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Introdução 

• Principal problemática da pesquisa:  
• O gap existente entre elaboração no nível municipal (na SMS) e 

implementação na linha de frente (nas unidades básicas de saúde) 

 

• Naturezas do GAP, e tipos de dificuldades relacionadas 
• Política (ideológicas, de interesse, relacionamento com o poder):  

• Conflitos e tensões políticas(ideológicas) e de interesse entre as 
autoridades municipal, distrital e local (na unidade)  

• De prática da política pública:  

• Distintas percepções e praticas em relação a Esf (suas prioridads, forma de 
execução, etc): gap entre a autoridade municipal, distrital  e a burocracia e 
atores de linha de frente. 

• Analítica (Evidências):  

• gap entre pesquisadores/avaliação e elaboração/gestão/implementação 
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Secretaria Municipal de saúde 

Distritos Sanitários 

Gestores das unidades de 

saúde 

Equipe de profissionais da ESF 

usuários 

Problema: Lacuna existente entre os estágios de implementação da ESF 

Problema prático: falta de relação entre esferas e atores 

Problema do conhecimento: Especialização excessiva e falta de compreensão 
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Objetivo geral - pesquisa piloto na aplicação da metodologia 

• Efetuar uma análise política inter-relacionada dos 

processos de decisão e de implementação da política de 

atenção básica à saúde de forma comparada.  Priorizando a 

ESF e duas estratégias relacionadas: PMAQ e  Mais Médicos. 

• Estudaremos o caso da cidade de Goiânia (pesquisa 

piloto), em três distritos sanitários (Leste, Noroeste e 

Sudoeste) no período atual.  

• Objetivo específico 

• É avaliar a magnitude da separação (gap) existente entre 

ambos os processos da política pública.  

• Iremos estabelecer correlações analíticas entre dois 

conceitos-variáveis principais: “capacidade de resposta” 

(CR) do implementador municipal (SMS) e “níveis de 

identificação” (NI) na linha de frente.  
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• Estes conceitos-variáveis serão 

construídos e medidos levando-

se em consideração as 

perspectivas dos atores e as 

capacidades objetivas das 

instituições, sendo posteriormente 

classificados em termos de 

“capacidades” e de “níveis”, 

aplicados a cada ator, nos dois 

distritos sanitários no período 

político estudado.  
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Pesquisadoras num CSF em 

Goiânia: aplicando questionários 



Uma pergunta geral e duas perguntas 

especificas orientarão este trabalho:  

 • Quais os níveis de reciprocidade existentes entre o processo de 

elaboração e gestão (municipal) e o processo de implementação da 

política pública de atenção básica à saúde na linha de frente?  

 

• Em que medida a autoridades política municipal (municipal, levando-se 

em conta os facilitadores e barreiras existentes) conseguiu estabelecer?  

 

• Em que medida os atores de linha de frente (gestores e equipe: 

médicos, enfermeiros, dentista, técnicos e publico em geral), se 

identificaram com as novas legalidades (diretrizes e metas) construídas 

pela autoridade municipal no período analisado? 
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Definindo as Barreiras e elaborando 

novos Instrumentos de pesquisa 
• Definição de cinco principais barreiras (5 indicadores 

gerais principais) para a execução da ESF 

• Barreiras/indicadores gerais compostos por sub-
indicadores específicos 

• Barreiras traduzidas em perguntas dos questionários, 
das quais sairão indicadores/dados novos coletados 

• Respostas classificadas segundo 12 níveis de 
dificuldades/tensões para a execução da ESF (escala 
Likert de 12 pontos).  

• Para os gestores e apoiadores dos DS a categorização é 
feita seguindo mesmo critérios (definindo 12 níveis de 
respostas – em andamento, categorizado 
preliminarmente para 7 níveis) 
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Levantamento de novos 

dados/evidências contextualizadas 

 • Temos um questionário para cada tipo de ator das 

distintas esferas estudadas 

• Questionário aberto para gestores (SAM – DAS/DAP) 

• Questionário aberto para apoiadores institucionais (DS) 

• Um questionário especifico (estruturado) para médicos, enfermeiros, 

agentes comunitários e usuários 

Pesquisa em andamento 
• Ate o momento aplicamos questionários com 

• 05 gestores municipais 

• 12 apoiadores institucionais (de dois distritos) 

• 24 atores de linha de frente (equipe da ESF) 
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5 Indicadores comuns que sairão dos 

questionários – e comporão as duas principais variáveis 

capacidade de resposta & nivel de identificação 

1. POL Adequação do contexto, interesses e 
ideologias político-partidárias nas diferentes 
esferas de governo (nacional, estadual e 
municipal) para a realização da ESF.  

2. ORG Capacidade organizacional e cultural das das 
instituições envolvidas para a realização da 
ESF;  

3. EVI Comprometimento político baseado em 
evidências sobre a ESF;  

4. COM Inter-relação entre elaboradores e atores de 
linha de frente na realização da ESF;  

5. DISP Aproximação-Distanciamento com o poder (no 
relacionamento Estado/sociedade) 
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Sub-indicadores que compõem os 5 Indicadores 

principais– e comporão as duas principais variáveis capacidade de resposta & nível de identificação 

1. POL 

1.1 ENTAO Entendimento e acordo em relação aos objetivos da ESF;  

1.2 INIIR Ingerência de ideologias e interesses deslocados da realidade 

1.3 PRETD Predominância de um padrão top-down de elaboração da política 

2. ORG 

2.1 DISRE Disponibilidade de recursos e equipamentos necessários 

2.2 DISIN Disponibilidade de estrutura física adequada para a realização da ESF 

2.3 DISRH Disponibilidade de Recursos humanos 

2.4 FACIB Facilidade (flexibilidade) institucional e burocrática à mudança 

2.5 CAPGL Capacidade da gestão local,  

2.6 FORRH Formação adequada de recursos humanos para a execução da ESF 

2.7 DILCD Dilema entre controle e discricionariedade do ator local 

3. EVI 

3.1 COPEL Comunicação estruturada entre pesquisadores e elaboradores 

3.2 CULBE Predominância de uma cultura baseada em evidência 

3.3 EVNAC Existência de evidências não ajustadas ao contexto ou não alinhadas 

com as necessidades/demandas/expectativas do implementador 
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4. 

COM 

4.1 COCO

A 

Compreensão e colaboração entre os atores envolvidos e 

idiossincrasias 

4.2 ENGAI Engajamento dos atores envolvidos na implementação da ESF 

4.3 ENGC

O 

Engajamento e empoderamento do usuário e da comunidade 

local 

4.4 ADESI

M 

Obtenção da adesão ou consenso completo de implementadores, 

apoiadores e atores locais. 

4.5 FCOC

O 

Falhas de comunicação e coordenação entre implementador 

municipal e atores de linha de frente 

5. 

DISP 

5.1 IMPAF Imposição de agenda do financiador/decisor;  

5.2 ACOR

U 

Dificuldades no acolhimento e relacionamento com os usuários;  

5.3 CARFE Capacidade de recebimento do feedback e inserção das 

demandas de linha de frente na agenda do implementador 

municipal 

5.4 EECAE Estilo de elaboração e capacidade de aprendizado do 

elaborador/implementador municipal 

5.5 TEMU

M 

Predominância de Tensões existentes entre elaboração macro 

(em relação ao DAB/MS) e implementação municipal. 

5.6 PAEMS Capacidade participativa e nível de empoderamento social nos 

conselhos de saúde (versus prevalência da técnica) 
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Tratamento dos dados: construindo novas 

evidências em APS 

 

• Construindo novas evidencias em 

APS: 2 qualitativas qualitativa e 1 

quantitativa: 

1. CR - Capacidade de resposta 

(aprendizagem e resposta) 

2. NI - Níveis de identificação 

3. CA - Coeficientes de 

aproximação (legitimidade) 

 

• Conforme critérios definidos 

(próximos quadros) 
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Pesquisadoras num CSF em 

Goiânia: aplicando questionários 



 

Critério utilizado para classificar “capacidade de resposta/(e de 

feedback)” (CR) da perspectiva do implementador municipal 

MR 
Sub-tipos 

de MR 

Critério – inter-relações entre possibilidades e limites de se realizar a 

política na pratica efetiva (tensões entre idéias/interesses e identidade 

dos atores – tensões entre facilitadores e barreiras) 

Construção 

da 

aproximação/

Legitimidade 

A
L

T
A

 (
A

) MR-A4 
Possibilidades são maiores que os limites. Alto nível de entendimento 

sobre os desafios que colocam na implementação. Resultado: política é tida 

como sucesso, alta aceitação. 

C
O

N
T

ÍN
U

O
 R

E
JE

IÇ
Ã

O
-A

C
E

IT
A

Ç
Ã

O
 Max 

100% MR-A3 

MR-A2 

MR-A1 

M
É

D
IA

 

(M
) 

MR-M4 
Possibilidades e limites possuem pesos similares, impasse no processo. 

Resultado: realização tende a ser parcial, rejeição média. Processo tende a 

ser caracterizado por irresoluções e procrastinações. 

50% 
MR-M3 

MR-M2 

MR-M1 

B
A

IX
A

 (
B

) MR-B1 
Limites pesam mais que as possibilidades de mudança. 

Resultado: alto grau de efeitos perversos, baixa aceitação (alta rejeição), 

processo iniciado tende a ser interrompido. 

  
MR-B2 

MR-B3 

MR-B4 

N
U

L
A

 

  

Prevalecem os constrangimentos. Resultado: Prevalecem 

efeitos perversos, plena rejeição, a política nem chega a ser implementada 

0% 

  

  

- 
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Critérios para a definição dos níveis de identificação (NI) e sub-

níveis de identificação da linha de frente com a SMS 

NI 

Sub-níveis 

de 

identificação 

Critérios – inter-relação entre possibilidades e limites 

na realização da política pública 

Construção 

da 

aproximação

/legitimidade 

A
L
T

O
 

NI-A4 Possibilidades são maiores que os limites. 

Resultado: política é tida como sucesso, alta 

aceitação. 

  

C
O

N
T

ÍN
U

O
 R

E
J
E

IÇ
Ã

O
-A

C
E

IT
A

Ç
Ã

O
 

1 

NI-A3 

NI-A2 

NI-A1 

M
É

D
IO

 

NI-M4 Possibilidades e limites possuem pesos 

similares, impasse no processo. Resultado: 

realização tende a ser parcial, rejeição 

média. 

50% 

NI-M3 

NI-M2 

NI-M1 

B
A

IX
O

 NI-B4 Limites pesam mais que as possibilidades de mudança. 

Resultado: alto grau de efeitos perversos, baixa 

aceitação (alta rejeição), processo iniciado tende a ser 

interrompido. 

  

NI-B3 

NI-B2 

NI-B1 

N
E

G
A

T
IV

A
-

N
U

L
A

 

NI-Nula Prevalecem os constrangimentos. Resultado: 

Prevalecem 

efeitos perversos, plena rejeição, a política nem chega a 

ser implementada. 

-1 

NI-NegBaixa 

NI-NegMédia 

Ni-NegAlta 
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Resultados preliminares 

 

• Resultados 

preliminares 

Agrupados como 

média geral para toda 

a cidade, e na forma 

de hipótese. 

 

• Resultados finais serão 

classificados por distritos e 

atores 
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Pesquisadores no dia da 

entrevista com apoiadores 

institucionais dos DS 



Resultados preliminares CR (na forma de hipótese) 

Barreiras/atores Gestores da 

DAS/DAP 

Apoiadores distritais 

– equipe técnica da 

ESF 

1. Político-ideológicas (POL) Concorda muito 

  

Concordam muito 

2. Organizacionais-institucionais 

(ORG) 

Concorda Concordam 

3. De uso de evidencias (EVI) Concorda Concorda muito 

4. De comunicação entre os atores 

(COM) 

Concorda Concordam muito 

5. De distanciamento com o poder 

(DISP) 

Concorda Concordam muito 
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Capacidade de resposta CR do implementar por hipótese se encontra no nível 

médio 1 (localizada no ponto 41,6% do continuo rejeição-aceitação  que vai de 

0%-100%) (com tendência a crescer dentro do nível médio): devido a tensão 

existente ainda entre SMS/DAS-DAP e DS.  

Mais detalhes sobre a variável CR hoje na apresentação do Poster PT239 



Resultados preliminares: NI (na forma de hipótese) 

•  Os atores de linha de frente responderam “concordo 
muito” ou “concordo totalmente” para a maioria das 
barreiras e seus itens. Verifica-se na linha de frente um baixo 
poder de entendimento em relação aos documentos 
norteadores produzidos pela DAS/DAP, em que as diretrizes 
são vistas antes como sobrecarga de trabalho do que como 
reordenamento do mesmo, tendo em vista os novos desafios 
da ESF na capital. As barreiras (e sub-indicadores) de tipo 
organizacionais, de uso de evidencia e de distanciamento 
com o poder são sobrevalorizadas pelas equipes. 

 

• Nível de identificação NI geral por hipótese se encontra no 
níveis baixo superior (33,33% do continuo rejeição-
aceitação que vai de 0%-100%), como media preliminar 
geral para todos os tipos de atores de linha de frente, 
dentre os já pesquisados. 
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Resultados preliminares: CA (na forma de hipótese) 

• Coeficiente de aproximação CA geral é por hipótese 
pequeno, prevalecendo ainda uma lacuna acentuada entre 
autoridade municipal e atores de linha de frente 

• Ao ancorarmos estes níveis (probabilidades) (de CR e NI) 
(relacionadas) a pontos do contínuo rejeição-aceitação (0%-
100%),verifica-se que os pontos do CR e NI encontram-se 
num nível inferior do continuo, localizando-se 
aproximadamente entre os níveis 41,6% (CR) e 33,33% (NI), 
compreendendo um nível considerado de rejeição e baixa 
aproximação da autoridade municipal com a linha de frente.  

• O CA pode ser estreitado ainda mais, de forma que ambos os 
estágios passem a trabalhar de forma mais sintonizada. 

• Trata-se de dados preliminares, na forma de hipótese, pois 
pesquisa ainda em levantamento. 
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Resultado preliminar geral (na forma de hipótese) 

• hipótese preliminar geral é que apesar da SMS ter 
descentralizado a gestão da saúde para os DS de forma a se 
aproximar mais da realidade local, bem como ter iniciado o 
Fórum e a Mesa Redonda (dando inicio a um processo de 
rompimento (ou de complemento efetivo/eficaz) com o tipo de 
comunicação mais vertical existente até então com a linha de 
frente ); ainda não se verifica uma ampla valorização 
(divulgação, participação e entendimento) das novas 
iniciativas, bem como prevalece um baixo nível de 
entendimento e engajamento dos atores de linha em 
relação a execução da ESF. 

• A superação das tensões existentes entre SMS e DS 
parece ser o primeiro passo a ser intensificado, de forma que 
autoridade municipal, juntamente com os DS, consigam se 
aproximar mais da linha de frente, e venham a atuar a partir 
de uma mesma visão/entendimento junto aos atores 
locais/CSF.  
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Conclusões/reflexões preliminares 

• CR, NI e CA poderão ser utilizados para inovar e 

aprimorar as ferramentas de análise e 

decisão, e os serviços de saúde.  

 

• Os indicadores potencializarão a capacidade 

de resposta da SMS-Goiânia e, de forma 

indireta, produzirá a disseminação de um 

conhecimento mais compreensivo (e menos 

positivista) sobre os desafios da 

implementação da ESF no Brasil. 
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Pré-teste de questionários em unidades de 

Saúde da Família em Goiânia 
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Obrigado! 

Profa. Dra. Fabiana C. Saddi 
Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Ciências Sociais,  

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

• fabianasaddi1@gmail.com  

 

• Site do Grupo de Pesquisa 

• http://politicaesaude.wix.com/grupodepesquisa 
• http://cienciassociais.ufg.br/pages/19780-nucleos-de-pesquisa 

 
 

•                   https://www.facebook.com/politicaeppdesaude 
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