças na realidade.

4.2 VIABILIZANDO O PLANO DE INTERVENÇÃO

AÇÕES/
ATORES

SUP. SVS

Criar grupos
de
trabalho
dentro
da
VISA a fim de
definir
prioridades
para
construção de
fluxos
e
procedimentos
baseados na
classificação
de risco

Promover
a
integração
e
intersetorialidad
e para captar
dadosa fim de
subsidiar
as
ações
prioritárias

Instituir o fórum
permanente de
discussão entre
as
VISAS
municipal
e
estadual
para
padronização
das ações

Construir fluxos
e procedimentos
prioritários
baseados
na
classificação de
risco e dados
epidemiológicos
coletados

Implementar
junto
aos
servidores
da
VISA as ações
elencadas

Implementar
ações
de
Educação
continuada

0

+A

0

0

0

+M
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GERENTE/

+A

+A

+M

+A

+A

+A

+A

+M

+M

+A

+A

+A

+M

0

+M

+M

+M

+M

0

+A

+A

+A

+A

0

0

0

0

0

+M

+M

0

+A

0

0

0

0

0

+A

0

0

0

0

0

+A

0

0

0

0

CHEFE
SUPERVIS
OR
SERVIDOR
ES DA VISA
GRUPO DE
TRABALHO
SUPER. DE
EDUCAÇÃO
EM SAUDE
GERENTE
DA

VIG.

EPIDEMIOL
OGICA
GERENTE
DA APS
GERENTE
SAUDE DO
TRABALHA
DOR

Tabela 4 – Matriz de análise da motivação dos Atores Sociais, segundo a ação do plano.

A viabilidade dessa proposta está diretamente relacionada ao cumprimento das
metas/prazos estabelecidos no plano de ação, bem como o envolvimento/sensibilização dos
profissionais envolvidos torna-se etapa fundamental para o sucesso do plano proposto.
Algumas ações são de maior viabilidade, quando dependem exclusivamente do ator que a
planejou, porém ações que dependam de outros atores, com interesses diversos ou
contrários, podem dificultar a execução das ações propostas. Assim, buscando viabilidade
para execução do nosso plano de ação, fizemos a análise de interesse dos atores diante
das diferentes ações planejadas e não obtivemos ações conflitantes.

O interesse foi

marcado com os sinais: a favor (+); contra (-) e indiferente (0) e o valor pode ser alto (A),
médio (M) ou baixo (B), conforme pode-se ver na Tabela 4 acima.

4.3 MONITORANDO O PLANO DE INTERVENÇÃO

4.3.1 Gestão do Plano - 1º movimento
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Conforme apresentado na Tabela 5 é necessário promover a operacionalização dos
movimentos do plano de gestão. Neste contexto, dentro dos esforços para colocar em
prática o Plano de Ação e cumprir com os prazos estabelecidos emerge a necessidade do
detalhamento operacional dos movimentos do plano de gestão. Tal explanação servirá de
norteador para os atores na prática das ações e sua sistematização desenvolvendo um
encadeamento lógico no intuito de otimizar recursos, prazos e resultados visando a
prosperidade do projeto. Ao discriminar cada ação e pormenorizar as micro ações que a
viabilizarão, maximizamos a visão de possíveis entraves a fim de solucioná-los, entraves
tais que no momento em que nosso foco estava voltado para a teorização do Projeto
Aplicativo, possam ter passado desapercebidos. Em suma, este é o momento em que a
teoria perde sua forma literária, toma corpo e torna-se prática (BOURDIEU, 2001).

AÇÃO

VIABILIDADE

IMPACTO

COMANDO

DURAÇÃO

RECURSO

Criar grupos de trabalho
dentro da VISA a fim de
definir prioridades, por setor,
para construção de fluxos e
procedimentos baseados na
classificação de risco.
Captar dados a fim de
subsidiar as ações
prioritárias na Vig.
Epidemiológica, Ambiental,
e no setor de Postura.

Alta

Alto

Gerência e
Supervisão

90 Dias

Média

Alto

Gerente/Chefe
, Supervisor,
Grupo De
Trabalho

60 Dias

Alta

Alta

Supervisor,
Grupo Técnico
e Equipe

60 dias

Implementar junto aos
servidores da VISA as
ações elencadas

Média

Alta

Servidores

90 dias

Instituir o fórum permanente
de discussão entre as
VISAS municipal e estadual
para padronização das
ações

Média

Alto

Gerentes/Chef
e Servidores
NEVS/VISA
SERRA

60 dias

Sistema de
Informação
Eficaz,
Computadores/TI
e Equipe
Multiprofissional
Sistema de
Informação
Eficaz,
Computadores/TI
e Equipe
Multiprofissional
Sistema de
Informação
Eficaz,
Computadores/TI
e Equipe
Multiprofissional
Sistema de
Informação
Eficaz,
Computadores/TI
e Equipe
Multiprofissional,
Capacitação e
Auditório
Computadores/TI,
Equipe
multiprofissional e
Capacitação

Média

Alto

Gerente/Chefe
,Supervisor,
Servidores da
Visa, Sup. De
Educação em
Saúde
(GDRH)

90 dias

Construir e Validar fluxos e
procedimentos prioritários
baseados na classificação
de risco e dados
epidemiológicos coletados

Implementar ações de
Educação continuada

PRECEDÊNCIA

Sistema de
informação eficaz,
Computadores/TI,
Equipe
multiprofissional,
Capacitação e
Auditório.

Tabela 5 – Matriz de Gestão do Plano.
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Ação 1: Criar grupos de trabalho dentro da Visa a fim de definir prioridades, por setor,
para construção de fluxos e procedimentos baseados na classificação de risco.

Tendo como comando da ação o gerente e os supervisores, deverão estes fazer prévia
seleção de servidores de Visa, preferencialmente colaboradores de notável conhecimento
das áreas que abrangem esta etapa da ação. Desejável que os componentes do grupo
estejam atualizados sobre a legislação, detenham conhecimentos básicos sobre S.I
(sistemas de informação), necessário para a construção dos fluxos. Profissionais com
experiências de campo têm especial valor por deterem informações sobre o território,
necessário para a classificação de risco. O colaborador deve estar ciente da natureza do
grupo de trabalho, algo que usualmente demanda investimento de tempo, pesquisa e
empenho além do ordinário laboral, cabendo ao gerente/supervisor alertar ao componente
do grupo da natureza peculiar da empreitada ou detectar de antemão aqueles que se
mostram mais abertos á colaboração.


Ação 2: Captar dados a fim de subsidiar as ações prioritárias na Vig. Epidemiológica,
Ambiental, e no setor de Postura.

Montado o grupo de trabalho, preferencialmente composto por colaboradores familiarizados
com rotinas de banco de dados (confecção, busca e organização de informações,
armazenamento, catalogação) e sob a gestão da gerencia/supervisores em um primeiro
momento deve-se verificar junto aos pares (vig. Epidemiológica e ambiental) e a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), em sua divisão de posturas, a disponibilidades dos
dados a serem captados. Cabe ao gerente iniciar o diálogo com o gestor de cada setor
detentor das informações buscadas, demonstrando o intento da ação a fim de abrir um canal
de comunicação para a obtenção dos dados. Salientamos que devido a separação
geográfica e gerencial da secretaria de Saúde (SESA), da secretaria de desenvolvimento
urbano (SEDUR) torna-se notório que o acesso e obtenção dos dados necessários serão de
maior dificuldade, fato que o gerente de VISA deve mitigar com um aporte maior de recursos
humanos e de logística para o cumprimento desta etapa visto que serão necessários
deslocamentos para a sede da divisão de posturas, que localiza-se em Serra-sede, distante
cerca de 11km da Secretaria de Saúde, no caso de uma eventual necessidade de produção
de dados "in loco".


Ação 3: Construir e Validar fluxos e procedimentos prioritários baseados na classificação
de risco e dados epidemiológicos coletados.
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O grupo de trabalho devera estabelecer os fluxos e os procedimentos prioritários, conforme
classificação de risco e os dados epidemiológicos. A classificação de risco estabelecida pelo
grupo terá como modelo norteador a classificação de risco da instrução normativa
DC/ANVISA 16 de 26/04/17 e o perfil epidemiológico do município da Serra. Os
procedimentos prioritários também serão selecionados a partir, do perfil epidemiológico do
município e pelas experiências dos trabalhadores relacionadas às especificidades sócio
econômicas e ambientais do município. Após a construção dos fluxos e dos procedimentos,
o trabalho será compartilhado com os demais servidores para análise, pertinência e
factibilidade. Julgamos a validação do trabalho uma variável dependente para a
implementação do projeto.


Ação 4: Implementar junto aos servidores da Visa as ações elencadas.

A implementação deverá ser executada pelos trabalhadores que validaram o trabalho e
deverá ter uma fase de análise e proficiência.


Ação 5: Instituir o fórum Permanente da discussão entre as vigilâncias sanitárias do
Estado e do município para padronização de ações.

A falta de padronização de ações, olhares diferenciados para o risco sanitário dentro de um
mesmo serviço, tarefas iguais realizadas por procedimentos distintos e dependentes do
entendimento de cada profissional resultam em prejuízos tanto para a Visa quanto para o
regulado: maior tempo gasto na execução dos trabalhos, a falta de rastreabilidade de uma
mesma tarefa, ausência de parâmetros para medir efetividade e, presumivelmente, custo
elevado. Os procedimentos operacionais realizados pelos profissionais da Visa são
descontínuos e por vezes, ao acaso. Não há especificação de obediência às normas
institucionais referentes aos processos de trabalho em Visa porque muitas vezes elas não
existem. Problemas são resolvidos a depender do momento, da oportunidade e da
conveniência individual. Assim, a execução de um procedimento em um dado momento, não
significa que ele será fielmente replicado em outro momento para as mesmas
circunstâncias, ou sequer que a identificação do risco será realmente identificada por
profissionais diferentes em momentos distintos. O risco observado por alguns, pode não ser
considerado por outros.
Assim, o Fórum será um espaço de diálogo e cooperação entre gestores e trabalhadores da
Vigilância Sanitária. O objetivo será construir uma posição comum dos trabalhadores da
vigilância sanitária Estadual e Municipal no que diz respeito à padronização das ações,
procedimentos e condutas a fim de diminuir o risco à população.
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Como representantes deste Fórum podemos destacar os trabalhadores da Visa Municipal,
Estadual e Gestores. O Fórum deve ser o canal de comunicação entre a população e o
poder público, coordenar a elaboração participativa dos integrantes, elaborar um Plano de
Educação e após sua aprovação, ser o responsável pelo monitoramento de suas metas.
Em todas as localidades, com diferentes graus de importância e urgência, os profissionais
da Vigilância irão expor a questão da análise de risco como possível ferramenta para
orientar de forma objetiva e efetiva o direcionamento das ações do Fórum.
Etapas da Criação do Fórum:
1- Mapeamento dos Participantes do Fórum: Profissionais das VISAS serão informados
a respeito dos objetivos do Fórum, bem como da possibilidade de participação, que
poderá ser feita por vontade do servidor ou por indicação do Gestor.
2- Formalização da Criação do Fórum: Deve ser feita a partir de uma portaria ou lei
municipal/Estadual, publicada no Diário Oficial (DO), a fim de instalar formalmente o
processo.
3- Realização de uma Audiência com todos os interresados: Essa audiência servirá
tanto para divulgar a criação do Fórum, quanto para convocar todas e todos
interessados. Por isso, é de fundamental importância que a audiência seja divulgada
amplamente nos meios de comunicação (e-mail, ofícios e no site das Secretarias
Municipais e Estaduais).
4- Formalização da Composição do Fórum: Após a audiência é importante formalizar a
composição do Fórum, com a publicação de um documento legal divulgado por meio
do Diário Oficial.
5- Elaboração e aprovação do Regimento Interno: Na primeira reunião do Fórum será
construído um regimento interno, onde as regras de coordenação, composição e
funcionamento sejam pactuadas por todos os seus membros. É importante que o
regimento interno do Fórum preveja suas atribuições, a forma de escolha e o tempo
de mandato de seu coordenador, quais os critérios para a entrada de novos
membros, bem como as regras de funcionamento. Para dar alguns exemplos, o
regimento interno deve abordar a periodicidade de reuniões, como essas são
chamadas, quais as formas de divulgação da reunião e dos atos do Fórum, dentre
outras questões relevantes para o grupo.


Ação 6: Implementar ações de Educação Continuada.
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Educação continuada consiste em um programa de formação e desenvolvimento dos
recursos humanos que objetiva manter a equipe em um constante processo educativo, com
a finalidade de aprimorar os indivíduos e consequentemente melhorar a assistência
prestada aos usuários. Ela pode ser entendida como a elaboração de uma experiência
formal da pessoa, para Grácio (1995), a educação é um processo contínuo e continuado
que só a morte pode interromper; caracteriza-se por ser um processo de incessante busca e
renovação do saber fazer.
As ações continuadas podem ser realizadas através de:


Congressos, seminários e cursos de especialização;



Semanas educativas nas vigilâncias Sanitárias e com a população;



Participação do Estado e Município em cursos da Anvisa;



Treinamento dos funcionários das Visas nas padronizações definidas;



Inspeções conjuntas das Vigilâncias;



Ações de educação com o setor regulado.

As ações de educação propostas acima serão realizadas com frequência pré-determinada
nos Fóruns ou quando houver algum caso que justifique a realização das mesmas fora do
prazo. Os locais de realização dos eventos serão definidos em conjunto com o Núcleo
Especial de Desenvolvimento de Recursos Humanos (NUEDRH- SESA) e Superintendência
de Educação em Saúde (GDRH-SERRA).

4.3.2 Monitoramento do Plano - 2º Movimento

AÇÃO EM ORDEM DE

SITUAÇÃO

RESULTADOS

DIFICULADADES

PRECEDÊNCIA

NOVAS AÇÕES E/OU
AJUSTES

Criar grupos de trabalho dentro da

RH insuficiente,

Somente na medida que

horário

as ações forem finalizadas

incompatível, alta

que serão observadas os

fluxos e procedimentos baseados

demanda de

ajustes necessários

na classificação de risco.

serviço.

Captar dados a fim de subsidiar as

Sub alimentação do

Somente na medida que

ações prioritárias na Vig.

sistema de

as ações forem finalizadas

informação

que serão observadas os

VISA a fim de definir prioridades,
por setor, para construção de

Epidemiológica, Ambiental, e no
setor de Postura

EM

------------

ANDAMENTO

EM
ANDAMENTO

------------

ajustes necessários
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Construir e Validar fluxos e

RH insuficiente,

Somente na medida que

procedimentos prioritários

horário

as ações forem finalizadas

incompatível, alta

que serão observadas os

demanda de

ajustes necessários

EM

baseados na classificação de risco
e dados epidemiológicos

------------

ANDAMENTO

coletados

serviço.

Implementar junto aos servidores

Como ainda esta em

Somente na medida que

da VISA as ações elencadas

andamento, as

as ações forem finalizadas

dificuldades não

que serão observadas os

foram elencadas

ajustes necessários

Instituir o fórum permanente de

Como ainda esta em

Somente na medida que

discussão entre as VISAS

andamento, as

as ações forem finalizadas

dificuldades não

que serão observadas os

foram elencadas

ajustes necessários

Como ainda esta em

Somente na medida que

andamento, as

as ações forem finalizadas

dificuldades não

que serão observadas os

foram elencadas

ajustes necessários

EM

------------

ANDAMENTO

municipal e estadual para

EM

padronização das ações

ANDAMENTO

------------

Implementar ações de Educação
continuada
EM
ANDAMENTO

------------

Tabela 6 – Matriz de Monitoramento do Plano.

4.3.3 Cronograma de Acompanhamento do Plano - 3º Movimento

Tabela 7 – Cronograma do Plano.
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4.3.4 Planilha Orçamentaria - 4º Movimento

Não houve o preenchimento da planilha orçamentaria. O projeto de intervenção proposto
não necessita de recursos financeiros, será utilizado o recurso humano da Vigilância
Sanitária Estadual e Municipal, os funcionários efetivos e comissionados, e as atividades
serão executadas no horário de serviço dos funcionários.
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1. CONTEXTO

A integração entre teoria e prática e entre o mundo do trabalho e da aprendizagem é um
importante eixo educacional de currículos orientados por competência e baseados em
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, como no caso do Curso de Especialização em
Gestão da Vigilância Sanitária.
Neste cenário, o desenvolvimento de capacidades para intervenção e transformação da
realidade gera projetos denominados Projetos Aplicativos (PA) os quais, espera-se, sejam
potentes, viáveis, factíveis e compromissados com a necessidade de saúde da sociedade, de
forma a tornar seu processo de construção e implantação um desafio instigante aos
participantes do curso.
Outrossim, utilizando-se de uma metodologia baseada em planejamento estratégico
situacional (PES), a expectativa é de que, durante a elaboração do PA, seja realizada uma
análise qualificada do contexto que envolve as práticas de saúde, notadamente no mundo do
trabalho de cada participante do projeto.
Justamente para viabilizar o potencial de produção de mudanças é fundamental que as
propostas de intervenção atendam aos requisitos de viabilidade e factibilidade em sua
concretização, o que exige a observação de metodologia, oferecida durante as oficinas de
trabalho do curso.
No caso, em respeito à lógica construtivista de aprendizagem empregada neste curso,
importante registrar que a metodologia seguida nas oficinas não excluiu outras possibilidades
ou caminhos fundamentados apontados pelos envolvidos na construção do PA. Sobre isso,
vejamos o que diz o Termo de Referência do PA (CALEMAN et al., 2016 pág.9)
As capacidades de antecipar e de intervir na realidade
precisam ir além dos elementos instituídos pelas
políticas vigentes e de aplicação eficiente de recursos
escassos, como parâmetros e objetivos a serem
alcançados. Na produção do cuidado em saúde é
preciso ousar para fazermos melhor. Neste sentido, a
incorporação de novos protagonistas, acrescentando
diferentes olhares e perspectivas para promover
mudanças, mostra-se um bom ponto de partida para
ampliarmos as capacidades de criação e inovação.

Segundo Matus (1993), no planejamento estratégico situacional podem ser observados
quatro momentos que se alternam em um processo contínuo, sendo que nenhum deles é
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necessariamente anterior ao outro: (1) momento explicativo, que se realiza a seleção e
explicação dos problemas a partir da situação posta; (2) momento normativo, que diz respeito
ao conteúdo propositivo do plano; (3) momento estratégico, o qual refere-se a viabilidade do
plano; e o (4) momento tático operacional, o qual trata da intervenção propriamente dita, e
seu consequente monitoramento.
Pois bem, descritas as características relevantes do presente trabalho passamos ao seu
momento explicativo, examinado a realidade a qual efetivamente o PA pretende mudar.
Muito embora o marco regulatório das ações de Vigilância Sanitária as considere componente
estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS), de natureza preventiva que tem como escopo
proteger e promover a saúde da população (Lei Federal nº 8.080/1990), o que se vê
atualmente na prática dos serviços municipais de Vigilância Sanitária (Visa) está distante de
representar a efetivação desse relevante direito fundamental garantido a todo cidadão
brasileiro.
Tal afirmativa fica evidente quando atentamos para a opinião negativa que prepondera na
sociedade (nela incluída tanto o setor regulado, quanto consumidores e usuários do SUS) e
de forma moderada entre alguns profissionais de Visa sobre a imagem que o serviço tem
junto a esses segmentos. O que era para ser entendido como patrimônio da cidadania, é
entendido, em regra, como um serviço “policialesco”, burocrático, não sistematizado e do qual
não se entende bem a lógica de atuação.
Este cenário pode ser mais bem compreendido, por meio de uma detida análise da atual
rotina de trabalho das equipes de Vigilância, notadamente em seus aspectos estruturais e
políticos.
Uma atuação pautada no exercício do poder de polícia, com foco no atendimento de
demandas espontâneas por licenciamento sanitário e, em menor escala, denúncias, é o que
predomina no dia a dia das equipes. Por outro lado, significativa parte das ações está voltada
para apuração de infrações sanitárias, ocasionando um vasto número de demanda
cartorial/burocrática, cuja resolução ultrapassa (em muito) a razoável duração de tempo
esperado para procedimentos administrativos e, o que é pior, configurando uma contribuição
insuficiente para a gestão do risco sanitário associado aos bens e serviços sob controle da
Vigilância.
Somam-se a esse quadro, reduzidas estratégias de informação e comunicação, que
divulguem e esclareçam as ações e os benefícios do serviço de Vigilância Sanitária, de forma
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a conferir visibilidade e conquistar credibilidade junto a todos os segmentos da sociedade. Na
mesma linha, observam-se poucas estratégias de promoção à saúde, em especial a ausência
de ações educativas voltadas à orientação do setor regulado, de consumidores e profissionais
de saúde. Não se observa também as ações de caráter normativo (complementar) que
poderiam reduzir as incertezas regulatórias, dar maior transparência, segurança e fomentar
a participação dos diversos atores da sociedade envolvidos. Salienta-se, entretanto o latente
potencial da equipe técnica trabalhadora da Visa, cujo caráter multidisciplinar pode ser melhor
explorado. As ações de Visa não estão reduzidas à aplicação do poder de polícia e de
fiscalização devendo ser mais amplas e capazes de promover os processos de melhoria da
qualidade de vida da população.
Por todo exposto, observa-se um ambiente de trabalho que se organiza de forma improvisada,
e por vezes até amadora, desarticulado com a rede de saúde e as reais necessidades de
saúde de cada território, privilegiando o caráter regulatório e cartorial da Vigilância Sanitária
e, por conseguinte, tornando a relação com a sociedade um espaço de muito conflito e tensão.
Para ser legitimada ante a sociedade, a Visa precisa fazer o resgate da sua finalidade como
serviço do SUS e de suas diretrizes institucionais; conforme a página oficial da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, a qual coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
encontramos:
A missão é “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”.
A visão estratégica é “ser uma instituição promotora de saúde, cidadania e desenvolvimento,
que atua de forma ágil, eficiente e transparente, consolidando-se como protagonista no
campo da regulação e do controle sanitário, nacional e internacionalmente”.
Como valores: “1. Ética e responsabilidade como agente público; 2. Capacidade de
articulação e integração; 3. Excelência na gestão com foco em resultados; 4. Conhecimento
como fonte para a ação e 5. Transparência”.
O paradigma da Visa policialesca deve ser desfeito e substituído por uma vigilância indutora
do conhecimento e parceira, que saiba se comunicar com outros órgãos, com o setor regulado
e a população mobilizando todos em prol do bem comum.
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2. OBJETIVO GERAL

Remodelar o processo de trabalho na Vigilância Sanitária promovendo o planejamento a partir
da gestão do risco do território e da inclusão de práticas educativas.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Planejar as ações de intervenção da Vigilância Sanitária com base na gestão do risco
sanitário a partir dos indicadores de saúde do território.
Criar o núcleo de educação em Vigilância Sanitária.
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3. FUNDAMENTAÇÃO

Segundo a Lei Federal nº 8.080 de 1990, que dispõe em seu Art. 6 (parágrafo 1) (BRASIL,
1990, p. 18055): a Vigilância Sanitária deve ser entendida 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.”
Portanto, bem mais do que simplesmente realizar ações de caráter fiscalizatório, a Vigilância
deve se encarregar de toda uma gama de tecnologias de intervenção capazes de
efetivamente proteger e promover a saúde da coletividade. Considerando a herança que nos
trouxe até o presente momento, há que se repensar em todo o processo de trabalho ora
estabelecido. Percebe-se que há uma série de prováveis causas que resultam numa imagem
policialesca da Vigilância Sanitária. O próprio Plano Diretor de Vigilância Sanitária – PDVISA
– reforça o caráter regulatório em detrimento de outras ações de cunho educativo e de
promoção à saúde. Alinhado a isso temos o planejamento das ações de Visa voltado
essencialmente para o licenciamento sanitário, deixando de lado todo um conjunto de ações
que possibilitariam uma abordagem mais abrangente no contexto da saúde, e ainda, observase a falta de conhecimento do território, já que pouco se utiliza das informações e indicadores
de saúde disponíveis, como base do planejamento de ações. Desse modo, temos ações
desconectadas com a real necessidade de saúde da população; falta de capacitação da
equipe da Visa para a gestão do risco e o desenvolvimento de ações educativas, o que resulta
em insegurança e desmotivação para a execução dessas ações; uma produtividade que
estimula a punição, sendo a pontuação e consequente remuneração baseadas apenas em
ações coercitivas, quando na verdade deveriam ser incentivadas outras estratégias de
intervenção que trabalhassem a partir dos fatores de risco; e a patente falta de internalização
da finalidade da Visa, conforme disposto na Lei Federal nº 8.080/1990.
Por essas razões, verificamos o quadro atual que acaba por resultar em consequências como
falhas na gestão do risco sanitário - não é o principal foco das ações – deixando a população
mais exposta aos agravos; a baixa compreensão do risco sanitário por parte do setor regulado
e da população, que não tem acesso a ações educativas que poderiam reverter essa situação;
o elevado número de retornos de inspeção a um mesmo estabelecimento, que por falta de
entendimento do risco por parte de seus responsáveis mantém-se fora dos padrões
sanitários; a evasão do setor regulado para outros municípios que considere menos exigente,
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assim como uma parte do setor regulado que evita se regularizar; a dificuldade de
comunicação entre Visa e setor regulado; a possibilidade de uma maior interferência política
no serviço e ainda; a baixa cobertura das ações da Visa que se mantêm restritas a ações
regulatórias.
O presente projeto, tendo como base as prováveis causas e as consequências estimadas, se
propõe a sanar os nós críticos identificados, quais sejam: o planejamento das ações voltado
para o licenciamento sanitário e a falta de capacitação da equipe da Visa para o
desenvolvimento de ações educativas. E desse modo, promover uma modificação na forma
do fazer vigilância com base nas necessidades de saúde do território e privilegiando as ações
educativas. O que se espera é uma melhor gestão do risco e uma implantação real da missão
da Vigilância Sanitária na prática diária.
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4. PERCURSO METODOLÓGICO

4.1 CONSTRUÇÃO DO PROJETO APLICATIVO

A construção do projeto aplicativo foi um desafio ao grupo composto por representantes de
três municípios com fatores econômicos, financeiros e políticos diferentes. No início da
elaboração do projeto, foram encontradas algumas dificuldades e facilidades no processo de
construção.
4.1.1. Dificuldades
a. Avaliar o critério viabilidade na priorização do macroproblema devido à diversidade de
problemas agrupados num mesmo núcleo de sentido;
b. Delimitar o problema específico a ser trabalhado considerando o número de
problemas elencados por núcleo de sentido;
c. Produzir um projeto aplicativo para municípios distintos, com realidades e desejos
diferentes.
4.1.2. Facilidades
a. Integração do grupo;
b. Capacidade de escuta e fala;
c. Respeito aos diferentes pontos de vista.

4.2 IDENTIFICANDO OS PROBLEMAS

4.2.1

Exposição e Avaliação dos Problemas

Inicialmente, cada participante elencou 3 problemas/desconfortos que identificasse em seu
município, que foram escritos em tarjetas e expostos em flipchart, utilizando a técnica do
“brainstorm”. Estes problemas foram listados com base nas vivências e experiências de cada
um. Após a exposição de todos, houve a avaliação dos problemas elencados, quanto a sua
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carga negativa e clareza. Foi necessário reescrever alguns de modo a proporcionar uma
completa compreensão.
Em seguida, os macroproblemas foram agrupados considerando núcleos de sentidos
(similaridades).
4.2.1.1.

Estrutura Organizacional Deficiente

a. Política de incentivo à produtividade que privilegia a penalidade em detrimento da
orientação;
b. Baixa integração entre Visa e demais serviços da Vigilância em Saúde;
c. Falta de padronização das ações das equipes de fiscalização;
d. Falta normatização do fluxo de trabalho dentro do setor;
e. Falta de governabilidade sobre financiamento do bloco da Vigilância Sanitária;
f.

Ineficácia das ações de educação voltadas para o setor regulado;

g. PDVISA não é usado como norteador/referência na rotina de ações da Visa;
h. Falta política pública implantada de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
(resíduo químico);
i.

A Visa tem suas ações voltadas prioritariamente para o licenciamento;

j.

Falta de padronização dos processos de trabalho e inobservância das que existem;

k. A Visa não planeja suas ações por território;
l.

Ausência de padronização das ações da Visa.

4.2.1.2.

Insuficiência de Infraestrutura

a. Insuficiência de veículos para inspeção;
b. Falta de sistema que guarde histórico que forneça dados para subsidiar ações da Visa;
c. Falta de sistema de informação específico;
d. Estrutura física ruim do prédio da Visa;
e. Insuficiência de recursos humanos e infraestrutura.
4.2.1.3.

Falta de Política de Recursos Humanos

a. Falta de profissionais;
b. Falta de compreensão dos servidores em relação ao serviço da Visa;
c. Falta de cursos de capacitação;
d. Número insuficiente de profissionais para resolução das problemáticas;
e. Falta de qualificação de profissionais;
f.

Falta de clareza na descrição dos cargos da Visa que gera conflito entre os servidores;
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g. Baixo salário dos profissionais;
h. Desestimulo do servidor para o auto aperfeiçoamento do meio de trabalho;
i.

Ausência de definição de competências das referências técnicas – ausência de
políticas de recursos humanos;

j.
4.2.2

Pouco efetivo de fiscais.
Desejos de Mudança

Houve, então, a discussão e elaboração dos desejos de mudança para cada macroproblema.
Sendo eles:
a. Fortalecer e Aperfeiçoar a Instituição;
b. Infraestrutura Adequada à Necessidade da Visa e
c. Política de Recursos Humanos que Promova Autonomia e Valorize o Servidor.
Posteriormente, a equipe buscou as justificativas para validar os desconfortos apontados,
cada integrante teve como tarefa avaliar a pertinência dos problemas em seu serviço. Foi
então identificada a ausência de base normativa para algumas questões que se
fundamentaram no senso prático, como os requisitos estruturais relacionados ao espaço
físico e disponibilidade de equipamentos por servidor. Todos, entretanto, se mostraram
pertinentes e nenhum problema foi descartado.

4.3 PRIORIZANDO PROBLEMAS

Considerando os desconfortos e inquietudes apresentados e, analisada a pertinência desses,
o grupo passou para a etapa de priorização dos problemas.
Foi elaborada uma matriz decisória com quatro critérios para priorização dos
macroproblemas, de modo a auxiliar a escolha daquele a ser trabalhado. A discussão focou
a factibilidade e viabilidade da intervenção no problema, além da relevância e urgência no
mesmo.
Percebeu-se nesse momento que durante a definição dos macroproblemas houve a junção
de uma diversidade de problemas que embora fossem factíveis do ponto de vista da
elaboração de uma proposta/plano de ação, apresentavam diferentes níveis de viabilidade da
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intervenção; o que levou à definição de um macroproblema que não era o esperado. Isso
causou uma surpresa no grupo. Durante a apresentação dos problemas o grupo mostrou
grande desconforto com relação à falta de uma política de recursos humanos definida, e
houve uma tendência a acreditar que esse seria o macroproblema a ser trabalhado, mas após
a avaliação na soma de pontuações com a matriz decisória (Figura 1), o macroproblema
elencado foi a:
Estrutura organizacional deficiente
A discussão continuou acirrada com objetivo de delimitar o problema a ser trabalhado. O
grupo observou como a desorganização do serviço reflete no desempenho da equipe. Os
servidores adotam condutas diárias diferentes que trazem insegurança para os mesmos,
afetam a credibilidade do serviço e o entendimento do munícipe, corroborando para que a
Visa seja reconhecida como uma “caixa preta”.

Figura 1 - Matriz decisória para priorização de problemas, segundo relevância,
prazo/urgência, factibilidade e viabilidade

Fonte: Próprio autor

Ao priorizar a Estrutura Organizacional como intervenção, o grupo observou que a partir da
organização dos serviços, novos desafios poderiam ser fomentados.
As diferentes realidades dos municípios tornaram a discussão bastante substancial, essa
diferença não é tão marcante do ponto de vista da infraestrutura e da organização dos
procedimentos, pois sob esse aspecto as dificuldades enfrentadas pelas Vigilâncias, no geral,
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parecem ser as mesmas. No entanto, considerando o quantitativo de servidores e o tempo de
serviço há um diferencial entre os municípios, assim houve no grupo uma divisão sobre qual
tema deveria ser tratado dentro da estrutura organizacional: ações de fiscalização ou de
educação.
Ao final, considerando que atualmente a atividade de fiscalização é a preponderante nas
Visas e observado que a padronização pode conduzir à transparência das ações garantindo
ao setor regulado a previsibilidade daquilo que será verificado, tanto na forma quanto nos
prazos concedidos; o grupo optou por trabalhar a:
Institucionalização e padronização do fluxo do processo administrativo de
licenciamento sanitário e das normas de procedimentos relacionadas à atividade de
fiscalização (Procedimentos Operacionais Padronizados), além de definir o
procedimento de monitoramento sanitário, sistematizando o acompanhamento das
empresas de acordo com a criticidade das atividades.
Importante destacar que não se trata de criar novas resoluções como as da Anvisa, mas sim
de refletir como será a organização interna do serviço, conferindo clareza ao fluxo de trabalho,
sobre quais os procedimentos serão adotados; mais do que isso trazendo segurança aos
servidores, dos mais antigos aos mais novos, sobre como deve ser e o que se espera da sua
conduta, qual a “Vigilância” que a sociedade deve receber. O grupo entendeu que a partir
dessa organização na sua base, o serviço poderia evoluir para uma prática mais voltada para
o território de saúde.

4.4 IDENTIFICANDO OS ATORES SOCIAIS

Após a definição do problema, foram apontados os atores sociais. Para a identificação
daqueles que terão poder de decisão, foi utilizada a matriz de mapeamento, considerando
valor e interesse diante do problema priorizado (Quadro 1).
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Quadro 1 - Identificação de Atores Sociais
ATORES SOCIAIS

VALOR

INTERESSE

Conselho Municipal de Saúde

ALTO

+

Secretário de Saúde

ALTO

+

Subsecretário de Saúde

ALTO

+

Gerente Visa Saúde

ALTO

+

Coordenador Visa Saúde

ALTO

+

Servidores da Visa

ALTO

+

Procuradoria

BAIXO

NEUTRO

SEMAD

BAIXO

NEUTRO

Representantes de Associações e Sindicatos do
setor regulado

ALTO

+

Presidente do Conselho Profissional

ALTO

+

Presidente da Câmara

ALTO

+

4.5 (RE)ANALISANDO PROBLEMAS

Após a socialização do Projeto Aplicativo (Anexo 1 - Lauda apresentada) ao grupo de
especializandos, à gestora de aprendizagem Márcia Niituma Ogata e ao especialista Luiz
Antônio Dias Quitério, o grupo se reuniu para revisitar o macroproblema e os precursores que
a ele deram origem.
Considerando a devolutiva do especialista de que os instrumentos de regulação têm sido
privilegiados em detrimento da atribuição prioritária da Vigilância Sanitária trazida pela Lei
Federal nº 8.080/1990, que é a proteção da saúde das pessoas; considerando o advento da
RDC Anvisa 153/2017 e IN 16/2017 e todo o arcabouço normativo sanitário já existente;
considerando o compromisso social do curso que é o fortalecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS) por meio da capacitação dos profissionais da Visa e que a identificação e análise
contextualizada de necessidades de saúde da população de um dado município é o ponto de
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partida para a construção de intervenções voltadas a esse fortalecimento; considerando as
constatações dos integrantes do grupo de que as práticas da Visa têm sido meramente
fiscalizatórias; entendemos que deveríamos atribuir ao desejo de mudança um novo olhar,
partindo da identificação das necessidades e problemas de saúde no território e aplicando a
gestão do risco à saúde. Assim, o grupo decidiu por manter o macroproblema, porém
utilizando uma outra metodologia, com a introdução de um caráter educativo, orientador e
facilitador. Optamos, então por construir um PA que aborde ações educativas.
O macroproblema envolvia questões diversas, como problemas de infraestrutura, de fluxos
internos e a fragilidade da gestão do risco e proteção à saúde. Revisitadas as discussões
anteriormente realizadas pelo grupo e a partir das “provocações” durante a socialização do
PA, refletindo sobre a possibilidade de fazer uma vigilância diferente e inovadora nas suas
práticas, o problema foi reescrito pelo grupo conforme segue:
Estrutura organizacional voltada para a regulação sanitária que não privilegia o papel
de proteção à saúde

4.6 EXPLICANDO PROBLEMAS

Na continuidade o grupo partiu do problema reescrito: Estrutura organizacional voltada
para a regulação sanitária que não privilegia o papel de proteção à saúde e construiu a
Árvore Explicativa, identificando os descritores, as causas e consequências do problema.
Os descritores descrevem o problema, os impactos na realidade de forma qualitativa e
quantitativa, apresentam a carga negativa e expressam o mesmo de forma que possa ser
monitorado.
4.6.1. Descritores
Foram apontados pelo grupo os seguintes descritores:
a. Grande maioria das ações da Visa são para o licenciamento sanitário;
b. Número insubsistente de ações educativas independente da inspeção e
c. Cultura policialesca dos profissionais da Visa interferindo nas ações.

21

4.6.2. Causas
A descrição das causas que determinam o problema é importante para que fique clara a
necessidade da ação, assim foram elencadas como causas do problema:
a. PDVISA reforça o caráter regulatório;
b. Planejamento das ações voltado para o licenciamento sanitário;
c. Falta de conhecimento do território;
d. Falta de capacitação da equipe da Visa para desenvolvimento de ações educativas;
e. Produtividade que estimula a punição e
f.

Falta de internalização da missão da Visa – Lei Federal nº 8.080/1990 (papel
orientador).

4.6.3. Consequências
Na sequência analisamos as consequências, consideramos cada descritor:
a. Falhas na gestão do risco sanitário e população mais exposta aos agravos;
b. Baixo entendimento/compreensão do risco sanitário por parte do setor regulado e da
população;
c. Elevado número de retornos de inspeção num mesmo estabelecimento;
d. Evasão do setor regulado para outros municípios e setor regulado evita se regularizar;
e. Dificuldade de falhas na comunicação entre Visa e setor regulado;
f.

Interferência política maior no serviço e

g. Baixa cobertura das ações da Visa
4.6.4. Nós Críticos
Uma vez identificados os descritores, as causas e consequências do problema priorizado,
foram estabelecidas as relações entre eles de forma que pudessem ser visualizadas as
cadeias causais (Figura 2).
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Figura 2 - Árvore explicativa do problema segundo descritores, causas e consequências
com as cadeias causais

Fonte: Próprio autor

A escolha das causas que serão o foco da atenção - os nós críticos (NC) - é muito importante
porque não há disponibilidade de recursos para resolver tudo de uma única vez, então é
necessário potencializar intervenções que terão maior impacto na resolução do problema.
A seleção dos nós críticos consistiu em identificar entre as causas que explicam o problema
aquelas que, quando modificadas, por si só promovem a alteração de outra ou de uma série
de causas. Assim, para analisar as causas foram utilizados três critérios (Quadro 2):
a. Campo prático da atuação;
b. Impacto na resolução do problema e
c. Momento politicamente oportuno.
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Quadro 2 - Identificação dos NC a partir da análise das causas segundo os critérios campo
prático da atuação; impacto na resolução do problema e momento politicamente oportuno

CAUSAS

CAMPO
PRÁTICO
DA
ATUAÇÃO

IMPACTO NA
RESOLUÇÃO
DO
PROBLEMA

MOMENTO
POLITICAMENT
E OPORTUNO

NÓ
CRÍTICO
(NC)

PDVISA reforça o caráter
regulatório

NÃO

-

-

-

Planejamento das ações
voltado para o
licenciamento sanitário

SIM

SIM

SIM

NC 1

Falta de conhecimento
do território

SIM

NÃO

-

-

Falta de capacitação da
equipe da Visa para
desenvolvimento de
ações educativas

SIM

SIM

SIM

NC 2

Produtividade que
estimula a punição

NÃO

-

-

-

Falta de internalização
da missão da Visa – Lei
Federal nº 8.080/1990
(papel orientador)

NÃO

-

-

-

Conforme a análise (Quadro 2), o grupo identificou como nós críticos:
N1 - Planejamento das ações voltado para o licenciamento sanitário e
N2 - Falta de capacitação da equipe da Visa para desenvolvimento de ações
educativas.

4.7 INTERVINDO NO PROBLEMA

A intervenção compreende os atores, a estrutura (conjunto de recursos e de regras, que
escapam ao controle dos atores), os processos (relação entre recursos e as atividades) e o
objetivo (o estado futuro para o qual o processo é orientado) (CHAMPAGNE et al., 2011).
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Portanto, uma intervenção é um conjunto de meios (físicos, humanos, financeiros e
simbólicos) organizado num contexto específico e em um dado momento para produzir bens
e/ou serviços com o objetivo de modificar uma situação problemática (Hartz, 1997). É muito
importante revisitarmos as etapas anteriores, reafirmando e/ou modificando, antes de iniciar
um plano de ação, lembrando sempre que o planejamento estratégico é um processo
dinâmico.
A partir dos nós críticos Figura 2, o grupo passou a “projetar o futuro, elaborar e construir
estratégias”, o que foi tomando a forma do Plano de ação. Com base no cenário existente e
pensando nos resultados esperados, para cada ação/atividade identificamos parceiros e
eventuais opositores, além dos recursos necessários e prazos. É importante observar que a
discussão se prolongou bastante, pois muitas vezes a escrita das ações e atividades não
ficava clara para todo o grupo ou não correspondia ao que se desejava propor ou, ainda, as
ações e atividades se confundiam. O grupo reviu as tarjetas de ações e atividades até que
refletissem o que realmente se desejava e que pudessem propiciar o atendimento aos
resultados esperados (RE), para cada nó crítico especificamente.
RE1 - Prática Baseada na Gestão do Risco Sanitário do Território e
RE2 - Criação do Núcleo de Educação em Visa
No processo que vivenciamos nos encontros do curso, e que, com certeza, vivenciaremos
daqui para frente, como gestores, a construção da Árvore Explicativa ou da Árvore de
Problemas e o Planejamento Estratégico Situacional (PES) Simplificado foram muito
importantes. Conceber a árvore de problemas proporcionou ampliar e aperfeiçoar a
percepção dos sujeitos, dos fluxos, dos processos e das ações no cotidiano de trabalho. Foi
possível visualizar como um fator leva a outro, de forma encadeada e complexa e que precisa
de intervenções que levem em conta uma análise holística. E, consequentemente, poder
compreender como melhor atuar no contexto de trabalho, quais as estratégias e cuidados
deverão ser adotados na resolução de determinados problemas, de forma que o PES seja
operacional e viável, proporcionando assim proteção à saúde.
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5. PLANO DE INTERVENÇÃO

5.1 VIABILIZANDO O PLANO DE AÇÃO

Após a conclusão das etapas anteriores, em que selecionamos os problemas e fizemos a
análise situacional (momento explicativo) e construímos o plano de ação (momento
normativo), passamos a realizar a análise de viabilidade (momento estratégico). As variáveis
definidas podem ter conotações distintas entre os atores, aprendemos a considerar estratégia
como uma forma de antecipar futuros obstáculos através da construção de novas ações,
quando necessário, para viabilização de uma ação conflituosa. Segundo Matus (1996), a
imprevisibilidade e a incerteza devem ser sempre consideradas nos nossos cálculos
estratégicos. Viabilidade é tornar possível alguma coisa que pretendemos realizar. Viabilizar
um plano de ação, diante de um ambiente de incerteza e imprevisibilidade, é desafiador.
Devemos sempre questionar diante de um plano de ação quais as ações são viáveis. Há
ações que dependem do ator que planeja e são mais viáveis, e há outras ações que
dependem de vários atores, que podem ser opositores, que podem deter o poder político e/ou
financeiro e que são de solução mais complexa. As ações mais viáveis são as de consenso
ou aquelas onde os que não apoiam são indiferentes. São também viáveis as ações conflitivas
nas quais os que as apoiam superam a oposição dos que resistem (MATUS, 1996;
HUERTAS, 1996).
Quando uma ação conflitiva não é superada (opositores superam os apoiadores), deve-se
lançar mão de meios táticos e estratégicos: 1 - Imposição (pode ser utilizada quando o ator
aliado encontra-se em situação hierárquica superior ao ator contrário); 2 - Persuasão (ação
de convencimento na busca de apoio e adesão, sem fazer concessão); 3 - Negociação
cooperativa (quando atores com interesses distintos, predispostos a fazer concessão, sendo
que o resultado traz ganhos positivos para todos participantes); 4 - Negociação conflitiva
(quando existem interesses opostos e o resultado sempre traz perda para um ator e ganho
para outro); 5 – Confrontação (quando há medição de força entre os atores, votação, por
exemplo) (MATUS, 1996).
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Vale salientar que os atores sociais, aliados ou opositores, dispõem de quatro tipos de
recursos para viabilização de um plano de ação: 1 - Recursos políticos (recursos de poder);
2- Recursos econômicos; 3- Recursos técnicos ou cognitivos (capacidade técnica relacionada
a diferentes áreas, como saúde, educação etc.); 4 - Recursos organizacionais (refere-se às
capacidades institucionais como um todo e as capacidades pessoais e de lideranças dos
gestores).
Deve-se preferir, sempre que possível, entre os meios táticos e estratégicos os que implicam
em negociação e cooperação. Sempre levar em conta que um projeto de mudança de uma
realidade não se restringe as especificidades de uma ação. Matus (1996), em sua proposição
do denominado Triângulo de Governo, sugere que os planejadores procurem dar harmonia
aos vértices do triângulo, ou seja, não basta ter um excelente projeto se não forem
desenvolvidos os dois outros vértices, capacidade de execução e governabilidade (Figura 3).

Figura 3 - Triângulo de governabilidade de Matus (1996)

Fonte: Matus (1996).

Para análise de viabilidade foram utilizadas duas ferramentas as Matrizes 1 e 2. Na matriz 1
foram avaliadas cada uma das ações e o papel dos diferentes atores, ou seja, a posição e
motivação frente às diferentes ações, através do interesse e o valor atribuídos a cada uma
das ações e respectivas atividades. O interesse foi marcado com os sinais: (+) positivo, (-)
contra e (0) indiferente. O valor pode ser: (A) alto, (M) médio e (B) baixo. Com tal avaliação
identificamos as atividades como de consenso ou conflitivas. (Quadros 3, 4 e 5)
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Quadro 3 - Matriz de análise da motivação dos atores sociais, segundo a ação Planejamento
das ações voltado para a proteção da saúde da população com base nos indicadores de
saúde do território e respectivas atividades
AÇÃO - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADO PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA
POPULAÇÃO COM BASE NOS INDICADORES DE SAÚDE DO TERRITÓRIO

ATORES

ATIVIDADE 1:
APROPRIAÇÃO DOS
INDICADORES DO
TERRITÓRIO
DETERMINADO E
SELEÇÃO DE TRÊS
MAIS SENSÍVEIS À
ATUAÇÃO DA VISA

ATIVIDADE 2:
MAPEAMENTO DAS
ATIVIDADES
SUJEITAS À VISA DO
TERRITÓRIO
DETERMINADO
RELACIONADAS
AOS 3 INDICADORES
SELECIONADOS

ATIVIDADE 3:
DEFINIÇÃO DAS
AÇÕES DE VISA

Gerente da Vigilância em
Saúde (VE, VA, ST e Visa)

+A

+A

+A

Gestor da Atenção Básica

+A

+M

+B

Conselheiros de Saúde

+A

0

+M

Quadro 4- Matriz de análise da motivação dos atores sociais, segundo a ação Implantação
do planejamento proposto e respectivas atividades
AÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PROPOSTO
ATIVIDADE 1:
CAPACITAÇÃO
DA EQUIPE DA
VISA

ATIVIDADE 2:
REUNIÕES PARA
SENSIBILIZAÇÃO E
COMUNICAÇÃO EM
VISA DO TERRITÓRIO

ATIVIDADE 3:
EXECUÇÃO
DAS AÇÕES
DEVISA

Gerente da Vigilância em Saúde
(VE, VA, ST e Visa)

+A

+A

+A

Gestor da Atenção Básica

+B

+M

+M

Servidores da Visa

+M

+B

+M

Diretor de Escola de Saúde ou
Núcleo de educação

+A

-

-

Gestor de Recursos Humanos (RH)

-B

-

-B

Gestor de Transporte

-B

-

-B

Gestor de Compras

-B

-

-B

Gestor do Fundo Municipal

-B

-

-B

Gestor de Comunicação da Saúde

-

+M

+M

Vereadores

-

+B

-B

ATORES
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Quadro 5 - Matriz de análise da motivação dos atores sociais, segundo a ação Estruturar um
grupo de trabalho específico para desenvolver ações educativas programáticas e continuadas
e respectivas atividades
AÇÃO - ESTRUTURAR UM GRUPO DE TRABALHO ESPECÍFICO PARA DESENVOLVER AÇÕES
EDUCATIVAS PROGRAMÁTICAS E CONTINUADAS
ATIVIDADE 1: IDENTIFICAR
SERVIDORES COM PERFIL PARA
COMPOR O NÚCLEO DE
EDUCAÇÃO

ATIVIDADE 2: FORMAÇÃO
DOS SERVIDORES

+A

+A

0

+B

+A

+A

Gestor do Fundo Municipal
de Saúde

-

-B

Gestor de Compras

-

-B

ATORES

Diretor de escola de saúde
ou Núcleo de educação
Gestor de Recursos
Humanos (RH)
Gestor da Visa

As atividades identificadas como conflitivas foram reavaliadas através da matriz 2, e foram
estabelecidas estratégias para aumentar a viabilidade das mesmas, sempre com um olhar no
triângulo de governabilidade de Matus (Quadro 6)
Para a concretização do plano de ação, a equipe desenvolveu um raciocínio estratégico e
após repensar os atores sociais envolvidos em cada atividade proposta, chegamos à
conclusão que alguns atores deveriam ser modificados, como por exemplo, aqueles vistos
como apoiadores das ações, no caso de associações e conselhos de classe.
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Quadro 6 - Matriz de análise das estratégias de viabilidade, segundo as atividades conflitivas
ATIVIDADES
CONFLITIVAS
DO PLANO DE
AÇÃO

RECURSOS
NECESSÁRIOS

RECURSOS QUE
TEMOS E NÃO
TEMOS

VIABILIDA
DE

ESTRATÉGIAS
PARA
AUMETAR A
VIABILIDADE

Temos:

Capacitação da
equipe da Visa

Político

Técnico

Econômico

Não temos:

Técnico

Político

Organizacional

Econômico

Elaborar um bom
plano de trabalho
Média

Articular e
sensibilizar os
atores envolvidos

Organizacional
Temos:

Execução das
ações de Visa

Político

Técnico

Econômico

Não temos:

Técnico

Político

Organizacional

Econômico

Elaborar um bom
plano de trabalho
Média

Articular e
sensibilizar os
gestores e atores
envolvidos

Organizacional
Formação dos
membros do
núcleo para o
planejamento de
educação em
Visa e sobre
técnicas
educacionais

Temos:
Político

Técnico

Econômico

Não temos:

Técnico

Político

Organizacional

Econômico

Elaborar um bom
plano de trabalho
Média

Articular e
sensibilizar os
gestores e atores
envolvidos

Organizacional

5.2 PROPOSTAS DE AÇÕES

Após o percurso metodológico descrito, concluídas as discussões acerca de todos os
aspectos que envolvem o Planejamento Estratégico Situacional Simplificado, foram
elaboradas as planilhas (Quadros 7, 8 e 9) apresentadas a seguir:
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Quadro 7 - Planilha plano de ação - Planejamento Estratégico Situacional Simplificado, segundo nó crítico 1 e ação 1
NÓ CRÍTICO 1: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADO PARA O LICENCIAMENTO SANITÁRIO
RESULTADO ESPERADO: PRÁTICA BASEADA NA GESTÃO DO RISCO SANITÁRIO DO TERRITÓRIO
AÇÃO 1: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADO PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO COM BASE NOS INDICADORES DE SAÚDE DO
TERRITÓRIO
ATIVIDADES
Apropriação dos
indicadores do
território determinado
e seleção de três
mais sensíveis à
atuação da Visa

Mapeamento das
atividades sujeitas à
Visa do território
determinado
relacionadas aos 3
indicadores
selecionados

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS

EVENTUAIS
OPOSITORES

INDICADORES

META

Grupo de trabalho
com
representantes da
gestão e técnicos

Vigilância
Epidemiológica,
Vigilância em Saúde do
Trabalhador, Atenção
Básica e Setor de
Tecnologia da
Informação

Atores que não têm
compreensão do papel
da Visa e ou se sentem
inseguros na mudança
das práticas

Nº de indicadores mais
sensíveis à atuação da Visa
selecionados

03 indicadores
mais sensíveis à
atuação da Visa
selecionados

Grupo de trabalho
com
representantes da
gestão e técnicos

Atenção Básica,
Sindicatos,
Associações,
Lideranças
comunitárias e Setor de
Tecnologia da
Informação

(Nº de atividades relacionadas
aos indicadores selecionados
e priorizadas mapeadas por
indicador selecionado)/(Nº
total de atividades
relacionadas ao indicador
selecionado existente no
território ou cadastradas no
sistema da Prefeitura)*100

80% das
atividades
relacionadas a
cada um dos
indicadores
selecionados e
priorizadas
mapeadas

(Nº de ações definidas com
base nos indicadores de
saúde)/(Nº total de ações
desenvolvidas no período de
implantação do plano)*100

50% das ações
definidas para o
território com
base nos
indicadores de
saúde
selecionados

Atores que não têm
compreensão do papel
da Visa e ou se sentem
inseguros na mudança
das práticas
Atores que não têm

Definição das ações
de Visa

Grupo de trabalho
com
representantes da
gestão e técnicos

Vigilância em Saúde,
Atenção Básica e
outras Secretarias

compreensão do papel
da Visa e ou se sentem
inseguros na mudança
das práticas

RECURSO

Técnico
Organizacional

Político
Econômico
Técnico
Organizacional

Político
Técnico
Organizacional
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Quadro 8 - Planilha plano de ação - Planejamento Estratégico Situacional Simplificado, segundo nó crítico 1 e ação 2
NÓ CRÍTICO 1: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADO PARA O LICENCIAMENTO SANITÁRIO
RESULTADO ESPERADO: PRÁTICA BASEADA NA GESTÃO DO RISCO SANITÁRIO DO TERRITÓRIO
AÇÃO 2: IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PROPOSTO
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS

EVENTUAIS
OPOSITORES

INDICADORES

META

RECURSO

Atores que não têm
Capacitação da
equipe da Visa

Gerente da Visa

ETSUS, ESESP, Escola
de Governo e
Instituições privadas de
ensino

compreensão do papel
da Visa e ou se sentem
inseguros na mudança

Político
(Nº de servidores
capacitados)/(Nº total de
servidores da Visa)*100

100% dos servidores
capacitados

Sensibilização e
comunicação em
Visa do território

Grupo de trabalho
com representantes
da gestão e técnicos

Atores que não têm
compreensão do papel
da Visa e ou se sentem
inseguros na mudança
das práticas

Técnico
Organizacional

das práticas
Vigilância
Epidemiológica,
Atenção Básica, Setor
de Comunicação,
Associações de classe,
Lideranças comunitárias
e Secretaria de
Educação

Econômico

(Nº de reuniões de
sensibilização, materiais
educativos e inserções
na mídia realizadas)/(Nº
de reuniões de
sensibilização, materiais
educativo e inserções na
mídia programadas)*100

a definir de acordo
com os indicadores
selecionados e
atividades
relacionadas sujeitas
à Visa, identificadas,
considerando o
público alvo
quantificado

Político
Econômico
Técnico
Organizacional

Atores que não têm
Execução das
ações de Visa

Equipe da Visa

Atenção Básica, Setor
de Comunicação,
Associações de classe
e Lideranças
comunitárias

compreensão do papel
da Visa e ou se sentem
inseguros na mudança
das práticas

Político
(Nº de ações
realizadas)/(Nº total de
ações programadas)*100

100% das ações
programadas
realizadas

Econômico
Técnico
Organizacional
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Quadro 9 - Planilha plano de ação - Planejamento Estratégico Situacional Simplificado, segundo nó crítico 2 e ação 1
NÓ CRÍTICO 2: FALTA DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE VISAPARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS
RESULTADO ESPERADO: CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM VISA
AÇÃO 1: ESTRUTURAR UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS COLETIVAS PROGRAMÁTICAS ARTICULADAS COM AS
DEMAIS ÁREAS DA VISA
ATIVIDADES
Identificação dos
servidores com perfil
para compor o núcleo
de educação
Formação dos
membros do núcleo
para o planejamento
de educação em Visa
e sobre técnicas
educacionais

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS

EVENTUAIS
OPOSITORES

INDICADORES

META

Gerente e chefias

ETSUS, ESESP,
Recursos
Humanos

Atores que não têm
compreensão do papel
da Visa e ou se sentem
inseguros na mudança
das práticas

Nº de servidores com
perfil para compor o
núcleo de educação
identificados

05 servidores com
perfil para compor o
núcleo de
educação
identificados

Gerente e chefias

ETSUS, ESESP,
Escola de
Governo e
Instituições
privadas de
ensino

Atores que não têm
compreensão do papel
da Visa e ou se sentem
inseguros na mudança
das práticas

(Nº de membros do
núcleo de educação
formados)/(Nº total de
membros do núcleo
educação )*100

RECURSO

Técnico
Organizacional

Político
100% dos membros
do núcleo de
educação formados

Econômico
Técnico
Organizacional
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5.3 GESTÃO DO PLANO

Uma vez que a implantação do Plano de ação exige o efetivo acompanhamento, para fins de
monitorar a execução das ações e promover ajustes oportunos, foi elaborado o plano de
gestão, utilizando as ferramentas propostas no curso, conforme apresentado abaixo nos
Quadros 10, 11 e 12, esse último ainda por ser finalizado considerando a necessidade da
apropriação de conhecimento e informações ainda indisponíveis para o grupo.
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Quadro 10 - Matriz de Gestão do Plano
NÓS CRÍTICOS

AÇÕES

Planejamento das
ações voltado para a
proteção da saúde da
população com base
nos indicadores de
saúde do território

ATIVIDADES

VIABILIDADE

IMPACTO

COMANDO

PRECEDÊN-CIA

DURAÇÃO

Apropriação dos indicadores
do território determinado e
seleção de três mais
sensíveis à atuação da Visa

ALTA

ALTO

Atores internos
articulados com
atores externos

1º

2meses

ALTO

Atores internos
articulados com
atores externos

Mapeamento das atividades
sujeitas à Visa do território
determinado relacionadas
aos 3 indicadores
selecionados

Definição das ações de Visa
Planejamento
das ações
voltado para o
licenciamento
sanitário

RECURSO

Técnico
Organizacional

Político
MÉDIA

2º

2meses

Econômico
Técnico
Organizacional

MÉDIA

ALTO

Atores internos
articulados com
atores externos

Político
3º

2meses

Técnico
Organizacional
Político

Capacitação da equipe da
Visa

MÉDIA

ALTO

Atores internos
articulados com
atores externos

4º

1 mês

Econômico
Técnico
Organizacional
Político

Implantação do
planejamento
proposto

Sensibilização e
comunicação em Visa do
território

MÉDIA

MÉDIO

Gerente e
atores internos

5º

1 mês

Econômico
Técnico
Organizacional
Político

Execução das ações de
Visa

MÉDIA

ALTO

Gerente e
atores internos

6º

4 meses

Econômico
Técnico
Organizacional
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Quadro 10 - Matriz de Gestão do Plano (continuação)
NÓS CRÍTICOS

Falta de
capacitação da
equipe de Visa
para
desenvolvimento
de ações
educativas

AÇÕES

ATIVIDADES

VIABILIDADE

IMPACTO

COMANDO

PRECEDÊN-CIA

DURAÇÃO

Estruturar um núcleo
de educação para
desenvolver ações
educativas coletivas
programáticas
articuladas com as
demais áreas da Visa

Identificação dos servidores
com perfil para compor o
núcleo de educação

ALTO

ALTO

Gerente e
atores internos

1º

2 meses

RECURSO

Técnico
Organizacional
Político

Formação dos membros do
núcleo para o planejamento
de educação em Visa e
sobre técnicas educacionais

MÉDIA

ALTO

Atores internos
articulados com
atores externos

2º

4 meses

Econômico
Técnico
Organizacional
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Quadro 11 - Cronograma de acompanhamento da implementação do plano de ação
NÓS CRÍTICOS/AÇÕES/ATIVIDADES

DURAÇÃO

NÓ CRÍTICO 1: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
VOLTADO PARA O LICENCIAMENTO SANITÁRIO

12meses

2018
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

AÇÃO 1: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADO PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO COM BASE NOS INDICADORES DE SAÚDE DO TERRITÓRIO

ATIVIDADE 1.1: Apropriação dos indicadores
do território determinado e seleção de três
ATIVIDADE 1.2: Mapeamento das atividades
sujeitas à VISA do território determinado
ATIVIDADE 1.3: Definição das ações de Visa

2meses
2meses
2meses

AÇÃO 2: IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PROPOSTO

ATIVIDADE 2.1: Capacitação da equipe da
1 mês
Visa
ATIVIDADE 2.2: Sensibilização e comunicação
1 mês
em Visa do território
ATIVIDADE 2.3: Execução das ações de Visa 4 meses
NÓ CRÍTICO 2: FALTA DE CAPACITAÇÃO DA
EQUIPE DE VISA PARA DESENVOLVIMENTO DE
AÇÕES EDUCATIVAS

6meses

AÇÃO 1: ESTRUTURAR UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS COLETIVAS PROGRAMÁTICAS ARTICULADAS COM AS DEMAIS ÁREAS DA VISA

ATIVIDADE 1.1: Identificação dos servidores
com perfil para compor o núcleo de educação

2 meses

ATIVIDADE 1.2: Formação dos membros do
núcleo para o planejamento de educação em
VISA e sobre técnicas educacionais

4 meses

DEZ
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Quadro 12 - Planilha Orçamentária
NÓ CRÍTICO 1: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADO PARA O LICENCIAMENTO SANITÁRIO
RESULTADO ESPERADO: PRÁTICA BASEADA NA GESTÃO DO RISCO SANITÁRIO DO TERRITÓRIO
AÇÃO 1: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADO PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO COM BASE NOS INDICADORES DE SAÚDE
DO TERRITÓRIO
ATIVIDADES

DATA
INICIAL

DATA
FINAL

DESPESAS DE
CUSTEIO

DESPESAS DE
INVESTIMENTO

TOTAL

DATA
FINAL

DESPESAS DE
CUSTEIO

DESPESAS DE
INVESTIMENTO

TOTAL

Apropriação dos indicadores do território determinado e
seleção de três mais sensíveis à atuação da Visa
Mapeamento das atividades sujeitas à Visa do território
determinado relacionadas aos 3 indicadores
selecionados
Definição das ações de Visa
AÇÃO 2: IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PROPOSTO
ATIVIDADES
Capacitação da equipe da Visa
Sensibilização e comunicação em Visa do território
Execução das ações de Visa
TOTAL NÓ CRÍTICO 1

DATA
INICIAL
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Quadro 12 - Planilha Orçamentária (continuação)
NÓ CRÍTICO 2: FALTA DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE VISAPARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS
RESULTADO ESPERADO: CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM VISA
AÇÃO 1: ESTRUTURAR UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS COLETIVAS PROGRAMÁTICAS
ARTICULADAS COM AS DEMAIS ÁREAS DA VISA
ATIVIDADES
Identificação dos servidores com perfil para compor o
núcleo de educação
Formação dos membros do núcleo para o planejamento
de educação em Visa e sobre técnicas educacionais
TOTAL NÓ CRÍTICO 2

TOTAL

DATA
INICIAL

DATA
FINAL

DESPESAS DE
CUSTEIO

DESPESAS DE
INVESTIMENTO

TOTAL
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ANEXO I
Proposta de Padronização e Normatização do Processo de Licenciamento e Monitoramento
Sanitário - Grupo Afinidade de Cariacica, Viana e Vitória

Processo de escolha do problema e de construção do Projeto Aplicativo:
Inicialmente, cada participante elencou 3 problemas que identificasse em seu serviço. Para
seleção dos problemas, utilizamos a técnica do “brainstorm”, utilizando-se o senso comum e/ou
nossas experiências e vivências em Visa. Durante a exposição, alguns problemas não estavam
bem descritos e houve a necessidade da reescrita de modo a proporcionar uma completa
compreensão, quanto a sua carga negativa e clareza. A insuficiência de infraestrutura apareceu
em várias tarjetas especialmente relacionada a carência de veículos, de mobiliários e de
computadores, bem como insuficiente manutenção predial das instalações físicas. Por exemplo,
a Visa Cariacica dispõe de apenas um único veículo e a Visa Vitória dispõe de 1 veículo próprio e
3 terceirizados. A falta de Política de RH foi destacada com base na insuficiência de servidores e
de multidisciplinaridade; baixa utilização do potencial dos técnicos; insuficiente capacitação;
desmotivação dos profissionais e conflitos interpessoais; política de incentivo à produtividade
ausente, desigual e ou voltada para a penalidade; não institucionalização do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários e falta de clareza e ou entendimento das competências dos cargos. A equipe
de Cariacica compõe-se de 14 fiscais, 1 farmacêutico (contratado), 2 nutricionistas,1 enfermeiro,
1 biólogo, 4 médico-veterinário e 1 odontólogo. A equipe de Viana conta com 2 fiscais, 1
farmacêutico, 1 nutricionista e 1 médico-veterinário. Quanto à estrutura organizacional, foi
destacado que nos serviços não há padronização interna de fluxos dos processos ou
procedimentos; a ausência desse requisito é sentida pela equipe de Visa, da gestão e dos
munícipes. Dessa forma houve a organização dos problemas por núcleos de sentido, em 3
macroproblemas, quais sejam: (i) Insuficiência de infraestrutura; ii) Falta de Política de RH e (iii)
Estrutura Organizacional deficiente. Após a discussão elaboramos os desejos de mudança. Cada
município teve como tarefa avaliar a pertinência dos problemas, foi então identificada a ausência
de base normativa para algumas questões que se basearam no senso prático, como os requisitos
estruturais relacionados ao espaço físico e disponibilidade de equipamentos. Nenhum problema
foi descartado. Durante a elaboração da matriz decisória para priorização dos macroproblemas, a
discussão se delongou; foi verificado que na definição dos macroproblemas houve a junção de
uma diversidade de problemas que embora fossem factíveis do ponto de vista da elaboração de
uma proposta/plano de ação, apresentavam diferentes níveis de viabilidade da intervenção; o que
levou à definição de um macroproblema que não era o esperado. Definido o macroproblema,
Estrutura organizacional deficiente, com foco na viabilidade, a discussão continuou acirrada
com objetivo de delimitar o problema a ser trabalhado. Considerando que atualmente a atividade
de fiscalização é a preponderante nas Visa e que a sua padronização conduzirá à transparência
das ações garantindo ao setor regulado a previsibilidade daquilo que será verificado, tanto na
forma quanto nos prazos concedidos. Ficou patente que a Estrutura Organizacional deveria ser
priorizada na intervenção para organizar os serviços e fomentar novos desafios. Nesse sentido
optou-se por trabalhar a institucionalização e padronização do fluxo do processo
administrativo de licenciamento sanitário e das normas de procedimentos relacionadas à
atividade de fiscalização (Procedimentos Operacionais Padronizados), além de definir o
procedimento de monitoramento sanitário, sistematizando o acompanhamento das
empresas de acordo com a criticidade das atividades. Após a definição do problema, foram
apontados os atores sociais.
Apesar das dificuldades supramencionadas, considerando as singularidades de cada município,
uma das facilidades encontradas até o momento foi a integração do grupo e a capacidade de
escuta e fala, bem como o respeito aos diferentes pontos de vista.
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Na continuidade do projeto aplicativo, a equipe pontuou: (1) Discutir o PA com a equipe; (2)
Levantar os recursos (RH, materiais, equipamentos) necessários para a implantação do PA; (3)
Colocar em consulta pública o produto do PA e consolidar a proposta final de padronização e
normatização e (4) Capacitar a equipe.
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1. INTRODUÇÃO
O Projeto Aplicativo – (PA) é uma atividade coletiva que tem como intenção a construção de
uma intervenção na realidade. O grupo do PA é composto por representantes das Vigilâncias
Sanitárias dos Municípios de Guarapari, Vila Velha e da Visa Estadual, disponibilizado pelo
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP/HSL), para a construção do perfil
de competência em Especialização em Gestão de Vigilância Sanitária.

O projeto aplicativo visa à realização de uma intervenção a partir de incômodos e fragilidades
dentro do processo de trabalho. Nesse sentido, além dos desafios inerentes a construção do
projeto aplicativo, o grupo se viu diante de um novo desafio, que era identificar um problema
que fosse comum a todos os municípios participantes e o Estado.
O projeto foi desenvolvido através das competências adquiridas durante o curso e foi elaborado
de forma coletiva, atendendo aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
considerando a necessidade de solucionar macroproblemas locais. Esse projeto visa
aperfeiçoar os processos de gestão de Vigilância Sanitária para garantir uma melhor atenção à
saúde da população.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Atualmente as Vigilâncias Sanitárias (Guarapari, Vila Velha e Estadual) se encontram inseridas
em uma fase de transição entre os processos de gestão centralizada e gestão compartilhada.
Há um aumento significativo na qualidade do corpo técnico, isso é claro se compararmos com
anos atrás, talvez uma década apenas.
Os servidores inseridos nas vigilâncias sanitárias conquistaram neste período de transição um
conhecimento técnico e prático satisfatórios. Entretanto, mesmo com a melhora técnica de
muitos agentes de fiscalização e um incremento dos técnicos de nível superior há um desnível
com relação ao corpo técnico como um todo, e ainda há servidores que não são adeptos a
novas praticas de trabalho desenvolvidas resistindo ao novo paradigma, fazendo com que a
gestão compartilhada ainda seja um ponto de fragilidade para os processos de trabalho.
O projeto justifica-se devido à grande área de atuação da VISA. A Gestão em Vigilância
Sanitária deve buscar a excelência nos processos regulatórios (de tributação, enquadramento e
arrecadação) na parte educativa (agente regulado, servidores e população), e na parte de
gestão do risco (alimentos, medicamentos, serviços de saúde e interesses de saúde), essa
última de forma bastante complexa e áreas conflitantes, fazendo com que a necessidade de
uma decisão em colegiado seja fundamental para uma boa gestão em vigilância sanitária.
O PA se torna extremamente relevante devido à complexidade das ações da vigilância
sanitária, e a necessidade de um corpo gestor que possa tomar decisões assertivas a todo
momento, para não causar prejuízo à população e contribuindo para um bom desenvolvimento
do espaço comunitário. Conforme MARTINS,(2006), “a organização atua para servir, as
necessidades ou os desejos das pessoas a sua volta, mas opera em um círculo vicioso de
decisões, quase sempre unilaterais” justificando totalmente a iniciativa.
Segundo JUNQUEIRA; INOJOSA, (2001) “Há cuidados para não se cometer erros,
considerados como desvios no padrão das ações. As decisões mais frequentes são as de nível
operativo, que dizem respeito ao modo de execução das deliberações de instâncias mais
superiores do sistema, fazendo com que as decisões da organização resumam-se em executar
as determinações, algumas vezes, no entanto, com possibilidade de redirecionar algumas das
ações previstas. Este é, em linhas gerais, o quadro estrutural de muitas organizações, inclusive
as de saúde.”
Com base neste pressuposto, a comunicação interna cumpre um dos seus papéis que é
aproximar a gestão de seus trabalhadores, pois estes executam suas atividades de forma
agregada aos objetivos e negócios. Ela é responsável por mudar o comportamento dos
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cidadãos que, antes vistos com atitudes caracterizadas como individualistas, agora passam a
agir em prol do coletivo, o que une e torna cada funcionário um elo fundamental na
engrenagem (KUNSCH, 1997).
KUNSCH, 1997 define esse segmento como “estratégico para compatibilizar os interesses dos
colaboradores e da empresa mediante o estímulo ao diálogo, à troca de informações e
experiências e à participação de todos os níveis”.
Para ARGENTI, 2006 “A comunicação interna no século XXI envolve mais do que memorandos
e publicações; envolve desenvolver uma cultura corporativa e ter o potencial de motivar a
mudança organizacional”.
Segundo a ANVISA “as intervenções da vigilância sanitária são norteadas pela noção de risco,
seja este um risco potencial ou danos reais oriundos dos processos de produção e consumo,
razão pela qual este componente do sistema de saúde adquire uma feição mediadora entre os
interesses da saúde e os interesses econômicos”.
Nessa conjuntura é de suma importância adotar medidas que façam com que a tomada de
decisões pelos servidores de VISA durante as ações junto à sociedade e setor regulado não
sejam pautadas única e exclusivamente em atitudes fiscalizatórias. Para isso se faz necessário
reduzirmos as desigualdades do “saber” dentro da VISA aproximando assim os servidores.
Assim, verifica-se a necessidade de capacitação e qualificação dos profissionais que atuam
nas VISAS de forma a gerar e ampliar conhecimentos, de transformar os processos de trabalho
e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Torna-se evidente a necessidade de Um abraço, programa de capacitação pautado na
educação permanente de forma a promover mudanças reais, que complemente e melhore o
nível técnico científico estruturando os processos de capacitação diante das reais
necessidades de servidores.
A gestão compartilhada exige que haja um amplo desenvolvimento técnico e qualificação
profissional por parte de todo o corpo de trabalhadores da vigilância sanitária e a Educação
Permanente em Saúde contribui para transformar as praticas de trabalho dos servidores
inseridos no contexto das VISAS fortalecendo a gestão participativa e o compartilhamento das
necessidades. “Ao colocar o trabalho na saúde sob as lentes da educação permanente em
saúde, a informação científica e tecnológica, a informação administrativa setorial e a
informação social e cultural, entre outras, podem contribuir para pôr em evidência os „encontros
rizomáticos‟ que ocorrem entre ensino, trabalho, gestão e controle social em saúde, carreando
consigo o contato e a permeabilidade às redes sociais que tornam os atos de saúde mais
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humanos e de promoção da cidadania”(CECCIM, R. B; FERLA, A. A 2005).
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3. TERRITÓRIO DE APLICAÇÃO DO PA
Vigilâncias Sanitárias dos Municípios de Vila Velha, Guarapari do Estado do Espírito Santo.
3.1 Caracterização do Município de Vila Velha/ES
Vila Velha é a cidade mais antiga do Estado do Espírito Santo, possui 482 anos de fundação,
características urbanas, extensão territorial de 210,067 Km² e uma população estimada para o
ano de 2017 de 486.388 habitantes (IBGE). A área rural tem uma extensão territorial bem maior
que a urbana, mas conta com uma população de aproximadamente 2.061 habitantes, que
corresponde a 0,4% da população, essa característica garante a Vila Velha a posição de
cidade urbana (IBGE 2017).
O município de Vila Velha faz parte da região metropolitana, que com os municípios de Vitória,
Serra, Cariacica, Fundão, Viana e Guarapari representam 48% de toda população capixaba,
atualmente estimada em 4.016.356 habitantes (IBGE, 2017).
A organização político-administrativa do município compreende 05 Regiões Administrativas
(Distritos) - Região 01 VILA VELHA CENTRO; Região 02 IBES; Região 03 ARIBIRI/ARGOLAS;
Região 04 COBILÂNDIA/SÃO TORQUATO; Região 05 JUCU (VILA VELHA, 2008).
A Secretaria de Saúde também adota a organização segundo regiões administrativas, sendo
compreendidas como distritos sanitários.
A inversão no perfil demográfico, com redução da população infanto-juvenil e aumento da
população adulto-idosa é reflexo da expectativa de vida. Considerando os impactos no campo
da saúde, é relevante considerar a carga de doenças crônicas que acometem especialmente a
população idosa. Essa característica também contribui para a alteração do perfil epidemiológico
do município, o que requer maiores investimentos no campo da saúde a fim de melhor atender
essa população.
O município de Vila Velha possui uma rede de serviços de saúde composta por 18 Unidades de
atenção primária à saúde (UAPS), 2 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 1 Hospital
Municipal, 1 Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS
ad II), 1 Centro Municipal de Atenção Secundária (CEMAS Mais Saúde), 1 Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO), 1 Centro de Testagem e Aconselhamento em
DST/HIV/AIDS e serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância
Ambiental. Todos esses serviços são municipais (CNES, 2016).
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A estrutura da Gerência de Vigilância Sanitária Municipal é composta por 05(cinco) áreas
técnicas com 07(sete) técnicos de nível superior, 04(quatro) apoios administrativos e
40(quarenta) Agentes de Fiscalização, com formação em nível médio e superior.
Um grande desafio do município é ampliar o acesso aos serviços de saúde, uma vez que os
equipamentos de saúde são limitados e as equipes e os processos de atenção à saúde
precisam ser mais bem integrados e articulados.
3.1.1 Características Epidemiológicas
De acordo com os dados informados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do ano
de 2014, as principais causas de óbitos nos Munícipes de Vila Velha, foram por doenças do
Aparelho Circulatório (26,88 %), Neoplasias (19,77%), Causas Externas (15,85%), e doenças
do Aparelho Respiratório (9,12%). Quanto as principais causas de óbito em menores de 1 ano,
as afecções originadas no período perinatal e malformações genéticas e anomalias
cromossômicas consistem nas duas principais causas de mortalidade, seguido de óbitos por
doenças infecciosas e parasitárias. Não houve registro de óbito por causa mal definida em
2014, isso se deve a melhoria significativa nos registros de óbitos e a qualidade da
investigação. O trabalho da investigação de óbito infantil auxilia na melhoria da qualidade das
informações e contribui para a tomada de decisões com vista à redução da mortalidade infantil,
contribuindo para priorizar as causas e situações com maior impacto sobre o indicador. Entre
os adolescentes e adultos observa-se como principais causas de morte as causas externas,
com destaque para agressões por disparo com arma de fogo. Segundo dados do Sistema de
Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS), foram registrados em 2015 um total de 21.815
internações hospitalares de munícipes de Vila Velha. Dentre as causas de internações, a
principal foi por gravidez, parto e puerpério (18,99 %), desconsiderando esta causa, uma vez
que trata de condição vinculada ao estado gestacional, as três principais causas de internações
foram por lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas
(12,28%), Neoplasias (10,52%) e Doenças do aparelho digestivo (9,97%). Na faixa etária
menor de 1 ano a causa principal de internação foi por doenças respiratórias, seguida de
algumas afecções originadas no período perinatal. De 1 a menor que 10 anos destacam-se as
doenças do aparelho respiratório e doenças infecciosas e parasitárias. De 10 a 18 anos as
principais causas foram por doenças do aparelho geniturinário, doenças do aparelho digestivo
e doenças do aparelho respiratório. Na faixa etária de 20 a 49 anos destacam-se como maiores
causas de internação, as doenças do aparelho digestivo, as neoplasias, as doenças do
aparelho geniturinário e as doenças do aparelho circulatório. As doenças respiratórias e as
neoplasias consistem nas duas principais causas de internação na faixa etária acima de 50
anos. A Saúde bucal da Atenção Básica atendeu 32,17% da população estimada.
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A proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos
parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, no ano de 2016 foi de 107,59%,
como resultado do monitoramento da qualidade da água consumida pela população. A equipe
de agentes de controle de endemias atingiu um ciclo de 80% de cobertura de imóveis visitados
para controle vetorial da dengue.
No ano de 2016 não houve registro de morbimortalidade causados por Botulismo, Doenças
transmitidas por alimentos, hepatites A, Doença de Chagas e Intoxicação Exógena por
alimentos.
3.1.2 A Vigilância Sanitária no Município
A Vigilância Sanitária realizou no ano de 2016 todas as atividades pactuadas. Foram elas:
cadastro de estabelecimentos sujeitos à Visa, inspeção em estabelecimentos sujeitos à Visa,
atividades educativas para população, atividades educativas para o setor regulado;
recebimento de denúncias e o atendimento das mesmas

e instauração de processo

administrativo sanitário. Procedimentos que fazem parte dos grupos considerados necessários
a todo o Município para repasse de verba federal.
De acordo com o PDVISA/2017 são 4.050 (quatro mil e cinquenta) estabelecimentos a serem
regulados pela VISA Municipal. O número de fiscais e recursos ofertados para a realização de
inspeções e demais atividades são insuficientes para execução dos serviços. O cadastro dos
serviços é muito frágil, muitos deles são informais e abrem ou fecham com muita rapidez e
frequência, dificultando a ação da VISA. A autorização para o funcionamento dos serviços
informais como ambulantes e feirantes, é realizada pela Fiscalização de Posturas, sem
participação da Vigilância Sanitária, sendo esta uma preocupação constante. No sentido de
minimizar o número de estabelecimentos atuando de forma irregular no Município, destacamos
a necessidade de integração entre as fiscalizações, Implantação do Licenciamento Simplificado
e informatizado e ampliação do quadro de servidores para uma efetiva regulação de todos os
segmentos, acrescendo todas as outras questões que serão abordadas a seguir.
3.2 Caracterização do Município de Guarapari/ES
O Município está situado no litoral sul capixaba a 53 km da capital do Estado, é um balneário
de grande repercussão turística. Possui uma área de 592,23 km² com uma população de
107.836 habitantes, segundo Estimativas populacionais enviadas para o TCU, estratificadas
por idade e sexo pelo MS/SGEP/DATASUS/2012.
Município de Guarapari é o 9º do Estado do Espírito Santo em número de habitantes. A atual
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população, segundo estimativas do IBGE-2012, é de 107.836 habitantes correspondendo a
uma densidade demográfica de 182 hab/Km². Entretanto, esse número oscila durante o ano,
ampliando consideravelmente devido à recepção de turistas e visitantes nos fins de semana e à
população operária das construtoras e indústrias mineradoras dos municípios vizinhos.
Em relação à composição Faixa Etária por Sexo, o IBGE-2013 (Censos e Estimativas)
demonstrou a existência de um notável equilíbrio na distribuição por sexo de 52.741 homens
(48,91%) e 55.095 mulheres (51,00%) no ano de 2012. No Plano Municipal de Saúde do
quadriênio 2010-2013 nota-se que há um discreto envelhecimento da população. A população
jovem permanece em estágio de crescimento.
O total de nascidos vivos no Município de Guarapari manteve-se estável nos anos de 2008 a
2012. Sendo a proporção dos partos cesáreos maiores em relação aos partos vaginais. O
coeficiente de natalidade geral para o município no ano de 2012 foi de 14,44 por 1000
habitantes (SEMSA, Vigilância Epidemiológica de Guarapari 2013).
Visando a Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, a Secretaria Municipal da
Saúde definiu, seus Territórios Sanitários (dez, ao todo) que, a partir de então, se tornaram
prioritariamente locais de intervenção e ampliação das ações da Estratégia de Saúde da
Família.
As unidades que compõem a rede ambulatorial do município são compostas principalmente por
Unidades Básicas de Saúde, 17%. A Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria
Municipal de Saúde, tem mantido 33 (trinta e três) Unidades de Saúde, cujo objetivo é
assegurar a execução das ações relativas à Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, para
uma população estimada em 107.836 habitantes.
Observa-se que ate o ano de 2012 houve a ampliação na oferta de exames e consultas
especializados. Os serviços indisponíveis na rede municipal e ofertados em outros municípios
são referenciados através da Central de Regulação Municipal.
Mesmo com a ampliação na oferta de serviços de saúde, vale ressaltar a necessidade de
novos investimentos em diversas áreas concedendo aos munícipes um atendimento eficiente e
eficaz, com maior grau de resolutividade.
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3.2.1 Características Epidemiológicas:
O Diagnóstico Epidemiológico de uma população é o retrato desta, em uma determinada área.
São informações sobre problemas de saúde já conhecidos e que vão orientar as estratégias e a
natureza das intervenções, analisando as causas. A proposta do município é fortalecer a
Atenção Primária notadamente no que se refere às doenças/agravos transmissíveis e não
transmissíveis (DANT´s).
De acordo com os dados informados no plano municipal de saúde do ano de 2014, as
principais causas de óbitos nos Munícipes de Guarapari foram, o atendimento Antirrábico
(61%), seguido das Hepatites Virais (9%) e Intoxicações Exógenas (5%). Uma média de 548
casos confirmados durante os anos de atendimento Antirrábico, 46 de Hepatites Virais e 49 de
Intoxicações Exógenas. Os dados referentes aos Atendimentos Anti-rábicos não representam
casos confirmados de Raiva Humana ou Animal.
Observa-se, pelos números apresentados, que ações relacionadas ao atendimento antirrábico
necessitam de ampliação, principalmente no controle da população canina existente que nos
últimos anos apresentou considerável aumento. Tal controle pode ser realizado através de
esterilizações cirúrgicas, educação em saúde quanto à posse responsável e normatização
através de lei municipal específica. Dados sobre DANT´S (doenças e agravos não
transmissíveis) começam a ter destaque na lista de doenças/agravos que mais acometem a
população Guarapariense, com aumento no número de casos por intoxicações exógenas anual
durante a série histórica. De forma geral, os dados mostram um crescimento constante no
número de casos, refletindo a melhoria das ações de vigilância epidemiológica da doença. As
limitações apontadas quanto aos critérios de notificação de casos limitam a interpretação dos
dados.
Por ser um balneário de grande repercussão no Espirito Santo na época de verão a população
chega a triplicar, gerando com isso um aumento da demanda dos serviços de saúde, bem
como das ações de prevenção das DST‟s/AIDS. O SAE adulto (Serviço de Atendimento
Especializado) foi implantado em 2006, com a respectiva UDM (Unidade Dispensadora de
Medicamentos).
Nos últimos cinco anos o número de HIV em adultos vem aumentado, chegando a 15 casos
novos ano em 2008; 18 em 2009; 40 em 2010; 27 em 2011 e 30 em 2012. A maior
concentração é de casos por via sexual. Na distribuição por gênero, a população masculina é a
mais afetada. O acompanhamento de crianças expostas ao HIV é feito no Hospital Infantil de
Vitória ou no Hospital Infantil de Vila Velha. O número de Óbitos por AIDS registrados em
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Guarapari foi de 04 em 2008; 04 em 2009; 05 em 2010; 14 em 2011 e 03 em 2012. Quanto à
sífilis o município apresentou em 2008: 13 casos novos de sífilis adquirida; 2009: 16; 2010: 24;
2011: 93; 2012: 90. O número de casos de sífilis congênita teve um aumento, elevando para o
5º lugar no Estado em 2012 com 18 casos de sífilis congênita. A Coordenação e a Equipe do
SAE/CTA reconhecem os desafios a serem enfrentados e vem elaborando propostas de
consolidação do Programa Municipal DST/AIDS/Hepatites virais, com o objetivo principal de
diminuir o índice de sífilis e HIV no município, através de testagem rápida nas ações de
prevenção em escolas, UBS e empresas com o incentivo da prática de sexo seguro pela
população em geral, com o uso correto de preservativos masculinos e femininos.
Considerando o perfil da mortalidade geral por grupos de causa de maior ocorrência no
município nos últimos 5 anos, foi possível identificar que os óbitos por doenças do aparelho
circulatório, aparecem em primeiro lugar (35%), seguidos de causas externas (22%) e
neoplasias, com 20% dos óbitos, conforme gráfico abaixo. A principal causa de óbitos em
menores de 1 (um) ano são algumas afecções originadas no período perinatal, perfazendo um
total de 2,0% do total de mortalidades do município de Guarapari. Os achados epidemiológicos
oferecem evidências suficientes para a implementação de medidas de prevenção e controle.
A doença que mais leva a população de Guarapari a óbito são as Doenças Isquêmicas do
Coração seguidas de Doenças Cerebrovasculares. Entretanto os óbitos por doenças
isquêmicas permaneceram estáveis nos últimos dois anos. O número de óbitos por agressões
teve queda e as neoplasias malignas da traqueia, brônquios e pulmões tiveram uma elevação
em relação aos anos anteriores, praticamente igualando ao número de óbitos que ocorreram
pela doença em 2009. Vale ressaltar que os registros de agressões sofrem grande
subenumeração em todo o território nacional.
A proposta do Município de Guarapari está de acordo com o parágrafo da Política Nacional de
Promoção da Saúde quando define a ampliação do seu escopo, e toma como objeto os
problemas e necessidades de saúde e seus determinantes e condicionantes. Assim, a
organização da atenção e do cuidado envolverá, concomitantemente, as ações e serviços que
operam sobre os efeitos do adoecer, além de focalizar o espaço exterior das unidades de
saúde existentes, incidindo sobre as condições de vida e favorecendo a ampliação de escolhas
saudáveis por parte dos sujeitos e coletividades nos territórios sanitários.
Tendo como premissa a promoção da saúde, o Plano Municipal (2014-2017) estabelece que a
intersetorialidade, tão relevante para o alcance dos objetivos propostos, deverá ser fortemente
promovida no Município. Há áreas que necessitam de intervenção sanitária e avanço no
saneamento. Tais intervenções necessitam do trabalho conjunto com outros setores do
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município, como uma força-tarefa em defesa do cidadão.
3.2.2 A Vigilância Sanitária do Município
A Vigilância Sanitária realizou no ano de 2016 todas as atividades pactuadas. Foram elas:
cadastro e inspeção de estabelecimentos sujeitos à Visa, atividades educativas para população
E PARA O SETOR REGULADO; recebimento e atendimento à denúncias e instauração de
processo administrativo sanitário. Procedimentos que fazem parte dos grupos considerados
necessários a todo o Município para repasse de verba federal.
Além de alimentar o sistema de informação cadastral dos estabelecimentos junto ao
SINAVISA/ANVISA, desenvolvem-se, sempre que necessário, ações conjuntas com outros
setores da SEMSA e órgãos das esferas municipal, estadual e federal. A Prefeitura Municipal
possui legislação própria: Lei N°1.696/97, que trabalha em consonância de caráter
complementar com as legislações federais e estaduais em vigor.
4.OBJETO

Ausência de espaços coletivos para discussões do planejamento estratégico, ausência de
participação do servidor nas tomadas de decisão e falta de capacitação nas áreas afins e
dificuldade na comunicação entre gestor e servidores, o que dificulta o planejamento
estratégico e tomada de decisões.

5. OBJETIVOS


Criar canais de Comunicação efetiva entre Servidores de Vigilância Sanitária;



Estabelecer modelo de gestão centrado no trabalho em equipe: criando espaços coletivos
que garantam o compartilhamento das decisões;



Desenvolver projetos de capacitação que atendam às reais necessidades dos servidores.
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6. FUNDAMENTAÇÃO

6.1 A comunicação como ferramenta de trabalho

A comunicação é o que conduz todas as ações do ser humano. A palavra comunicação deriva
do latim comunicare. Segundo MELO, 2009 comunicação significa o mesmo que “tornar
comum, partilhar, repartir, trocar opiniões (...)”. Já FERREIRA (2004), comunicar quer dizer
associar, estabelecer comunicação entre; ligar, unir, compartilhar, tornar comum.
Segundo Pimenta, 2006, a comunicação, para os homens, é tão importante quanto o sistema
nervoso para o corpo. Sem a comunicação, todas as relações que se estabelecem entre as
pessoas e os diversos grupos humanos seriam impossíveis, sejam relações comerciais, de
trabalho ou afetivas.
Um dos pontos críticos da comunicação em vigilância sanitária diz respeito à participação
social na gestão do sistema de saúde. A despeito da relevância de suas práticas, profissionais
de Visa entendem que suas ações de comunicação interna têm operado com baixa
transparência das políticas dessas áreas, o que não tem contribuído para avanço significativo
no controle social e engajamento mais competente de seus agentes na gestão do sistema.
Geralmente os Conselhos de Saúde pouco conhecem das ações de vigilância sanitária,
possuindo pouca ou nenhuma capacidade de influência sobre a área (COSTA, 2009).
A pouca ênfase à participação convive de modo coerente com um habitus interno de
comunicação, pautado no controle da informação. Isto porque internamente há pouca
integração entre as Visas no âmbito do SUS e outros setores, dificultando o conhecimento
mútuo e a troca de informações, bem como a possibilidade de ações intersetoriais, a
participação e o controle social (COSTA, 2009).
Destaca-se, ainda, que as práticas de comunicação são predominantemente autoritárias e
normalizadoras, pretendendo-se alcançar mudanças de comportamento e atitudes, com pouca
sensibilidade para as diferenças socioculturais que podem explicar a baixa “adesão” da
população aos objetivos pretendidos. O saber técnico muitas vezes é imposto, entrando em
conflito com os modos de Vigilância sanitária ver e viver dos distintos grupos sociais
(MIELNICZUK, 2003).
Constata-se, então, que há inúmeros problemas da Visa vinculados à comunicação; e, para
finalidades didáticas, podem ser agrupados em: 1) problemas relativos à comunicação entre as
Visas, que dizem respeito tanto à capacitação técnica profissional, como ao acesso a
informações técnicas e políticas internamente ao aparelho estatal, cujas opacidades lhe são
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características; 2) a comunicação entre as Visas e o chamado “setor regulado”, este
extremamente heterogêneo, composto tanto do sistema produtivo como o de distribuição de
mercadorias e os prestadores de serviços, ambos das mais diversas naturezas; 3) a interrelação dos profissionais das Visas com a população usuária dos serviços e consumidora de
bens e produtos de interesse da saúde, cuja comunicação é, em grande parte, afetada pelo
setor produtivo, mediante a publicidade e o marketing via tecnologias de massa na forma de
um verdadeiro bypass (LÈFEVRE, F, 1991).
Uma comunicação eficaz é aquela que transforma e que muda a atitude das pessoas. Se
apenas muda as ideias, mas não muda suas ações, então ela não atingiu seu objetivo. Ela não
foi eficaz. Para que haja sucesso na transmissão de informações, os canais formais de
comunicação precisam ser claros; consistentes; contínuos e frequentes (ARGENTI, 2006).
No entanto, esse processo não pode ser função deste ou daquele setor. É função de todos.
Todos devem estar alinhados com o planejamento estratégico. O funcionário deve saber a
importância do lugar onde trabalha e da sua própria importância. Tornar um aliado no negócio,
perceber que suas opiniões são importantes, fazer parte do dia a dia das organizações,
entender qual o seu papel na construção da empresa. Por isso, é necessário aprimorar a
comunicação organizacional com seus funcionários e entre os próprios funcionários a fim de
alcançar a qualidade das informações e maior produtividade (ARGENTI, 2006).
A comunicação é importante para os gestores e é necessária a todos os empregados. Neste
sentido, a organização precisa propiciar um ambiente favorável a produtividade, desempenho,
inovação, criatividade e realização profissional de indivíduos e equipes. Para isso, é preciso
remover as barreiras que impedem a transmissão correta da informação (ARGENTI, 2006).
Se for pensada estrategicamente, informar está muito longe de ser o principal objetivo da
comunicação interna, essa ferramenta é algo muito além do que somente passar a informação
adiante. A comunicação corporativa é um processo diretamente ligado à cultura da empresa, ou
seja, aos valores e ao comportamento das suas lideranças e às crenças dos seus
colaboradores (MORGAN,1996).
BAHIA, 1995 afirma que “A comunicação não pode ficar indiferente às mudanças tecnológicas
e sim aderir a toda tecnologia que estiver ao seu alcance no intuito de facilitar o cumprimento
das metas da empresa”. A comunicação interna tem como função transmitir aos funcionários
mudanças operacionais e estratégias feitas na empresa, informações administrativas, ações da
empresa e participação da companhia no mercado. Pode ainda tratar de assuntos ligados à
responsabilidade social, meio ambiente e eventos culturais. Desta forma, o colaborador, não se
considera um mero empregado, mas sim pessoas que exercem suas funções em parceria com
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a instituição.
Segundo

KUNSCH, 1997, a comunicação organizacional, empresarial e corporativa, são

terminologias utilizadas com a mesma definição no Brasil para explicar a comunicação
trabalhada nas organizações em geral, como esse sistema se formou há algumas décadas e
se estabilizou na atual esfera global.
Entretanto, com a implantação da democracia, essa realidade se transformou e vem se
transformando de forma gradativa. Segundo BUENO, 2009, p.6.
(...) A comunicação é o espelho da cultura empresarial e reflete, necessariamente, os valores
das organizações. Se eles caminham para valorizar o profissionalismo, a transparência, a
responsabilidade social e participação, a Comunicação se orienta no mesmo sentido.

A comunicação corporativa tornou-se peça fundamental no processo de integração no
ambiente das organizações. Ao longo do tempo, as ações de comunicação foram ganhando
espaço e credibilidade. Neste sentido, cabe ressaltar que os avanços tecnológicos surgiram
como um grande aliado na propagação de mensagens e valores para o público interno de uma
organização. De fato, a confiança entre gestores e colaboradores é a base para uma
comunicação eficaz porque é a confiança que dá consistência às mensagens. Isso mostra que
a comunicação interna é um indicador de modernidade da cultura organizacional e, por isso,
deve ser considerada e valorizada por todos os níveis hierárquicos. As empresas, cada vez
mais, vêm tratando a comunicação empresarial como uma ferramenta estratégica, em que a
gestão pode se transformar em vantagem competitiva. Mais do que tudo, a comunicação
interna surge como elemento essencial (BUENO, 2003).
A comunicação garante o alinhamento dos funcionários com os objetivos a serem alcançados e
pode ainda ajudar na prevenção de possíveis contratempos, pois, a empresa tem a
possibilidade de interceder conflitos e buscar soluções com antecedência (KUNSCH, 1997).
Prova disso, é que as organizações têm percebido que manter a equipe bem informada é
essencial, principalmente, em momentos de crise, já que funcionários bem amparados, bom
clima interno e o sentimento de vínculo com a instituição afetam diretamente a produtividade e,
consequentemente, a capacidade de crescimento organizacional (KUNSCH, 1997).
No entanto, participar das decisões e dos fluxos de ações dentro de uma organização, é
essencial para construção de um relacionamento saudável e confiável entre os profissionais,
além de torná-los mais engajados e alinhados com os valores da organização (ARGENTI,
2006).

18

De fato, fazer gestão é provocar mudanças, aquelas necessárias para se obter os resultados
desejados. Administrar é resolver conflitos e fazer cada vez mais, com cada vez menos, com
mais agilidade e cada vez melhor. Se a organização não se reestrutura, não se adapta, não
gera resultados. O segredo é envolver as pessoas certas no grau certo, nos ambientes certos e
no momento propício (ARGENTI, 2006).
Contudo a falta de comunicação faz que muitas vezes os funcionários nem sequer conheçam a
empresa na qual trabalham. O problema é que, a maioria das organizações, não se dá conta
da dimensão que essa questão pode assumir. Em termos gerais, as empresas devem contribuir
para reverter esse quadro, tendo como ponto de partida a valorização do capital humano, que
por sua vez, gera satisfação pessoal, comprometimento e participação de todos os atores
envolvidos (ARGENTI, 2006).
6.2 Gestão compartilhada da VISA
O termo „‟gestão‟‟ significa a capacidade de empregar os recursos necessários (humanos,
financeiros, estratégicos, criativos…) para alcançar objetivos propostos de forma eficiente e
eficaz. Dessa forma, a gestão tem por tarefa “Interpretar os objetivos propostos por meio do
planejamento, organização, direção e controle de todos os níveis da organização, a fim de
alcançar tais objetivos de maneira eficiente e eficaz‟‟ (CHIAVENATO, 2001).
Assim, o processo de gestão envolve um conjunto de procedimentos, que vai desde o
planejamento, organização, implantação de metodologias e execução de tarefas, até o
acompanhamento e controle das mesmas.
Ao longo dos anos o modelo de gestão tradicional, centralizador, de caráter autoritário e
hierárquico vem sendo gradativamente substituído por um modelo de gestão moderno, com
foco humanístico, com delegação plena de autoridade, baseado na autonomia do sujeito e
tendo como influência a teoria das relações humanas.
É importante ressaltar que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem garantido na Constituição
Federal, em seu Art. 198, o princípio da participação social, ou seja, a própria Carta Magna
ratifica a intenção de democratizar a gestão da saúde.
Seguindo esse preceito, a gestão participativa ou compartilhada surge como um dos modelos
mais contemporâneos de gestão e que vem sendo encorajado no âmbito do SUS, o modelo em
questão potencializa a comunicação e as relações entre os diversos atores envolvidos na
produção de saúde, estimulando a mobilização das equipes de trabalho na definição de
objetivos comuns que promovam as mudanças desejadas, fomentando os encontros por meio
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das rodas de conversas e fazendo circular o diálogo de forma democrática (PLANO NACIONAL
DE HUMANIZAÇÃO, 2004).
De acordo com Campos (2005), a democratização das relações interpessoais e, por
consequência, a democracia nas instituições são pré-requisitos fundamentais para a viabilidade
de um projeto de humanização. Esta constatação demonstra a importância do aperfeiçoamento
dos sistemas de gestão, exemplificado por sua relevância e influência no próprio processo de
humanização do Sistema Único de Saúde.
Todavia, apesar dos avanços conquistados com os novos modelos de gestão, muitos
trabalhadores de saúde ainda são colocados à margem dos processos decisórios,
especialmente os que envolvem os rumos das unidades em que trabalham. Muitos
trabalhadores parecem ser desencorajados pelo preconceito que ainda têm sobre os sistemas
de gestão, seja pelas (ainda existentes) gestões centralizadoras ou pela burocracia.
O investimento ainda insuficiente na capacitação dos trabalhadores de saúde, principalmente
quando se trata de gestão participativa e trabalho em equipe, reduz a probabilidade de um
processo crítico vinculado às práticas de saúde e aos usuários em suas diferentes
necessidades. É de suma importância intensificar os dispositivos de fomento à valorização e à
inclusão dos trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde.
A gestão compartilhada pode ser um importante instrumento para melhoria dos processos de
trabalho no âmbito da Vigilância Sanitária, sua metodologia possibilita a participação de todos
os atores sociais nos processos decisórios, que por sua vez, podem envolver desde ações e
metas com foco na gestão dos riscos sanitários, até as possibilidades que vão além das ações
que se limitam ao “poder de polícia” e normativas, cedendo espaço para as ações de caráter
educativo, tão importantes para o trabalho em VISA. Além de possibilitar uma melhoria nos
processos de trabalho, a gestão compartilhada constitui-se em estratégia fundamental para a
definição de recursos humanos, podendo assumir papel importante na implementação de uma
política de Gestão de Pessoas que atenda as necessidades específicas do fazer técnico e
operacional dos trabalhadores de VISA.
Assim, considerando os benefícios a serem alcançados, não devemos poupar esforços para a
implementação de instrumentos que possibilitem a promoção de uma gestão participativa no
SUS, de modo a apoiar a democratização dos processos de decisão e garantindo a ampliação
do diálogo entre população, trabalhadores de saúde e administração, promovendo dessa forma
uma gestão participativa efetiva.
Acreditamos que o caminho a ser seguido perpassa necessariamente pelo tipo de gestão

20

proposto pelo Plano Nacional de Humanização, um modelo centrado no trabalho em equipe, na
construção coletiva e em espaços coletivos que garantam que o poder seja de fato
compartilhado, por meio de análises, decisões e avaliações construídas coletivamente, “um
modelo onde planeja quem executa.”
6.3 Educação Permanente em Saúde
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, inciso III, atribui ao SUS à competência de
ordenar a formação na área da Saúde (BRASIL, 1988). A partir daí, as ações relacionadas à
educação em saúde passaram a ser uma das atribuições e finalidades do SUS. Nesse
contexto, a Educação Permanente em Saúde (EPS) surgiu como uma das ações responsáveis
por garantir o cumprimento do texto Constitucional supracitado, assim como as diversas
Portarias que posteriormente vieram regulamentar tais ações, como as Portarias do Ministério
da Saúde nº 198 de fevereiro de 2004, que Institui a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o
desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências, a Portaria nº 1.996,
de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde, e a Portaria nº 278, de fevereiro de 2014, que
Institui diretrizes para implementação da Política de Educação Permanente em Saúde, no
âmbito do Ministério da Saúde (MS), dessa forma, a educação permanente passou por um
processo de evolução até receber status de política pública, uma ferramenta fundamental para
a contribuição do ensino à construção do Sistema Único de Saúde bem como a estratégia do
SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para a saúde.
Antes de esclarecer sobre a importância da educação permanente, primeiro se faz necessário
compreender seu conceito. Segundo define Rovere, 1994, a educação permanente em saúde
(EPS) emerge como estratégia de qualificação profissional e da atenção, visto que se mostra
como “a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho nos diferentes serviços cuja
finalidade é melhorar a saúde da população”.

Conforme PEREIRA,

L. D (2014), “a EPS coloca, como objeto de reflexão e avaliação, o cotidiano de trabalho em
saúde e os atos produzidos. Assim, possibilita, de forma concomitante, o desenvolvimento dos
profissionais e de suas organizações, além de reforçar a relação entre as ações de formação,
de gestão dos serviços, do trabalho da atenção à saúde e do controle social”.

Para que tenham a capacidade de transformação da realidade, é de suma importância que os
processos educacionais em Vigilância Sanitária estejam articulados com os princípios da
Política de Educação Permanente em Saúde (EPS), segundo os quais “o aprender e o ensinar
se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho”.
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Por tomar o processo de trabalho como eixo central de análise e intervenção, a EPS configura
em uma estratégia eficaz para quem busca intervir nos processos de trabalho em Vigilância
Sanitária (VISA). A EPS possui potencial para produzir mudanças de práticas de gestão e de
atenção, pois possibilita o dialogo com as práticas e concepções vigentes, de forma a
problematizá-las na realidade concreta do trabalho de cada equipe, possibilitando a construção
de novos pactos de convivência e aprimoramento de nossas práticas.
É importante que os processos de EPS para os profissionais de VISA estejam vinculados aos
problemas vivenciados em seus respectivos territórios, para tanto se faz necessário conhecer
os riscos sanitários, o cenário regional e o diagnóstico epidemiológico, tendo como base o
mapa da saúde. O processo de formação dos trabalhadores de VISA também necessita estar
articulado com a Atenção Básica. Para maior efetividade, a EPS deve prever a criação e
implementação de instrumentos de priorização do risco sanitário, objetivando a adequação às
práticas profissionais. A EPS pode atuar na qualificação dos trabalhadores de vigilância
sanitária melhorando seus processos de trabalho, proporcionando uma articulação com outras
áreas de saúde, com objetivo de formar gestores de risco capazes de gerenciar, avaliar,
dimensionar, monitorar e comunicar o risco de agravos relacionados aos processos de trabalho
identificados.
Para garantir a implementação da EPS é importante firmar parcerias entre a vigilância sanitária
e instituições de ensino, de forma a garantir a inclusão ou utilização de metodologias ativas de
aprendizagem

na

formação

dos

profissionais.

Estas parcerias devem priorizar projetos pedagógicos que tenham a capacidade de transformar
a prática dos trabalhadores, aproximando-os da realidade. Os processos de EPS devem ser
continuamente monitorados e avaliados, e devem estar relacionados com o conhecimento que
se tem do território, com o levantamento e entendimento do risco e a compreensão da sua
complexidade. Além disso, devem prever a utilização dos sistemas de informação existentes.
Nesse sentido, considerando as infinitas possibilidades trazidas pela EPS, é difícil vislumbrar
um caminho para mudanças reais nos processos de trabalho da Vigilância Sanitária que não
perpasse pela implementação da Educação Permanente em Saúde, ação que tem potencial
para promover uma formação profissional em VISA articulada às atividades dos trabalhadores,
priorizando o risco sanitário e cada vez mais relacionada com os princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde.

7. PERCURSO METODOLÓGICO
O processo de construção do Projeto Aplicativo (PA) utiliza a metodologia de problematização,
por meio da qual todo o processo de aprendizagem tem início no contato e na leitura de
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realidade, realizados pelos atores sociais em questão.
Ao considerarmos que “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de
intervenção no mundo” (FREIRE, 2011), a construção de um PA representa uma oportunidade
concreta para traduzirmos nossa ação como sujeitos que desejam transformar a realidade.
Matus, 1993 refere-se à necessidade de desenvolver capacidades para a construção do
planejamento estratégico situacional. Para Matus 1993, há quatro momentos que se alteram
em um processo contínuo, momento explicativo, momento normativo, momento estratégico e
momento tático operacional.
No processo de construção do PA, uma das principais capacidades a serem desenvolvidas é a
do pensamento/raciocínio estratégico, como forma de “sermos condutores de nosso próprio
futuro” (MATUS, 1993) Além disso, a capacidade de contextualizar os projetos em relação aos
problemas relevantes para o trabalho em saúde dos participantes também é estimulada.
Para que o objetivo seja alcançado de forma a atingir todos os integrantes é necessária a
participação de todos e conseguir o máximo de desempenho é um dos desafios a serem
enfrentados. De acordo com MATOS (1997), os fatores que influem, decisivamente, sobre a
motivação humana são: trabalho em grupo; reconhecimento, segurança e integração ao grupo,
necessidades fisiológicas, necessidade de segurança material, necessidades sociais,
necessidade do ego e necessidade de autorrealização.
Conforme as necessidades humanas descritas por MATOS (1997) podemos compreender um
pouco os fatores que influenciarão a participação de cada um dos integrantes da equipe.
Iniciamos com uma análise situacional e uma leitura da realidade dos participantes da atividade
identificando os problemas por meio de uso de técnicas e ferramentas específicas.
Segundo Matus(1993) um problema 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 conhecimento. Esse autor entende que macroproblemas
sintetizam todos os problemas relevantes para um ator em situação concreta.
Nesse contexto cada participante do grupo identificou três desconfortos em relação à realidade
sobre a qual pretende intervir.
Cada desconforto foi expressa numa tarjeta e fixadas no mural. Essas inquietudes foram
agrupadas por ideias afins, foram compiladas em núcleos de sentido, visando a construção de
macroproblemas. O facilitador auxiliou na diferenciação das causas e consequências, essa
problematização favoreceu a identificação dos problemas possíveis a serem enfrentados.
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Identificados os macroproblemas, partimos para os desejos de mudança elencados pelos
participantes, a cada macroproblema o desejo de transformar essa realidade. E o próximo
movimento foi a pactuação do grupo, construção do plano para enfrentamento desses
problemas identificados.
Esse movimento nos propiciou chegar ao produto final, ficando assim os problemas abaixo
listados:
 Falta de sincronia da equipe;
 Ausência de fluxos e processos escritos de trabalho e
 Recursos financeiros, humanos e materiais insuficientes para trabalhar.

Posteriormente nos foi apresentado pela equipe do IEP-HSL, através de vídeo Circulando
Saberes as propostas de como o PA deve ser construído levando em conta os movimentos
para identificação dos problemas: Magnitude, transcendência, vulnerabilidade e factibilidade.
Problemas identificados pela equipe:
1 - Fragilidade nas relações interpessoais
 Harmonização da equipe
 Melhor qualidade e produtividade

2 - Ineficácia das ações de Educação Permanente

 Eficiência e eficácia dos profissionais
 Melhor qualidade e produtividade
3 - Ausência de Padronização dos processos de trabalho
 Fluxo e processos escritos de trabalho

4 - Insuficiência de recursos materiais e pessoal para desenvolver o trabalho
 Recursos humanos, financeiros e materiais para desenvolver o trabalho.

Priorizamos os problemas elencados e chegamos as seguintes matrizes decisórias:

MATRIZ DECISÓRIA
Problema
Fragilidade nas relações

Relevância

Prazo

Factibilidade Viabilidade

Total

17

16

21

17

71

23

20

21

18

82

interpessoais
Ineficácia das ações de Educação

24

Permanente
Ausência de Padronização dos

26

22

24

21

93

24

25

16

17

8

processos de trabalho
Insuficiência de recursos materiais
e pessoal para desenvolver o
trabalho
Relevância é a importância do problema para o sistema de saúde; prazo é o tempo necessário para resolver
determinado problema; factibilidade é a capacidade de intervenção no problema; viabilidade é a capacidade política,
técnica e gerencial para a execução das ações para o enfrentamento do problema.

Posteriormente definimos o macroproblema: Ausência de Padronização dos processos de
trabalho de VISA.

ATORES

VALOR (alto, médio ou

INTERESSE

baixo)
Secretário Estadual de Saúde

Médio

-

Secretário Municipal de Saúde

Alto

+

Presidente do Conselho Estadual de saúde

Baixa

-

Presidente do Conselho Municipal de saúde

Médio

-

Presidente do COSEMES

Alto

-

Associação de Contadores

Baixa

-

Alto

+

Secretário de Administração Municipal

Após
elencar de
os problemas
Secretário
Finanças considerados prioritários para melhor
Alto compreender o contexto,
+
Presidente da Câmara de Vereadores
Baixo
fizemos uma análise situacional que contribuiu para o desenvolvimento do pensamento
Presidente da Associação do Comercio
Alto
estratégico, identificando os atores sociais relevantes em relação aos problemas selecionados,
mediante a aplicação da matriz de valor e interesse.
Fizemos a matriz de identificação dos atores sociais envolvidos que poderiam atuar nesse
processo.
MATRIZ DECISÓRIA
MACROPROBLEMA

ORDEM DE PRIORIDADE

Ausência de padronização dos processos de trabalho;

1º

Insuficiência de ações de educação permanente voltada para os

2º

profissionais de VISA;
Insuficiência de recursos financeiros, de recursos humanos e de

3º

estrutura e insumos para a execução das ações de VISA ;
Fragilidade nas relações interpessoais e de trabalho.

4º
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A escolha do problema para construção do Projeto Aplicativo foi baseada nos desconfortos
apresentados durante as discussões em equipe e agrupados por semelhança. Após a compilação
dos macroproblemas em núcleos de sentidos, foram observados os pontos críticos e
fundamentais para desenvolvimento do projeto, tais como: relevância, viabilidade, prazo e
factibilidade. Sendo assim, ficou definido o macroproblema principal a ser abordado: Ausência de
padronização dos processos de trabalho.
Foram elencadas algumas dificuldades até a definição do problema a ser enfrentado. Dentre eles
podemos citar o desconhecimento da metodologia de trabalho, o pouco tempo para as reuniões
do grupo e a diversidade de opiniões, objetivos e realidades dos integrantes.
Estabelecendo uma visão geral do problema, poderemos alcançar os objetivos que é interferir de
forma significativa em nosso meio. Para que fosse possível nos aprofundamos no conhecimento
dos problemas, priorizamos os mais relevantes e formulamos explicações que podiam gerar
respostas para a ocorrência desses problemas.
A partir da priorização do problema partimos para a formulação de um conjunto de prováveis
explicações para a ocorrência desses problemas: a árvore explicativa que consiste num
fluxograma relacionando as causas e consequências, possibilitando a identificação de potenciais
obstáculos e oportunidades para a intervenção.
Inicialmente assistimos a mais um vídeo da Série Circulando Saberes, realizado pela equipe
IEP-HSL, como construir uma Árvore Explicativa (AE), onde foi identificado um macroproblema,
os descritores, as causas e as consequências. Um dos ensinamentos mais importantes é a
identificação do problema, esse deve ser formulado de forma bastante precisa a fim de que a
carga negativa esteja claramente explicitada.
Para a realização da dinâmica são propostos cinco movimentos:
O primeiro movimento é descrever os problemas através da identificação dos descritores. 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.
Para testar se os descritores estão bem formulados e suficientes para descrever o problema,
faz – se a pergunta: caso sejam eliminadas as cargas negativas dos descritores, o problema
estará resolvido? Se a resposta for afirmativa, o problema está bem descrito. Caso contrário, é
possível que esteja faltando algum descritor ou que os descritores escolhidos não sejam
relevantes.
O segundo movimento é identificação das causas que determinam o problema, nesse caso a
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AE será 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. Ao responder a essas perguntas a equipe identifica causas e começa a interrelacioná-las. A seguir, deve-se encontrar a causa da causa e assim sucessivamente, até que o
ator sinta-se contemplado e considere que as explicações encontradas representam
adequadamente o problema.
O terceiro movimento identifica as consequências do problema, considerando cada descritor.
O quarto movimento relaciona os descritores com as possíveis causas e consequências
relatadas. Compreendendo que causas ou consequências podem estar relacionadas a mais de
um descritor.
O quinto e último movimento é identificar o nó critico (NC). São as causas que melhor
representam o problema e que devem ser os alvos de intervenção no plano de ação.
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 estão relacionados. Essas causas são chamadas nós críticos do problema.
Para Matus (1993), os nós críticos devem cumprir simultaneamente três condições,
considerando as seguintes perguntas:
1-

A intervenção sobre esta causa tem impacto decisivo sobre os descritores do

problema, no sentido de modificá – los positivamente?
2 – A causa é um centro prático de ação? Ou seja, há possibilidade de intervenção
direta sore este nó causal, mesmo que não seja pelos atores que a explicam?
3 – É politicamente oportuno atuar sobre a causa identificada?
Se essas condições forem cumpridas simultaneamente, ou seja, as três questões forem
respondidas afirmativamente, a causa deve ser selecionada como um “nó crítico e a partir
elaboram-se ações necessárias para a mudança dos descritores do problema, ou seja, o que
pode ser feito para um determinado período de gestão.

Construção Arvore Explicativa
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Após um vídeo da série Circulando Saberes IEP-HSL, demos continuidade ao P.A. com a
construção do Plano de Ação, ou seja, uma intervenção para resolução dos problemas de
forma organizada em um determinado ambiente.
Entende – se por intervenção o conjunto de meios organizados num contexto específico, em
um dado momento, para produzir bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação
problemática (CONTANDRIOPOULOS, 1997).
Segundo Champagne et al, 2011, uma intervenção, seja ela um projeto, programa ou uma
política, pode ser concebida como um sistema organizado de ações que inclui objetivos, atores,
estrutura, processos.
Este é o momento de desenhar o plano de intervenção, ou seja, de definir a situação futura
desejada e as ações concretas que visam resultados, tomando como referência os nós críticos
selecionados. Foi muito importante revisitarmos as etapas anteriores modificando, antes de
iniciar o plano de ação, lembrando que o planejamento estratégico é um processo dinâmico.
O produto final consistiu no preenchimento de uma planilha para cada nó crítico. Cada ação foi
detalhada segundo as atividades que a compõem, devendo ter seus produtos e resultados
determinados, assim como os responsáveis pelas ações, os recursos empregados e o tempo
de execução, considerando o contexto ou o cenário do plano. É importante observar que em
relação à situação desejada há inúmeras condições que podem ocorrer durante a execução do
plano, e essas mudanças requerem uma permanente análise da conjuntura.
Para a escolha dos indicadores da planilha de ação devemos considerar cinco atributos:
simplicidade que é a facilidade de compreensão, de cálculo e de uso; mensurabilidade, baseiase em dados disponíveis ou fáceis de conseguir; seletividade que seria a concentração nos
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aspectos essenciais do que se quer monitorar e validade que é a capacidade de medir o que se
pretende.
Os recursos necessários podem ser de diferentes naturezas, como econômico-financeiros,
cognitivos, organizativos e políticos.
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 determinado períodos
apresenta restrição.
Com base nesses conhecimentos construimos um plano de ação para cada NC, esta fase foi
bastante demorada, com muitas reflexões, construções de consensos e respeito às
singularidades, sempre revisitando informações anteriores.
PLANO DE INTERVENÇÃO
Nó Crítico 1- ausência de espaços coletivos para planejamento e decisão sobre as
ações de VISA.
Nó Crítico 2- deficiência na comunicação entre gestão e servidor;
Para o nó crítico ausência de espaços coletivos para planejamento e decisão sobre as ações
de VISA os resultados esperados são: disponibilidade de evidências e informações para
subsidiar as ações diversas áreas na VISA. Dentre as ações e atividades criar e disponibilizar
biblioteca virtual acessível para subsidiar ações de VISA.
Para o nó critico deficiência na comunicação entre gestor e servidor os resultados esperados
são:

Melhoria

na

comunicação

entre

gestor

e

servidor;

alinhamento

conceitual,

agilidade/celeridade no processo de trabalho e diminuição do retrabalho. Dentre as ações e
atividades a criação de espaço coletivo para discussão e planejamento além de monitoramento
das ações. Os responsáveis, parceiros e eventuais opositores são o gestor da VISA e os
servidores. Os indicadores se resumiram em três: número de reuniões por mês; número de
demandas encaminhadas versus solucionadas; porcentagem de servidores satisfeitos. Os
recursos necessários são audiovisuais, questionário, material de apoio, espaço físico e
recursos humanos. Os prazos são um mês, dois meses e doze meses.
Montamos, então a planilha contendo o plano de ação para atacarmos os nós críticos.
Segundo Matus 1993, estratégia é a arte de lidar com a incerteza, com a imprecisão e a névoa
do amanha. E viabilidade significa a construção de possibilidades e alternativas que os
permitem produzir mudanças na realidade.
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Viabilizar um plano de ação, diante de um ambiente de incerteza e imprevisibilidade, é
desafiador. Que plano de ação são viáveis hoje? Esse questionamento deve ser feito para dar
início á análise de viabilidade de um plano de ação. Há ações que dependem exclusivamente
do ator que planeja essas são consideradas mais simples e de maior viabilidade, e há outras
ações que dependem de vários atores, que podem ser opositores, que podem deter o poder
político e/ou financeiro e que podem ser de solução mais complexa. As ações mais viáveis são
as de consenso ou aquelas onde os que não apoiam são indiferentes. São também viáveis as
ações conflitivas nas quais os que as apoiam superam a oposição dos que resistem (MATUS,
1993).
Assim, analisar a posição/motivação dos atores diante das diferentes ações elaboradas é um
movimento estratégico, no sentido de se buscar viabilidade. Isso pode ser feito por meio da
análise do interesse e do valor que cada ator social atribui às ações do plano. O interesse é
marcado com os sinais: (+) positivo (-) contra e (o) indiferente. O valor pode ser: (A) alto (M)
médio e (B) baixo. Com tal avaliação identifica-se se a ação é de consenso ou conflitiva.
A equipe EP-HSL disparou a atividade sobre a gestão do plano. Nesta etapa ocorre a condução
do plano, seu monitoramento, a identificação das dificuldades e as correções necessárias a
serem efetivadas nas operações propostas. É necessário construir um sistema de gestão
baseado em acompanhamento com cronograma e resultados; comunicação e integração dos
atores envolvidos, que faça a correção de rumos necessários e garanta que ele seja
efetivamente implementado. Para a boa administração de um plano de ação é importante ter
um modelo de gestão e um processo de acompanhamento da implantação do plano. Sugere-se
que o modelo de gestão seja colegiado, e é necessário que o processo de acompanhamento
da implementação seja realizado por meio de ferramentas de gestão. Deve ser apresentada
uma descrição clara e precisa sobre indicadores definidos, é importante que sejam criados
mecanismos para que os responsáveis pelas ações informem periodicamente ao colegiado
sobre o andamento dessas e os resultados alcançados, visando à produção de ajustes.
Os movimentos basearam-se em classificar as ações quanto à viabilidade em alta, média ou
baixa, o impacto: alto, médio e baixo, o comando se for gerentes e atores internos, comissões
temporárias internas ou atores internos articulados com atores externos, duração em curta,
média e longa e o recurso podendo ser político, econômico, técnico e organizacional. E em
construir uma matriz de monitoramento do plano e, por fim, construir um cronograma de
implementação das ações.
Para o nó crítico ausência de espaços coletivos a ação definida foi a criação de espaços
coletivos consideramos que a viabilidade e o impacto são altos, o comando seria dado por
gerentes e atores internos, com duração media de Out/17 a Abr/18, portanto seis meses.
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Contamos com recurso técnico organizacional. Esses espaços coletivos já se encontram em
andamento na VISA do município de Vila Velha. A principal dificuldade encontrada é resistência
dos servidores em participar das reuniões e do gestor em implementar.
Para o nó critico deficiência na comunicação entre gestor e servidor, definimos como ação o
plano de ação integrado e compartilhado e ações de educação permanente para servidores. No
plano de ação integrado e compartilhado consideramos altos a viabilidade e o impacto, o
comando seria disparado por gerentes e atores internos. A duração foi considerada longa por
ser de doze meses aproximadamente (Jan/18 a Dez/18). Nesse, contamos com recurso
político, técnico e organizacional. Ainda não foi implementado, a principal dificuldade que
relacionamos foi resistência do gestor e dos servidores.
Para ação de educação permanente a viabilidade e o impacto são altos, o comando parte de
comissões temporárias internas, do gestor, e dos atores internos envolvidos. Início em seis
meses (Jun/18), sendo de duração longa. Contamos com recurso político, econômico técnico e
organizacional. Ainda não iniciamos, devido as dificuldades apontam em

conseguir

financiamento suficiente e resistência do gestor e dos servidores.
Quanto à precedência, consideramos uma antecedência estratégica que uma ação tem em
relação à outra conforme nessa ordem exposta acima.
A Matriz abaixo representa ações e atividades que compõem o plano de ação do Projeto de
Intervenção, com as quais se pretende atender aos anseios dos servidores da VISA em participar
efetivamente do planejamento das ações deste setor e de atualizar e se apropriar de conhecimentos
técnicos significativos que atendam as suas reais necessidades e os capacite para tomada de
decisões e melhorias de todo o processo de trabalho no âmbito de suas relações com demais
setores da própria Secretaria de Saúde ou fora desta, com o regulado e a população em geral.

Para atender a essas expectativas o Grupo (GAF) propôs inicialmente a criação de um Espaço
Coletivo com definição de atividades como implantação de calendário anual para reunião da equipe
VISA para discussão, levantamento de necessidades, potencialidades, estabelecendo prioridades e
subsidiarão o planejamento e decisões sobre as ações de Vigilância Sanitária, em substituição ao
modelo de gestão centralizada e fragmentada, possibilitando e valorizando a participação dos
servidores de todos os seus segmentos na elaboração do planejamento das ações pertinentes.
Assim, espera-se que a integração proposta habilite os profissionais a uma visão do todo; favoreça o
desenvolvimento uniforme do trabalho norteado pelas necessidades de cada segmento e a
corresponsabilidade para o comprometimento de todos os atores envolvidos. Superada a etapa de
criação do espaço e organização de seu funcionamento, foi necessário estabelecer o universo das
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situações e problemas a serem abrangidos.
Um segundo movimento pensou-se na criação de ferramentas para realizar o monitoramento e
avaliação contínua da efetividade do espaço criado, dos instrumentos de gestão e das atividades
com a finalidade de verificar se estariam contemplando a realidade vivenciada pelos servidores em
sua rotina de trabalho provocando melhoria na qualidade e produtividade.

Com relação ao nó crítico deficiência na comunicação entre gestor e servidor entendemos que
as ações de educação permanente podem ajudar alinhar os conceitos necessários além da
necessidade de um espaço coletivo e protegido com intuito de identificar as fragilidades
existentes e fortalecer a comunicação entre gestor e servidor.

O terceiro movimento a relaciona-se aos processos de capacitação técnica cuja proposta de
ação é a promoção de educação permanente para os servidores visto que, para realizar suas
atividades, exige-se que os profissionais deste setor executem ações básicas de educação e
promoção de saúde, inspeções sanitárias, investiguem
apliquem as

surtos, atualizem-se, conheçam e

legislações sanitárias editadas, executem procedimentos de controle

burocrático‐administrativos tais como expedição de autorizações e licenças para o
funcionamento de atividades saúde e de interesse à saúde, protocolos e rotinas de trabalho
para os

procedimentos de licenciamento e de controle orientada para a intervenção nos

problemas sanitários no território de atuação, bem como para a fiscalização do cumprimento
das legislações que normatizam o funcionamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância
sanitária.

Além disso, a incorporação de novas tecnologias aos processos produtivos e de prestação de
serviços tem exigido dos técnicos agilidade na apropriação de conhecimentos para a avaliação
dos riscos sanitários inerentes aos estabelecimentos sujeitos à fiscalização da VISA. Portanto,
é fundamental a permanente revisão das normas sanitárias e a atualização dos profissionais
que tem o dever de fiscalizar seu cumprimento. Assim acreditamos que a educação
permanente poderá solucionar as questões apontadas e será capaz de promover a
uniformização das ações da fiscalização, minimizando os conflitos relacionados a
discricionariedade dos técnicos,

promovendo assim

melhoria das relações existentes e

muitas vezes conflituosas entre as VISA e o setor regulado.

Cabe ressaltar que as ações propostas e o cronograma apresentado poderão sofrer alterações
para atender necessidades prementes e/ou inusitadas na rotina do trabalho dos profissionais.
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GESTÃO PARTICIPATIVA E PLANEJAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MATRIZ 1 - AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

NÓS
CRÍTIC
OS
(NC)

AÇÃO
(A)

A1
NC1
Ausênc
ia de
espaço
s
coletivo
s para
planeja
mento e
decisõe
s das
ações
de VISA

Criação
de
Espaço
Coletivo

ATIVIDADE
(AT)

RESP
ONSÁVEI
S

PARCEI
ROS

INDICADORE
S

Gestor
At1
Reunião da
equipe
para
elaboração
de
calendário
anual em
caráter
informativ
o
aos
servidores
e
gestor
para
discussão
de pontos
a
serem
debatidos
em
reunião;

_

Número de
Reuniões
mensais

At2.

_

_

Equipe

Criação de de
apoio,
modelo
gestor
para
registro
dos
assuntos
em
discussão
(Ata,
email
comunicati
vo,
Comunicad
o Interno);
At3.
Definição e
Pactuação
do
funcionam
ento das
reuniões

Servido
res,
gestor

METAS

DU
RA
ÇÃ
O

RECURSOS

Criação de
espaço
coletivo
para
reuniões,
Discussão
e
planejamen
to e
Monitorame
nto das
ações.

Out/17

Materiais de
apoio, recursos
humanos,
questionários e
audiovisuais.

Modelo
Criado_

_

JanFev/18

Materiais de
apoio, recursos
humanos.

Pesquisa
avaliando a
satisfação dos
envolvidos

_

Jan –
Fev/18

Materiais de
apoio, recursos
humanos.

33

At4.
Apresenta
ção da
Proposta
de criação
dos
espaços
protegidos
para
organizaçã
o e estudo
situacional
NC 2Deficiê
ncia na
comuni
cação
entre
gestor
e
servido
r

A1
Plano
de Ação
Integrad
oe
Compart
ilhado

At1.
Elaboraçã
o
atualizaçã
oe
monitoram
ento dos
instrument
os de
gestão (
Planos de
Contingên
cia,
PDVISA,
PPI, etc)

At2.
Elaboraçã
o de Plano
de Ações
em
eventos
coletivos e
anuais(
Festada
Penha,
Projeto
Verão ,
Semana
Santa etc)

At3.
Criação de
ferramenta
s para
monitoram
ento,
efetividade
do espaço
coletivo

Gestor,
equipe
respons
ável

_

Questionário
para medir de
forma
qualitativa o
funcionament
o dos espaços

_

Fev/18

Materiais de
apoio, recursos
humanos,
questionários e
audiovisuais.

Gestor,
servidor
es da
VISA e
demais
setores

Assessori
a Jurídica
e de
Comunic
ação e TI

Número de
Servidores
acessando
banco de
dados,
Pesquisa de
aproveitament
o dos dados
consultados

JanDez/18
(manter
aliment
ação
constan
te)

TI,
equipamentos
audiovisuais,
espaço físico

Gestor,
servidor
es

_

Planos de
ações
efetivamente
criados

Melhoria
na
Comunica
ção entre
gestor e
servidores
;
Alinhamen
to
conceitual;
Integração
e
transferên
cia no
processo
de toda de
decisão e
nas
ações.
Disponibili
dade de
evidências
e
informaçõ
es para
subsidiar
as ações
das
diversas
áreas na
VISA;
Diminuiçã
o do
retrabalho.

A partir
de
Jun/18

Materiais de
apoio, recursos
humanos,
questionários e
audiovisuais.

Gestor
e
equipe
respons
ável

_

Ferramenta
efetivamente
criada

Número
de
demandas
encaminh
adas X
Soluciona
das.

Jan –
Mar/18

Materiais de
escritório
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A 2
Ações
de
Educaç
ão
Perman
ente
para os
servidor
es

Observa
ção:
primeiro
moment
o será
efetuad
o
apenas
aos
servidor
es
posterio
rmente
para
público
externo.

At1.
Criação do
grupo
composto
por todos
os
segmentos
de VISA
para
verificar o
nível de
conhecime
nto para
elaboração
da
capacitaçã
o

Gestor
e
equipe
respons
ável

Núcleo
de
Educaçã
o
Permane
nte;
Rede de
Atenção
Primária

Grupo
formado

Verificaçã
o do nível
de
conhecim
ento para
elaboraçã
o da
capacitaçã
o

Dez/17
– Jan18

Materiais de
apoio

At2.
Elaboraçã
o de
questionári
o para
utilização
de
ferramenta
s para
levantame
nto e
estudos da
necessida
de local
At3.
Estratégias
para
execução
das
capacitaçõ
es
necessária
em
parceria
com o
setor de
educação
permanent
e

Gestor,
servidor
es
envolvi
dos

- Núcleo
de
Educaçã
o
Permane
nte

Questionário
elaborado
para
pesquisa.

Atender
as reais
necessida
des com
relação a
conhecim
entos em
áreas
diversas

Jan –
Fev/18

Materiais de
apoio, acesso a
banco de dados

Gestor
e
servidor
es
envolvi
dos

Núcleo
de
Educaçã
o
Permane
nte

Estratégias
elaboradas e
parceria
realizada

Capacitar
a
fiscalizaçã
o para
atuar
conforme
a
Legislação
.
Minimizan
do
decisões e
atitudes
equivocad
as

Mar/18

Materiais
didáticos,
recursos
humanos,
questionários e
audiovisuais,

At4.
Elaboraçã
o da
programaç
ão dos
conteúdos
programáti
cos

Gestor,
servidor
es

Faculdad
es,
ETSUS,
NEP

Conteúdo
programático
selecionado

Abr/18

Materiais
didático,
recursos
humanos,
questionários e
audiovisuais,
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At5.
Criação e
instrument
o avaliativo

Gestor,
equipe
respons
ável.

Faculdad
es,
ETSUS,
NEP,
Estabelec
imentos
regulados

Instrumento
avaliativo
criado

Ampliar a
capacidad
e de
comunicaç
ão e
expressivi
dade da
Fiscalizaç
ão

MAI/18
,
atualiza
do
constan
tente

Materiais
didático,
recursos
humanos,
questionários e
audiovisuais,

MATRIZ 2 - ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PLANO

VARIÁVEIS
(FORA DO CONTROLE DO ATOR PRINCIPAL)

1.

CENÁRIO

Política - no decorrer do processo ocorreu a troca de gestor da

O Projeto de Intervenção deverá ser

VISA

apresentado ao gestor atual

É possível negociar visto que os recursos
2. Econômica - recursos financeiros para a implantação do projeto

financeiros necessários são de pequena monta
e, se inacessíveis, não inviabilizam a execução
do Projeto.

3. Técnica – disponibilidade de capacidade técnica (recursos
humanos capacitados, recursos materiais, conhecimento, sistema de
informação, equipamentos e outros) para a implantação do projeto.

Capacidade técnica disponível

MATRIZ 3 – CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÃO
PERIODO: OUTUBRO/2017 a
DEZEMBRO/2018
NÓS
CRÍTICOS

AÇÕES ATIVIDADES
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN AGO SET OUT NOV DEZ
At 1
A1

NC 1

At 2
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At 3

At 4

At
1

A1

At
2

At
3

At
1
NC 2
At
2

A2

At
3

At
4

At
5
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de assistir ao vídeo do Programa Circulando Saberes IEP-HSL com o Médico
Sanitarista Gonzalo Vecina Neto, que compartilhou sua experiência em pensamento
estratégico em saúde no qual ele enfatizou que a importância de pensarmos de maneira
estratégica. – “estratégico é a disposição de mudar quando a realidade muda - na opinião
dele pensar estratégico é fundamental porque se a realidade muda e eu não mudo, eu vou
certamente errar”.

O autor afirma ainda que Estratégia é o caminho, caminho que deve se alterar sempre que
houver mudança. Todo profissional deve ter a capacidade de perceber qual o seu papel na
construção do futuro da sociedade, em particular os profissionais que trabalham em gestão,
tem que ter um compromisso maior com a busca da ação estratégica. Gestão é alcançar
resultados através de mobilização de recursos, mas não só isso, gestão é construção
também de caminhos, desenhar objetivos e transformar a realidade. Para desenvolver as
capacidades de pensar estratégico, o gestor deve ter disposição para buscar esses
conhecimentos através de literatura, acessória e também de cursos que utilizam
metodologias ativas onde o próprio aluno constrói o conhecimento.

O principal desafio para o planejamento estratégico em saúde é a nossa capacidade de
perceber a realidade, na maioria das vezes nós temos uma capacidade limitada de perceber
o mundo, além disso, nós usamos óticas, ideologias para enxergar o mundo produzindo
distorções na sua capacidade de perceber o mundo e ai vai depender da sua capacidade de
corrigir essas imperfeições. Além da questão da complexidade, ou seja, a simplicidade não
existe, o setor saúde tem baixa capacidade de transformação.

Compartilhamos da fala de Gonzalo quando afirma que, dar o primeiro passo depende de
querer transformar, nós temos de ter o compromisso social de construir uma sociedade
melhor, esse é o componente fundamental da gestão estratégica. Nós temos de ter a
capacidade de constranger a utopia. Ainda em sua fala este afirma:” A utopia é impossível,
temos que torcer para que aconteça essa realização “utópica”. Há um ditado espanhol,
quando os espanhóis mandaram embora os mouros da península ibérica eles perderam a
primeira batalha, e alguém disse “vieram os mouros e nos deram um pau porque Deus ajuda
os maus quando os maus estão em maior numero que os bons”, ele enfatizou que a
transformação ocorre pela nossa vontade, mas também pela construção de massa crítica.”
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1. APRESENTAÇAO
O Projeto Aplicativo (PA) é parte integrante das atividades curriculares do processo
de ensino-aprendizagem no curso de Especialização em Gestão da Vigilância Sanitária,
através da parceria entre Ministério da Saúde – MS, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA e o Hospital Sírio-Libanês – HSL, através do Instituto Sírio-Libanês de
Ensino e Pesquisa – IEP/HSL.

No PA, o objeto de estudo e aprendizagem está relacionado aos problemas ligados
as vivências dos participantes. Como produto do mesmo será formulada uma proposta de
intervenção para o enfrentamento desses problemas.

Um PA pode ser considerado um projeto de intervenção quando se deixa claro os
seguintes aspectos em sua redação:
1.

Demarcação do problema;

2.

Contextualização da situação que envolve o problema;

3.

Objetivos;

4.

Fundamentação;

5.

Procedimentos utilizados para a realização da intervenção;

6.

Definição dos resultados ou produtos que serão potencialmente

obtidos.

Na construção do PA deve-se utilizar a metodologia da problematização. A partir da
identificação de problemas pelos participantes que desejam transformar a realidade,
diversas ferramentas são apresentadas em oficinas de trabalho com o objetivo de apoiar a
construção dos planos de intervenção.

O projeto descrito a seguir foi concebido mediante a oportunidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos no curso e foi elaborado de forma coletiva, por equipe
multidisciplinar de profissionais da vigilância sanitária do estado do Espírito Santo como um
subproduto da conclusão do curso de Gestão da VISA.
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2. CONTEXTO
Durante as oficinas de construção do projeto aplicativo, no transcorrer do curso, um
conjunto de macroproblemas foram levantados e avaliados em conjunto.
Após análise, contemplando o uso das ferramentas de gestão disponibilizadas pelo
curso, a ausência de organização dos processos de trabalho baseada no risco sanitário foi
eleito o macroproblema prioritário.
Apesar da Visa ser um setor único, ela está dividida em cinco áreas técnicas Serviços, Produtos, Engenharia, CECISS e Alimentos - que funcionam de forma
independente. Cada uma com padrões distintos de execução de processos de trabalho.
As inspeções realizadas não são planejadas com base no risco sanitário na maioria
dos setores, atendendo inúmeras vezes demanda de liberação de alvarás e Ministério
Público, gerando uma mesma frequência de inspeções entre serviços com muitas não
conformidades e aqueles com poucas não conformidades.
Os riscos apurados por uma determinada área durante as inspeções não são
participados às outras áreas da VISA, impossibilitando a análise conjunta e sistemática dos
mesmos, além de dificultar o acompanhamento horizontal do cumprimento das melhorias
estabelecidas pelo regulado ao longo do tempo.
Ao olhar para o cenário delineado acima, é fácil constatar a necessidade de
alinhamento dos processos de trabalho na VISA, para que seja possível trabalhar com foco
no risco sanitário, na medida em que esse risco é sinalizado, divulgado e conhecido por
todos.
Dessa forma, o início da estruturação dos processos de trabalho na VISA estadual se
dará por meio da implantação do roteiro padronizado de inspeção em centros de material e
esterilização, atualmente um ponto vulnerável observado durante as inspeções sanitárias
pelas equipes técnicas da Visa.
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3. OBJETO

Considerando as dificuldades enfrentadas no cotidiano de trabalho da VISA Estadual
e, a partir da utilização de uma matriz decisória, estabelecendo análise de viabilidade e
aplicabilidade, temos como objeto deste PA a ausência de organização dos processos de
trabalho baseados no risco sanitário.
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4. OBJETIVOS

4.1.

Objetivos Gerais:

Nosso projeto tem como objetivo geral a organização dos processos internos de
trabalho da Visa com foco no risco sanitário, utilizando este último como norteador das
ações de proteção da saúde da população.

4.2.
•

Objetivos Específicos:

O alinhamento dos técnicos da VISA na apuração e classificação do risco nas
inspeções sanitárias e na elaboração do relatório;

•

A consolidação de dados obtidos a partir das inspeções para geração de
informações estratégicas;

•

A criação de indicadores para o auxílio e orientação na tomada de decisões e na
implantação de ações estratégicas.

7

5. FUNDAMENTAÇÃO
Partindo da ausência de organização nos processos de trabalho na Visa, e visando a
melhoria da qualidade das inspeções para que os riscos sejam mensurados e tratados, o
grupo afinidade definiu a criação de um roteiro de inspeção para os Centros de Material e
Esterilização para ser utilizado por toda a equipe de serviços da Visa estadual.
A

Vigilância

Sanitária

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, 2009).
E porque devemos chegar aos riscos em comum das atividades inspecionadas pela
VISA?
Porque risco é um conceito central e de significativa importância nos saberes e
práticas da área de Visa. O risco é um fenômeno social complexo, ganhou tal amplitude na
sociedade moderna, sendo denominada por Beck (1998) sociedade do risco.
A implementação da padronização é citada por autores como uma ferramenta de
gestão de qualidade. Com a padronização de um roteiro de inspeção, buscamos uma
organização das evidências com foco no risco que servirão de suporte para a construção e
avaliação de resultados e análise geral da situação.
Este processo deve ser feito de modo metódico e organizado. Não se deve esquecer
a importância da participação dos colaboradores. (CMTECNOLOGIA)

8

6. PERCURSO METODOLÓGICO

6.1.

Planejamento Estratégico Situacional

A apreciação situacional é considerada uma leitura de dados que expressam uma
determinada interpretação da realidade. O conceito de situação está relacionado com a
perspectiva daquele que explica a realidade. Dessa forma, mesmo que tenhamos diferentes
interpretações de uma mesma realidade, é importante reconhecermos essas diferenças, que
têm relação com a posição que assumimos num determinado jogo social.

Inicialmente cada aluno emitiu sua opinião com base na percepção sobre
determinada situação e outras, detentoras de maior conhecimento e com uma percepção
diferente, emitiam opiniões distintas. Tudo era escrito em tarjetas e colado para que todos
visualizassem e se sentissem contemplados.
A aceitação do outro como pessoa legítima com diferentes pontos de vista permite a
promoção de relações voltadas à construção de ideias aparentemente contraditórias que
representam as diferentes interpretações que as pessoas fazem da realidade, segundo sua
vivência no mundo.
Durante todos os encontros ficamos à vontade para opinar sobre nossas conclusões
e refletir sobre os problemas da nossa realidade, vivenciados no dia-a-dia do trabalho.

6.2.

Identificando Problemas

É necessário lembrar que um problema existe a partir da percepção de uma pessoa
em relação a uma situação, ou seja, uma mesma situação pode ser confortável para um e
desconfortável para outro, dependendo de seus conhecimentos e ideologias. Na
identificação de problemas, foi exercitada a capacidade democrática do grupo em respeitar
todas as sugestões.
Nesta etapa cada especializando fez o levantamento de três desconfortos pessoais
em relação à realidade presenciada no trabalho. Depois do esclarecimento das idéias que
cada um quis relatar nas tarjetas, esses “problemas” foram agrupados em núcleos de
sentido, e, posteriormente, intitulados.
Sob esta ótica do processo de trabalho (Costa, 2003), especialmente voltado para o
trabalho em visa, os participantes do grupo identificaram as situações de desconforto:
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1-

Deficiência na Qualificação e Capacitação de Profissionais da Visa;

2-

Inexistência de Processo de Trabalho Estruturado baseado no Risco

Sanitário;
3-

Gestão Financeira Deficiente;

4-

Interface Inconsistente entre Setores internos da Visa, entre Visa e

outras Vigilâncias e entre Visa Estaduais e Visas Municipais.

Foram discutidos os macroproblemas encontrados na Vigilância Estadual e as
percepções sobre alguns problemas eram similares. O conhecimento dos profissionais mais
antigos e os que tinham entrado recentemente na Visa Estadual foram se nivelando e todos
crescendo juntos.
Ficaram mais claras as posições chaves que cada profissional tem no ambiente de
trabalho, o que acaba o tornando mais produtivo.
Foram então procurados referenciais teóricos que pudessem apoiar a necessidade
de mudança da realidade do trabalho em visa.
As facilitadoras do curso, ao avaliarem as construções do grupo, sempre
questionavam se um determinado item colocado como fraqueza não poderia ser
oportunidade ou se uma fortaleza não poderia ser uma ameaça, criando assim uma dialética
entre o que é problema e o que é solução. Ao final, muitos dos escritos mudavam de lugar
passando a ter um sentido diferente. Portanto, apesar de ser um ambiente com diversidade
de opiniões e de áreas de conhecimento, construiu-se um modelo diagnóstico inicial.

6.3.

Priorizando Problemas

Os problemas foram avaliados mediante sua relevância, urgência, capacidade de
intervenção e viabilidade de aplicação e foram atribuídas pontuações de acordo com o grau
de cada um: Baixa(0), Significativa(1), Alta(2), e Muito Alta(3).
A relevância diz respeito a importância do problema para o sistema de saúde. O
prazo é o tempo necessário para resolver determinado problema. A factibilidade, a
capacidade de intervenção no problema. E a viabilidade, por sua vez, a capacidade política,
técnica e gerencial para a execução das ações para o enfrentamento do problema.
Conforme matriz decisória, o macroproblema identificado como prioridade para
elaboração do Projeto Aplicativo foi a Inexistência de Processo de Trabalho Estruturado
baseado no risco Sanitário.
As evidências da existência deste macroproblema foram:
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•

Ferramentas de trabalho ineficazes e inexistentes;

•

Falta de organização para resolução de problemas;

•

Ausência de estruturação para tomada de decisões frente à uma não

conformidade;
•

Ausência de roteiros baseados no risco sanitário para realização de

inspeções;
•

Falta de planejamento nas ações.

A definição deste Macroproblema para a elaboração de um Projeto Aplicativo trouxe
algumas dificuldades, como definir os focos a serem abordados e se a escolha do problema
realmente seria aplicável.

O desejo de mudança e melhoria no trabalho dos profissionais que integram o grupo
afinidade os aproximou e encorajou para a realização do projeto.

6.4.

Identificando os atores sociais

A identificação de atores sociais relevantes num determinado contexto é uma ação
importante para a produção de um entendimento aprofundado da realidade. Após elencar os
problemas considerados prioritários é necessário identificar os atores que possam contribuir
para a geração, manutenção ou mudança desses problemas.
Neste contexto, identificamos como características dos atores sociais: capacidade
para formular projetos de intervenção na realidade, capacidade de mobilizar recursos e
motivar pessoas para levar à frente a proposta de mudança, e algum grau de organização.
Ou seja, pessoas que se agrupam em torno de um projeto de forma mobilizada para uma
atuação coordenada.
Podemos dizer que os atores sociais se inserem de distintas maneiras no jogo social,
com diferentes intenções, sendo importante identificar se o seu interesse é positivo ou
negativo e qual o valor (grau de importância que o ator confere a cada problema).
Para o macroproblema levantado neste projeto aplicativo foi realizada a matriz de
mapeamento dos atores sociais, cuja importância pontua o valor e interesse de cada ator
frente ao macroproblema levantado.

11

Análise Situacional

Delinear o contexto: situação inicial (Si), Situação do
Objetivo (So)

Problemas

Relacionar os problemas selecionados em ordem de

Priorizados

priorização

Ator Social

Lista

de

atores Valor

Interesse

sociais
1

Técnicos da Visa

ALTO

+

2

Chefia da VISA

ALTO

+

3

Gerente da Vigilância MÉDIO

+

em Saúde
4

Subsecretária

MÉDIO

+

5

Secretário de Saúde

MÉDIO

+

6.5.

Explicando Problemas

O objetivo da análise de problemas é o de estabelecer uma visão geral da situação
problemática como forma de atuar na realidade com conhecimento aprofundado dos
problemas e formulação de prováveis explicações para a ocorrência dos mesmos.
Nesse contexto, construímos a árvore explicativa que representa uma reconstrução
simplificada dos processos que os geram e das consequências identificadas. As explicações
das causas e consequências gera um diagrama de causa-efeito possibilitando a
identificação de potenciais obstáculos e oportunidades para a intervenção.
A partir do problema priorizado identificamos as manifestações que melhor
descrevem e mensuram o problema, expressando-as em forma de descritores, as causas
que determinam o problema e as consequências do problema.
Os descritores identificados foram: ausência de discussões técnicas multisetoriais
sistematizadas, dispersão dos dados impossibilitando a consolidação das informações, falta
de alinhamento na apuração/classificação do risco sanitário durante a inspeção e
elaboração do relatório.
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As causas identificadas foram: falta de priorização da gestão/equipe técnica, falta de
ferramentas adequadas para consolidação dos dados, deficiência na estrutura do processo
de trabalho. Quanto à conseqüências, foram listadas: falta de alinhamento na conduta
técnica, impossibilidade de gerar indicadores na Visa, impossibilidade de criar cronograma
de inspeções baseado no risco sanitário.
Após a conclusão da árvore explicativa procedemos à identificação e seleção de
causas-chave as quais o ator deve e pode atuar, ou seja, a identificação das causas que
devem ser alvos de intervenção no plano de ação, chamadas nós críticos. Como todos os
pontos desta árvore explicativa estavam interligados, todos foram considerados causaschave. Estrategicamente, um deles foi eleito para o projeto aplicativo.

6.6.

Intervindo no problema

Posteriormente trabalhamos com a capacidade de intervir em problemas,
considerando o nó crítico estabelecido a partir da árvore explicativa: Deficiência na
Estruturação do Processo de Trabalho.
Utilizamos a ferramenta de Plano de Ação – PES SIMPLIFICADO como proposta
para enfrentamento do nó crítico estabelecido, onde relacionamos o resultado esperado, as
ações e atividades, os responsáveis, parceiros/eventuais opositores, indicadores, recursos
necessários e prazos.
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7. PLANO DE INTERVENÇÃO
A partir do macroproblema encontrado, ausência de organização dos processos de
trabalho baseada no risco sanitário, foram desenvolvidas ações e atividades para melhoria
dos processos.
Os resultados, as ações e seus responsáveis, indicadores de monitoramento,
recursos e prazos de execução estão dispostos na planilha abaixo:
RESULTADO
ESPERADO

AÇÕES E
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS/OPOSITORES

INDICADORES

RECURSOS

PRAZOS

06 MESES

ALINHAMENTO
NA APURAÇÃO E
CRIAÇÃO DE
ROTEIRO DE
INSPEÇÃO

- CRIAÇÃO DE
ROTEIRO DE
INSPEÇÃO COM
CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO EM ALTO,
MÉDIO E BAIXO

-EQUIPE DE
SERVIÇOS
PARTICIPANTES DO
CURSO GVISA

(P) EQUIPE DE PRODUTOS E
CECISS, PARTICIPANTES DO
GRUPO AFINIDADE DO
CURSO DE GVISA

ROTEIRO DE
CME CRIADO

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO NA
INSPEÇÃO
E ELABROLAÇÃO
DO RELATÓRIO

- SISTEMATIZAÇÃO
DA APLICAÇÃO DO
ROTEIRO DURANTE
A INSPEÇÃO

- CHEFE DA VISA

(O) TÉCNICOS RESISTENTES
A MUDANÇAS

Nº ROTEIROS
APLICADOS/
Nº DE
INSPEÇÕES
REALIZADAS X
100

TEMPO DE
TRABALHO

CONSOLIDAÇÃO
DE DADOS PARA
GERAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS

-CENTRALIZAÇÃO
DAS INFORMAÇÕES
APURADAS NAS
INPEÇÕES EM
DOCUMENTO ÚNICO

-FUNCIONÁRIO
ADMINISTRATIVO

(P) EQUIPE DE PRODUTOS,
CECISS, PARTICIPANTES DO
GRUPO AFINIDADE DO
CURSO DE GVISA, CHEFE DE
NÚCLEO, SETOR DE
INFORMAÇÃO

DOCUMENTO
ÚNICO
CONSTRUÍDO

CONTRATAÇÃO
DE FUNCIONÁRIO
ADMINISTRATIVO

(O) RH DA SESA E GEVS

RISCOS MAIS
FREQUENTES
ENCONTRADOS

CRIAÇÃO DE
INDICADORES
PARA TOMADA
DE DECISÃO

- IDENTIFICAÇÃO
DOS RISCOS MAIS
FREQUENTES

- TÉCNICO
DESIGNADO PELA
CHEFIA

- ANÁLISE DOS
RISCOS MAIS
FREQUENTES COM
CONSTRUÇÃO DE
INDICADORES PARA
O SEU
MONITORAMENTO

GRUPO TÉCNICO
DESIGNADO PELA
CHEFIA

(P) EQUIPE DE PRODUTOS,
CECISS, PARTICIPANTES DO
GRUPO AFINIDADE DO
CURSO DE GVISA, CHEFE DE
NÚCLEO

1 ANO APÓS
PRAZO
ANTERIOR

INDICADORES
CRIADOS

TEMPO DE
TRABALHO

TEMPO DE
TRABALHO

1 ANO APÓS
PRAZO
ANTERIOR

(O) TÉCNICOS RESISTENTES
A MUDANÇAS

Além dos responsáveis listados acima também contaremos com alguns parceiros
que nos ajudariam neste trabalho tais como, equipe de serviços, CECISS e participantes do
GVISA. Em contrapartida teremos alguns opositores que seriam os técnicos resistentes a
mudanças.
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Sobre os prazos estabelecidos na tabela, ressaltamos que algumas ações já foram
iniciadas, como a construção do roteiro de inspeção com base na legislação.
Após um ano de aplicação deste roteiro e preenchimento de uma planilha como
documento único, as informações serão analisadas para gerar indicadores. A partir desses
indicadores a equipe da Visa poderá buscar os pontos de maior risco dentro dos
estabelecimentos inspecionados e assim planejar uma estratégia de ação.
Os indicadores são instrumentos necessários para análise do trabalho realizado e
aponta os problemas mais frequentes que precisam de prioridades nas intervenções. Por
isso serão construídos para monitoramento da execução das ações propostas. Necessário
destacar que, para as ações que não são contínuas, haverá descontinuidade do
monitoramento e extinção do indicador.
Os recursos necessários para essas ações são de caráter técnico e organizacional, o
que facilita a aplicação das mesmas, tendo em vista a dificuldade dos recursos financeiros.
Sendo assim podemos classificar como alta e média viabilidade da aplicação do projeto,
como também de alto e médio o impacto que ele causará e a duração para se colocar em
prática e conseguir resultados.
Os resultados esperados são fundamentais para iniciar a organização dos processos
de trabalho na vigilância sanitária e com isso servirá para intervenções e criação de projetos
futuros.
Está contemplada nesse projeto a divulgação dos resultados obtidos. Tanto no
âmbito estadual quanto no âmbito municipal e com os regulados. Espera-se, com isso, a
parceria dos setores envolvidos no sentido de construir coletivamente soluções para os
principais problemas identificados.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que a vigilância sanitária trabalha fazendo o gerenciamento do risco
sanitário. Porém, para uma análise de consistência desse risco é preciso organização dos
processos de trabalho de forma que o mesmo seja norteador dessas ações sanitárias.
Durante a construção do PA tivemos oportunidade de refletir sobre os problemas da
nossa realidade, vivenciados na rotina de trabalho, através de outra perspectiva
proporcionada pelo olhar do grupo.
Entendemos que a gestão do plano estratégico é um momento tático operacional
objetivando as intervenções encontradas. Um plano de ação bem elaborado precisa muito
mais do que todos os recursos disponíveis. Para realmente funcionar ele precisa construir
um sistema de gestão que coordene e acompanhe a execução das ações; promova a
comunicação e interação dos envolvidos; faça as correções de rumo necessárias e garanta
que ele seja efetivamente implementado.
É fundamental que os envolvidos no processo se coloquem como responsáveis pelo
sucesso da implantação deste projeto aplicativo, para que os objetivos sejam alcançados e
que ele seja precursor de outros projetos.
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