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RESUMO 

 

ASSIS, E. G. A Transferência da Política do Tratamento Diretamente Observado em 

Diferentes Níveis de Gestão Para o Controle da Tuberculose. 2015. 205f. Tese 

(Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2015. 

Trata-se de estudo qualitativo desenvolvido por meio de análise de discurso cujo objetivo 

foi analisar a discursividade dos gestores em diferentes níveis de gestão sobre transferência 

da política do tratamento diretamente observado (TDO) no controle da tuberculose. Para 

isto, esta análise parte do contexto de decisão macropolítico para o contexto micropolítico 

tendo como cenário local o município de Ribeirão Preto-SP, considerado prioritário para o 

controle da doença. Foram entrevistados quatro sujeitos-gestores envolvidos com a política 

do TDO nas instâncias estadual, regional, municipal e no nível intermediário entre a 

regional e o município, mediante aceite de termo de compromisso. Os dados foram 

coletados no período de agosto a dezembro de 2013, as entrevistas foram audiogravadas, 

transcritas, respeitando-a na sua íntegra. O corpus da pesquisa foi composto por recortes, 

formação discursiva e marcas linguísticas, quais foram selecionados dos discursos dos 

sujeitos. A análise ocorreu mediante a fundamentação teórico-metodológica da Análise de 

Discurso (AD) de matriz francesa, que se sustenta sobre três vertentes teóricas: o 

Materialismo Histórico, a Linguística e a Psicanálise. Este tipo de análise não visa uma 

análise exaustiva horizontal ou de toda extensão do objeto de pesquisa, por entender que 

este não se esgota e que um discurso institui-se sempre em relação aos outros. Busca-se 

apoiar na exaustividade vertical com o intuito de contemplar o objetivo do trabalho e da 

temática abordada. Os dados foram organizados sob o eixo da temática da transferência de 

políticas e da temática da TB os quais apontaram para diferentes efeitos de sentido durante 

a transferência da política do TDO como o silenciamento, apagamento, polifonia, 

polissemia e contradição durante o processo de transferência desta política nos diferentes 

níveis de gestão, que passou gradativamente pelo processo de transferência autoritária para 

a transferência voluntária da maior instancia política para a menor. Destaca-se que no 

município este processo ocorreu de forma incompleta visto que não houve a superação do 

paradigma da desconcentração das ações de TB para a Atenção Primária em Saúde (APS). 

Palavras Chaves: Transferência de Políticas de Saúde, Tratamento Diretamente 

Observado, Tuberculose, Atenção Primária à Saúde, Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

ASSIS, E. G. Policy Transfer of the Directly Observed Treatment at Different Levels 

of Management for Tuberculosis Control. 2015. 205f. Doctoral Dissertation – 

University of São Paulo at Ribeirão Preto, College of Nursing, Ribeirão Preto, 2015. 

This qualitative study was conducted using discourse analysis, the objective of which was 

analyzed the reports of different level managers regarding policy transfer of Directly 

Observed Treatment (DOT) in the control of tuberculosis. This analysis starts with the 

context of macro-political decisions in the micro-political context and the local setting was 

the city of Ribeirão Preto, SP, Brazil, considered a priority in the control of the disease. 

Four managers involved with the DOT policy at the state, regional, and city levels and 

another manager in the intermediate level between region and city were interviewed after 

signing consent forms. Data were collected from August to December 2013. The 

interviews were recorded, transcribed, respecting it in its entirety. The study’s corpus was 

composed of excerpts, discursive formations and linguistics marks, which were selected 

from the participants’ reports according to the guiding question. Analysis was based on the 

French theoretical-methodological framework of Discourse Analysis, which in turn is 

grounded on three theoretical aspects: the Historical Materialism, Linguistics and 

Psychoanalysis. An exhaustive horizontal analysis, or an analysis that encompasses the 

entire extent of the research’s object, is not intended in this type of analysis because the 

topic is not exhausted and discourses are always instituted in relation to others. The 

objective is to be supported in vertical exhaustiveness to contemplate the objective of the 

study and the topic under study. Data were organized under policy transfer’ and 

tuberculosis’ thematic axis, which indicate different effects of meanings during DOT policy 

transfer, such as muting, blanking, polyphony, polysemy, and contradictions during this 

policy transfer process at the different levels of management, which gradually moved from 

an authoritative transfer to a voluntary transfer, from a higher political instance to a lower 

one. Nonetheless, this process was not completed in the city because the paradigm 

decentralizing TB actions from Primary Health Care (PHC) was not overcome. 

Key words: Health Policy Transfer, Directly Observed Treatment, Tuberculosis, Primary 

Health Care, Nursing. 
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RESUMEN 

 

ASSIS, E. G. Politica de Transferencia de Tratamiento Directamente Observado en 

Diferentes Niveles de Gestión Para el Control de la Tuberculosis. 2015. 205f. Tesis 

(Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, 2015. 

Se trata de un estudio cualitativo desarrollado por medio del análisis del discurso cujo 

objetivo fue analizar el discurso de los gestores en los diferentes niveles de la gestión de la 

transferencia de la política de tratamiento diretamente observado (DOT) en el control de la 

tuberculosis. Para ello, el análisis se inicia en el contexto de decisiones macro-política y va 

al contexto micro-política, y el escenario sitio de la ciudad de Ribeirão Preto-SP, 

considerada una prioridad para el control de enfermedades. Fueron entrevistados cuatro 

sujetos gerentes involucrados con la política de TDO en los organismos estatales, 

regionales, municipales y de nivel intermedio entre la región y la ciudad, aceptado por el 

pliego de condiciones. Los datos fueron recogidos entre agosto y diciembre de 2013, las 

entrevistas fueron audio grabado, transcrito, respectando su totalidad. El corpus de la 

investigación se compone de recortes, formación discursiva y marcas lingüísticas, los cuales 

fueron seleccionados del discursos de los sujetos. El análisis se realizó a través de 

fundamentación teórica y metodológica del Análisis del Discurso (AD) de la matriz 

francesa, que se basa en el tres aspectos teóricos: el Materialismo Histórico, la Lingüística y 

el Psicoanálisis. Este tipo de análisis no cubre un análisis en profundidad horizontal o 

cualquier extensión del objeto de investigación, entendiendo que esto no se limita y que un 

discurso se establece siempre en relación con los demás. El objetivo es apoyar la integridad 

verticalmente con el fin de contemplar el propósito del trabajo y el tema. Los datos se 

organizan bajo el eje tema principal de las políticas de transferencia y el tema de la 

tuberculosis, que apuntaban a diferentes efectos de sintieron durante la transferencia de la 

política TDO como silenciamiento, la supresión, polifonía, significados y contradicciones 

durante el proceso de transferencia de esta politica en los distintos niveles de gestión, que 

pasaron gradualmente por el proceso de transferencia autoritaria para la transferencia 

voluntaria, de mayor instancia política para los más pequeños. Es de destacar que este 

proceso se produjo en el municipio de forma incompleta ya que no había ninguna 

superación del paradigma de la descentralización de las acciones de la TB para Atención 

Primaria de Salud (APS). 

Palabras Chave: La Transferencia de las Politicas de Salud, Tratamiento Directamente 

Observado, Tuberculosis, Atención Primaria de la Salud, Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 

O homem é por natureza um animal político.  
Aristóteles (384-322 A.C.) 
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Na Antiguidade já se ouvia dizer pelo grande filósofo político Aristóteles que o 

cidadão pode ser definido como “alguém que compartilha a estrutura da comunidade social não 

elegendo apenas representantes, mas pela participação ativa” (Claret, 2008). Nesse sentido venho por 

meio deste estudo apresentar aqui minha participação ativa enquanto cidadã e pesquisadora 

que pretende avançar e compartilhar o conhecimento em relação ao tema “Transferência 

de Políticas em Saúde” tendo como pano de fundo a Tuberculose, doença de cunho agudo, 

infeccioso e de caráter crônico.  

Esta pesquisa faz parte de um estudo multicêntrico intitulado “Avaliação da 

Transferência de Políticas de Saúde do Tratamento Diretamente Observado em alguns municípios da região 

Sul, Sudeste, Nordeste e Norte”, Edital 14/2011 MCT/CNPq desenvolvido pelo Grupo de 

Estudos Qualitativos em Saúde (GeQualiS) em Parceria como o Grupo de Estudos 

Operacionais em Tuberculose (GEOTB) e Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose 

(REDE-TB) sob a coordenação do Prof. Dr. Pedro Fredemir Palha. 

Este estudo é intitulado “Análise da Transferência da Política do Tratamento Diretamente 

Observado em Diferentes Níveis de Gestão” a qual enfoca a transferência da política de controle 

da tuberculose no Brasil tomando como exemplo um município do Estado de São Paulo 

considerado prioritário para o controle da doença. 

A Transferência da Política do TDO neste estudo é tomada como um dos eixos 

para a gestão dos serviços de saúde no controle da tuberculose considerando os atores 

políticos envolvidos nesta temática, os quais atuam diretamente com a proposição, 

formulação e implementação desta política de saúde.  

Deste modo, este estudo analisa a transferência da política do TDO em diferentes 

instâncias de poder e mando dentro de um município na tentativa de oferecer subsídios 
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para aprofundar conhecimentos e compreensão acerca da transferência de política do TDO 

para o controle da tuberculose.  
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INTRODUÇÃO 

“As palavras voam, os escritos permanecem”. 

Orsi, 2009. 



21 
 
 

 Tuberculose (TB) tem se configurado como uma das grandes 

antinomias da Saúde Pública onde se tem por um lado, políticas e 

estratagemas aliados ao tratamento medicamentoso presentes nos 

serviços de saúde que podem ter como consequência a cura dos doentes; e, por outro lado, 

índices e indicadores epidemiológicos que apontam para a gravidade do controle ainda 

falho da doença, o que a classifica como problema de Saúde Pública ainda a ser resolvido 

em muitos países, principalmente naqueles em desenvolvimento.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estas falhas podem ser apontadas 

como casos perdidos pelos Sistemas Nacionais de Saúde (aproximadamente três milhões 

desenvolveram TB e foram perdidos pelos sistemas nacionais no mundo), a associação da 

TB e a multirresistência como crise de saúde pública, além da co-infecção da doença com o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) (WHO, 2012). 

É do conhecimento geral que a TB se configura como doença infecciosa 

relacionada à pobreza, presença de conglomerados e as situações de vulnerabilidade social, 

tendo sido considerada por muitos estudiosos como doença “negligenciada e esquecida das 

políticas públicas” principalmente pelo fato de serem realizados maiores investimentos em 

estudos sobre o tratamento da doença e não sobre sua prevenção (RUFFINO-NETTO, 

2002).  

Por maior que seja o enfoque no tratamento da doença ainda há muitas 

disparidades (regionais e nacionais) que ocorrem desde o início da descoberta da doença 

(sintomas e diagnóstico) até a finalização do caso (BARRETO et al, 2011).  

Historicamente, nas décadas de 70 e 80, com as altas taxas de cura da doença 

devido à utilização do tratamento encurtado anti-TB (isoniazida e rifampicina), houve a 

ilusão do seu controle, que tiveram como consequências a redução do interesse da 

comunidade acadêmica e da sociedade civil em relação à doença, a queda mundial no 

compromisso político dos gestores e da qualidade das ações de controle da doença 

(KRITSKI et al, 2007).  

Na década de 90, com o surgimento da pandemia da Aids, da co-infecção TB-HIV, 

o aumento do empobrecimento, urbanização, favelização das grandes metrópoles, 

envelhecimento populacional e dos grandes movimentos migratórios, houve um boom nos 

casos de TB fazendo com que a doença apresentasse maior visibilidade internacional 

tornando-se objeto das políticas públicas fazendo com que em 1993 a OMS a declarasse 

uma “urgência global de saúde pública”, vindo este órgão a propor a Estratégia DOTS 

A 
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(Directly Observed Treatment Short-course) para controlar a doença em escala mundial 

(WHO, 1998, 1999; RUFFINO-NETTO, 2002, KRITSKI et al, 2007 ). 

Deste modo, esta estratégia introduzida pela OMS pode ser tomada como uma 

política de saúde mundial de controle da doença que tem sido transferida desde então, 

deste importante órgão multilateral para as cinco regiões do mundo, i.é., África, Ásia, 

Europa, Oceania e América onde se situam os 22 países que concentram 80% da carga da 

doença.  

Esta política de saúde pode ser compreendida como um conjunto de práticas que se 

ancoram em cinco pilares: compromisso político para o fortalecimento de recursos 

humanos e garantia de recursos financeiros; diagnóstico por meio de exames 

bacteriológicos de qualidade; fornecimento e gestão eficaz de medicamentos; sistema de 

informação para monitoramento e avaliação dos casos, e tratamento padronizado com 

supervisão da ingesta medicamentosa, ou seja, o Tratamento Diretamente Observado 

(TDO) (BRASIL, 2010). 

No entanto, com o decorrer do tempo, a própria OMS veio a reconhecer que 

somente esta política não daria conta de um problema que tem suas causas para além do 

cunho biológico, e, neste sentido, de acordo com Ruffino-Netto (2002) no ano de 2000 e 

posteriormente em 2006, em parceria com instituições de grande visibilidade devido ao 

poderio econômico e científico como o Banco Mundial, o Centers for Disease Control 

(CDC)-Atlanta, a International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), 

a Royal Netherlands Tuberculosis Association (RNTA), a OMS trouxe a tona outra política 

de saúde sucessora da política do DOTS, a fim de reforçar o controle da doença, ou seja, a 

Estratégia Stop TB (WHO, 2011). 

A estratégia Stop TB foi criada em 2000 para acelerar a ação política e social para 

conter a disseminação da TB pelo mundo, e a mesma tem como objetivos promover a 

expansão do DOTS e diminuir a resistência às drogas anti-TB. Sua grande meta consiste na 

eliminação da TB como problema de saúde pública e assim, assegurar um mundo livre da 

TB (WHO, 2011). 

Esta política possui seis componentes traduzidos pela “busca pela expansão e a 

melhoria de um DOTS de alta qualidade; o direcionamento de ações para a co-infecção 

TB/HIV, a multirresistência e as necessidades das populações mais pobres e vulneráveis; 

contribuir para o fortalecimento de sistemas de saúde embasados na atenção primária em 

saúde; envolver todos os prestadores de cuidados; capacitar as pessoas com TB e 
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comunidades por meio de parcerias e por fim, promover e permitir pesquisas, 

principalmente de cunho operacionais já que realiza a interface entre o desenvolvimento de 

novas ferramentas e sua absorção nas políticas e práticas dentro dos programas nacionais 

de controle da doença” (WHO, 2012). 

Segundo a OMS, 1,7 milhões de pessoas morreram por TB em 2009 no mundo, 

sendo que o Brasil veio a ocupar a 19ª. posição dentre os 22 países com a maior carga da 

doença, apresentando prevalência de 50 casos/100.000 habitantes, incidência de 45 

casos/100.000 habitantes e mortalidade de 21 casos/100.000 habitantes (WHO, 2009; 

WHO, 2011). Dados de 2010 trazem que a taxa de incidência permaneceu em 37,9 casos 

por 100.000 habitantes, sendo que o Estado de São Paulo ocupa a oitava posição em 

relação à incidência da doença no Brasil (BRASIL, 2011). 

Ruffino-Neto (2002) afirma que no Brasil “a TB sempre foi um problema 

persistente e ficante” e que devido a isto, em 1996, uma das políticas lançadas para 

controlar a doença foi o Plano Emergencial para o Controle da Tuberculose no qual se 

recomenda a implantação da Estratégia DOTS proposta pela OMS, no entanto somente 

três anos após o plano foi oficializado por meio do Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT), o qual salienta que uma das prioridades é curar no mínimo 85% dos 

doentes e manter a taxa de abandono em menos de 5% (BRASIL, 2011). 

Oficializado em 1999, somente no ano 2000, em alinhamento com as políticas 

mundiais recomendadas e em conjunto com o processo de descentralização do Sistema 

Único de Saúde (SUS), é que as estratégias para o controle da doença são intensificadas 

pelo Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2004).  

Com a reorganização da Atenção Básica (AB) a partir do processo de 

descentralização, tem-se a transferência das responsabilidades de saúde para os municípios 

(BODSTEIN, 2002) de modo que a atenção e gestão da TB passam a ser responsabilidade 

do município, em que se reconhece o Programa de Controle da Tuberculose (PCT) como 

uma das ações estratégicas mínimas da condição de gestão Plena da Atenção Básica 

Ampliada a ser incorporada pelos sistemas municipais de saúde, onde, consequentemente, a 

estruturação da atenção à TB passa a ser ação de competência dos entes federados 

subnacionais (NOAS, 2002; BRASIL, 2002). 

Isso significa dizer que estas ações passam a ser executadas tanto nos serviços 

básicos como nos especializados (Estratégia Saúde da Família [ESF], Unidade Básica de 
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Saúde [UBS], Unidades de Referência [UR]) conferindo aos municípios a responsabilidade 

pela organização da assistência aos doentes de TB e seus familiares (VILLA et al, 2006). 

Apesar da descentralização da atenção à TB se constituir como avanço significativo, 

um dos desafios a serem transpostos é a articulação das ações entre os diversos níveis 

técnico-administrativo-gerenciais do sistema de saúde, especialmente porque pode haver 

diluição de responsabilidades, falta de compromisso, baixa qualidade ou falta de apoio 

laboratorial, fragmentos de regime de tratamento e programas, maiores dificuldades de 

realizar o TDO, bem como a falta de relatórios e de informação de resultados adquiridos 

(FRIEDEN; DRIVER, 2003).  

Nesse sentido, as ações de controle da TB requerem que a gestão de sistemas e 

serviços esteja ancorada na intersetorialidade com uma visão sistêmica e ampliada das 

necessidades de saúde sejam elas individuais ou coletivas. (GRABOIS; FERREIRA, 2009) 

No decorrer dos anos, vem se observando maiores investimentos pelo governo 

federal na luta contra TB e, desde 2002, estes investimentos cresceram quatorze vezes o 

valor inicial e, em consequência disto, em 20 anos houve uma redução significativa da 

incidência da doença que passou de 51,7/100.000 habitantes para 37,9/100.000 habitantes 

entre os anos de 1990 a 2010 (BRASIL, 2011). 

Observaram-se também avanços no controle da doença relacionado ao percentual 

de casos novos em TDO no Brasil. No período compreendido entre 2001 e 2010, houve 

um aumento expressivo de casos tratados com o TDO onde se observa que havia 3,4% 

desses casos no ano de 2001 e 37,4% referente ao ano de 2010, ou seja, houve um aumento 

de 33% dos casos novos tratados com o TDO (BRASIL, 2011). 

O TDO se configura em elemento chave da estratégia DOTS, pois visa o 

fortalecimento da adesão do doente ao tratamento e a prevenção do aparecimento de cepas 

resistentes aos medicamentos, reduzindo deste modo os casos de abandono, mortalidade 

aumentando a probabilidade de cura (BRASIL, 2011). 

Esta política consiste ainda na tomada diária (segunda a sexta feira) da medicação 

sob a supervisão de um profissional de saúde (enfermeiro, técnico e/ou auxiliar de 

enfermagem ou agente comunitário), entretanto vale ressaltar que a Unidade de Saúde pode 

identificar líderes comunitários ou responsáveis familiares que auxiliem nessa supervisão 

(DIMECH, 2010).  

Para implementação do TDO o Ministério da Saúde considera quatro modalidades 

de supervisão, ou seja, a domiciliar que ocorre por meio da observação realizada na 
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residência do doente ou em local por ele solicitado; a supervisão da ingesta medicamentosa 

realizada na Unidade de Saúde como Unidades de ESF, Serviços de atendimento de 

HIV/Aids ou em Hospitais; a supervisão da ingesta medicamentosa de doentes que se 

encontram no sistema prisional; e a modalidade de supervisão compartilhada quando o 

doente recebe a consulta médica numa dada Unidade de Saúde, no entanto realiza o TDO 

em outra unidade mais próxima do domicílio ou trabalho (BRASIL, 2011). 

O processo de implementação do TDO, no contexto municipal, requer uma grande 

articulação e negociação entre os coordenadores do PCT das diferentes esferas 

subnacionais (estadual, regional e municipal) com a finalidade de que a transferência dessa 

política seja compreendida em relação aos seus objetivos e metas, a fim de propiciar melhor 

controle da doença.  

Para isto, lança-se mão de importante instrumento de gestão, ou seja, da 

coordenação, a qual assume importante responsabilidade frente às ações de controle da TB, 

em especial no que se refere ao TDO, pois ela além de compreender a gerência de 

interdependência entre diferentes tarefas é vista ainda como fundamental para o bom 

desenvolvimento organizacional (GITTEL, 2002), promovendo ainda a construção das 

redes de atenção à saúde (MENDES, 2010). 

Frente a estas considerações, torna-se claro a importância da coordenação no 

gerenciamento dos doentes de TB para manejo e cuidado ao longo do tempo, ou seja, de 

continuidade da assistência na busca da garantia da adesão e do tratamento ao longo prazo 

(ASSIS et al, 2012) promovendo a integração da atenção proporcionando, deste modo, a 

melhora da qualidade e a eficiência da atenção aos problemas de saúde crônicos 

(HOFMARCHER, OXLEY, RUSTICELLI, 1997).  

Destaca-se que a continuidade da assistência pode ser classificada em continuidade 

da informação (por meio da disponibilidade, utilização e interpretação da informação de 

conhecimentos para se proporcionar uma atenção apropriada), continuidade da gestão 

(provendo a atenção de modo coordenado no tempo para que os serviços se 

complementem e não ocorra perdas ou duplicação de serviços) e continuidade por meio da 

longitudinalidade ou relacionamento (expressa pela interação entre usuário e serviço de 

saúde ao longo do tempo) (NUNES, LORENZO, NAVARRETTE, 2006; ROSA FILHO, 

2008).  

A continuidade representa um atributo relevante do cuidado em diferentes níveis, 

seja na relação entre usuário e equipe, entre funcionários de uma determinada especialidade 
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ou entre especialistas e organizações, níveis ou setores do cuidado (BOERMA, 2006). Em 

relação ao controle da TB isso também é válido em especial quando reportado para a 

supervisão do tratamento via TDO.  Nesse sentido, o TDO em um contexto mais amplo 

se configura em uma política de controle da TB que contribui para a cura da doença e 

permite avaliar o modo como esta perpassa as diferentes esferas da coordenação.  

Estudos de avaliação de serviços que prestam assistência aos doentes de TB 

indicaram que o TDO foi incorporado por poucos serviços da Atenção Básica, onde se 

percebe que as autoridades estaduais e municipais não respondem adequadamente às 

realidades demográficas aliados ao planejamento e financiamento de programas para 

financiar os custos (ditos como ocultos) do acesso aos serviços de TB (GONZÁLES et al, 

2008; FIGUEIREDO et al, 2009) sendo necessário investigar os aspectos organizacionais e 

de gestão que podem se constituir em obstáculos à incorporação efetiva e a 

sustentabilidade das ações de tratamento e controle na AB.  

Outros autores que analisaram a implantação e sustentabilidade do DOTS 

verificaram que a implantação dessa estratégia causou impacto positivo nos índices de cura 

e abandono, entretanto alguns fatores operacionais mais o contexto geopolítico foram 

apontados como barreiras ao oferecimento desta modalidade de tratamento (PALHA et al, 

2009; MACIEL et al, 2008; GAZETA et al, 2007).  

Destaca-se como positivo a atuação de coordenadores da política do TDO quando 

os mesmos apresentam a capacidade de implementar políticas, solucionar problemas e criar 

serviços, respondendo às demandas da sociedade (BODSTEIN, 2002), o que constitui 

nesta perspectiva, uma variável-chave na avaliação da Transferência da Política do TDO 

nas diferentes instâncias. Estudo realizado por Santos et al (2009) identificou a fragilidade 

do compromisso político do gestor frente a dificuldade de captar e manter recursos 

financeiros, materiais e humanos, o que dificulta o gerenciamento das ações de controle da 

doença.  

Gonzales et al (2009) identificou que o desempenho do serviço é afetado pela 

disponibilidade de recursos humanos/materiais e pelo contexto sócio-cultural  e 

econômico do doente, o que permite inferir que o bom desempenho do TDO depende da 

garantia de uma estrutura mínima para atuação das equipes de saúde e da integração dos 

esforços entre os diferentes atores no controle da TB, tendo como finalidade a otimização 

de recursos e o desempenho profissional consciente. Portanto, entende-se que analisar a 

Transferência da Política do TDO por meio dos sentidos emergidos dos discursos de 
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sujeitos gestores ligados à atenção à TB a nível estadual, regional e municipal faz-se 

necessário visto que essa política vem sendo efetivada no contexto municipal merecendo 

uma análise de como tem sido conduzida em razão da sua importância para o controle da 

TB no que se refere a diminuição do abandono, redução da mortalidade e elevação das 

taxas de cura, propostas estas alinhadas as diretrizes do PNCT.  

Neste projeto, a análise da Transferência da Política do TDO está voltada aos 

tomadores de decisão política que atuam nas diferentes instâncias subnacionais como 

supracitados, pois os mesmos administram esta política.  

Nesse sentido, a questão norteadora deste estudo é Como tem ocorrido a 

transferência da Política do TDO entre os diferentes entes governamentais?  
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BASES CONCEITUAIS 

O que você sabe sabe; o que você não sabe não sabe. Essa é a verdadeira sabedoria.  

(Confúcio, 551 – 479 a.C.) 
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GESTÃO, COORDENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS 

 

Este estudo parte da premissa de que “A transferência de políticas de saúde está 

intimamente relacionada com o processo de gestão de organizações de saúde e de suas 

políticas nas diferentes instâncias de poder e mando que compõem os sistemas e serviços 

de saúde”; e que, portanto, ele está ancorado em três diferentes processos que estão 

interligados: a gestão, a coordenação e a transferência de políticas. 

Nesse sentido faz-se saber que a palavra gestão é proveniente do latin ‘gestione’ que 

se refere à “ação e ao efeito de gerir ou de administrar” (HOUAISS, 2001). 

Segundo Grabois e Ferreira (2009) gestão: 

 

[...] seria a arte ou ciência de identificar os recursos necessários 

para a concretização de determinadas finalidades, a mobilização 

em si para obtê-los, e de combinar de forma adequada, sua 

utilização, por meio da ação humana e de determinados 

processos de trabalho, de acordo com dimensões que 

qualificam o alcance destas finalidades ou objetivos. 

 

É definida por alguns autores como “o ato de lançar mão de todas as funções (técnica, 

contábil, financeira, comercial, segurança e administração) e conhecimentos (psicologia, antropologia, 

estatística, mercadologia, ambiental, etc) necessários para atingir os objetivos de forma eficiente e eficaz” ou 

ainda, pode “dizer respeito à capacidade de dirigir e confunde-se, portanto com o exercício do poder” 

(CAMPOS, 2003; CAMPOS; CAMPOS, 2015).  

Estas definições deixam transparecer as dimensões política, estratégica e 

operacional da administração, que envolvem o conceito de gestão trazido por estes autores. 

Dimensões estas que corroboram com as raízes formadoras da gestão enquanto um campo 

estruturado e sistemático de conhecimento, o qual emerge concomitante ao campo da 

administração, com o objetivo de promover uma ruptura destas duas com a política, onde a 

disciplina e o controle vêm a se constituir em um dos eixos centrais dos métodos 

utilizados pela gestão, o que culmina com a centralização do poder na figura dos gestores 

e/ou dirigentes das organizações e sistemas (CAMPOS, 2003; CAMPOS; CAMPOS, 2015). 

Mesmo nascendo sob a égide da Administração, da Ciência Política e da Sociologia, 

a gestão se constitui em um campo de conhecimento pragmático no qual Dussault (1992) 
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deixa transparecer uma dimensão dialética que entremeia o mesmo, de onde emerge a 

dificuldade de compreensão deste campo estruturado de conhecimento quando afirma que:  

 

[...] a gestão não é uma ciência, embora use o conhecimento das 

disciplinas que estudam os processos de administração das organizações; 

não é uma técnica, embora use um conjunto de métodos e instrumentos 

formais; não é uma arte, que só pode ser praticada pelos indivíduos com 

vocação inédita; [...] e para gerir é preciso possuir intuição, empatia, 

visão, imaginação considerando a dimensão científica, técnica e artística, 

assim como a medicina, embora com proporções diferentes. 

 

A essência das palavras trazidas por Dussault (1992) transparece o sentido de que 

para gerir é preciso reunir diferentes atributos na pessoa daquele que será o gestor destas 

organizações. E, em se tratando do campo da saúde ele ainda vai mais além ao considerar a 

complexidade dos serviços de saúde, pois eles possuem características diferentes das 

organizações puramente administrativas, como, por exemplo, o fato de que, os serviços de 

saúde contemplam o atendimento de necessidades complexas e variáveis dos usuários 

considerando as dimensões biofísicas, psicossociais cuja definição varia em função da classe 

social e das respectivas representações de saúde, da doença, da morte, da clientela e do tipo 

de problema (DUSSAULT, 1992). 

Nesse sentido, a gestão das organizações de sistemas e serviços de saúde torna-se 

mais complexa ainda, visto que se depara com peculiaridades relacionadas ao setor como “a 

organização do trabalho em saúde considerando o seu processo e seu produto final, e a coordenação das ações 

específicas de cada parte desse trabalho no intento de alcançar produtos e resultados globais em níveis de 

eficiência e eficácia” (BARBOSA, 1998), o que faz com que os sistemas e serviços sejam 

considerados “organizações complexas” (BARBOSA, 1998; MENDES, 2002). 

A complexidade de gerir estas organizações advém da dimensão político-social-

antropológica que elas englobam na qual Mendes (1996) traz que:  

  

[...] os sistemas e serviços de saúde são sistemas de grande capilaridade, 

envolvendo o conjunto de cidadãos, por toda a vida, desde o nascimento 

até a morte; lidam com o corpo humano, a um tempo seu sujeito e 

objeto,  as doenças podem provocar, nas pessoas e nas famílias danos 

catastróficos. 
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Para Mendes (1996), estas peculiaridades e dimensões que envolvem estas 

organizações são consideradas ímpares para a formação e condução das políticas de saúde, 

pois: 

 

[...] os juízos sobre os sistemas são feitos muitas vezes, com base em 

experiências pessoais, o que pode dificultar a formação de consensos em 

políticas de saúde, a dominância profissional é maior dada a enorme 

assimetria de informação entre os profissionais de saúde e os usuários 

dos sistemas. 

 

Nesse sentido é meritório destacar que os três campos de atenção à saúde (da 

assistência, das intervenções ambientais e das políticas externas ao setor saúde) para atender 

as necessidades apresentadas pela população usuária destas organizações pelo fato de que 

estes diferentes campos de atenção englobam todos os espectros de ações compreendidas 

nos chamados níveis de atenção à saúde, representados pela promoção, prevenção e 

recuperação da saúde nos quais devem ser priorizados o caráter preventivo (BRASIL, 

1996). 

O que faz com que estas organizações “dependem em maior grau do que as outras 

do ambiente sociopolítico onde seu funcionamento é regulado externamente à organização, 

sendo mais vulneráveis à interferência política” (DUSSAULT, 1992), o que pode explicar a 

dificuldade de gerir sistemas e serviços de saúde e o compasso e descompasso, ou ainda, o 

binômio continuidade/descontinuidade das políticas públicas no campo da saúde pelos 

gestores.  

No que diz respeito às interferências de ordem política, nota-se que mudanças de 

regime político ou equipe de governo, nos diferentes âmbitos mudança ou transferência de 

membros de equipes de trabalho, principalmente de tomadores de decisão em 

determinados momentos como os relacionados à área da saúde; além da própria mudança 

das leis ou das políticas públicas de saúde podem acarretar em descontinuidade de políticas 

públicas. 

De acordo com Traldi e Almeida (2012) as políticas públicas e seus instrumentos 

(normas, diretrizes, etc) podem ser compreendidas como: 

 

[...] regulamentações que se referem ao processo de organização 

do sistema público de saúde regionalizado, contemplado por 
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uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as 

noções de territorialidade como forma de garantir o acesso dos 

cidadãos a todas as ações e serviços necessários à resolução de 

seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis. 

 

Neste ponto fica claro que o processo de gestão dos sistemas e serviços de saúde e 

das políticas de saúde sofre interferência do político. 

De modo geral, no Brasil, no que diz respeito ao espaço de discussão e formulação 

das políticas públicas de saúde, grande parte destas políticas são criadas ou gestadas no 

âmbito de decisão macropolítico e sua transferência para os menores níveis de decisão até o 

nível micropolítico de decisão já no âmbito das práticas de saúde, perpassam pelo nível 

mesopolítico onde são formuladas estratégias para viabilizar a implementação destas 

políticas públicas em nível micropolítico, local onde, de fato, ocorrerá a operacionalização 

da mesma. Neste processo fica implícito a transferência unidirecional das políticas de saúde 

entre os diversos níveis de decisão política para os diferentes níveis de atenção à saúde. 

Aprofundando um pouco mais esta discussão, para que estas políticas possam ser 

transferidas do nível de concepção e planejamento para o nível de execução que se dá na 

ponta, i.é., no serviço de saúde, elas permeiam as diferentes esferas da gestão do cuidado 

como as esferas societária, sistêmica, organizacional, profissional e familiar. (CECÍLIO, 

2011). 

Destaca-se que, a formulação das políticas públicas ocorre no nível societário de gestão 

do cuidado, onde há forte atuação do Estado e atuação da sociedade civil na disputa de 

diferentes projetos que resultarão em melhor ou piores condições de vida para amplos 

extratos da população. (CECÍLIO, 2011) 

Já a transferência das políticas de saúde do nível de formulação para implementação 

e execução nos diferentes serviços de saúde que compõem o sistema, tem sua 

implementação no nível de gestão sistêmica do cuidado onde se tem o pleno domínio da 

construção da relação público-privado e da construção de conexões formais regulares e 

regulamentadas entre serviços de saúde na composição das redes e linhas de cuidado na 

perspectiva da integralidade do cuidado, sendo esta dimensão a que mais ocupam a agenda 

das equipes gestoras. (CECÍLIO, 2011) 

A efetivação das políticas públicas de fato em si, como produto, como cuidado 

proporcionado, ocorre nos níveis organizacional e profissional da gestão do cuidado, onde 

a gestão no nível organizacional para Cecílio (2011): 
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[...] é aquela em que se realiza nos serviços de saúde, marcada 

pela divisão técnica e social do trabalho, e evidencia novos 

elementos: trabalho em equipe, as atividades de coordenação e 

comunicação além da função gerencial propriamente dita, 

assume a centralidade a organização do processo de trabalho, 

em particular a definição de fluxos e regras de atendimento e a 

adoção de dispositivos compartilhados por todos profissionais 

como as agendas, protocolos únicos, reuniões de equipes, 

planejamento, avaliação, etc, aqui a gestão do cuidado depende 

da ação cooperativa de vários atores, a ser alcançado em 

territórios marcados pelo dissenso, pelas diferenças, pelas 

disputas e pelas assimetrias de poder. 

 

E por fim, a dimensão profissional da gestão do cuidado para este mesmo autor é 

aquela aonde: 

[...] se dá no encontro entre profissionais e os usuários e que 

nucleia o território da micropolítica em saúde, sendo regida pela 

competência técnica do profissional, postura ética e o modo 

com que se dispõe a mobilizar o que sabe e o que pode fazer 

em suas condições reais de trabalho para atender da melhor 

forma tais necessidades; e, sua capacidade de constituir vínculo 

com quem precisa de seus cuidados. 

 

Deste modo, a transferência de um nível para outro das políticas públicas até sua 

implementação na última instancia do sistema de saúde perpassam um longo percurso e 

está diretamente ligada ao processo de gestão destas organizações e serviços conforme 

apontado anteriormente, a fim de proporcionar e viabilizar o atendimento das necessidades 

de saúde dos usuários dos sistemas e serviços de saúde. 

Ainda em relação à gestão das políticas públicas de saúde é preciso considerar que, 

além da complexidade dos sistemas e serviços de saúde, o perfil epidemiológico da 

população atendida, pois os agentes (tomadores de decisão) que ocupam posições ou 

cargos nos sistemas locais de saúde possuem grande responsabilidade em relação à gestão 

sistêmica do cuidado e da transferência e manutenção das políticas públicas de saúde.  
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Faria (2003) trazem um conceito subjetivo para as políticas de modo geral onde “as 

políticas são uma disputa entre formas de discurso que são baseadas na luta pelo poder e na busca de 

significados”, o que reforça o fato de que gerir sistemas e organizações de saúde, formular, 

implementar e zelar pela manutenção de políticas públicas de saúde têm se constituído um 

grande desafio para os gestores de saúde.  

Desafio este que adquire maiores proporções perante populações com perfis 

epidemiológicos diferenciados como, por exemplo, a população brasileira na qual coexiste 

uma situação de tripla carga de doenças apresentadas nos serviços de saúde (pessoas com 

doenças de caráter pestilencial, doenças agudas e doenças crônicas) com predomínio de 

doenças que conferem condição de cronicidade aos sujeitos onde o sistema de saúde está 

voltado em sua grande maioria para atendimento de situações agudas, onde o desafio 

consiste em gerir sob a lógica de redes. (MENDES, 2010, 2002, 1998) 

Disto decorre que os gestores se vêem na condição de lançar mão de diferentes 

mecanismos de coordenação para gerir estas organizações e suas políticas a fim de atender 

as necessidades apresentadas pelos diferentes sujeitos ocupantes do sistema de saúde 

público.  

A coordenação se constitui em uma das ferramentas da gestão (STARFIELD, 

2002), que pode ser definida como a capacidade de garantir a continuidade da atenção, 

através da equipe de saúde, com o reconhecimento dos problemas que requerem 

seguimento constante além de realizar papel articulador como centro de comunicação de 

redes de atenção à saúde. (MENDES, 2011; STARFIELD, 2002; DONALDSON, 1996). 

A coordenação do cuidado, nos diferentes níveis ou graus de gestão do cuidado 

como trata Cecílio (2011), constitui um processo chave na transferência de políticas 

públicas de saúde, considerando os contextos meso e micropolítico dos serviços de saúde, 

a coordenação proporciona a continuidade da assistência ao usuário considerando um 

processo de comunicação eficiente e eficaz entre os diferentes níveis de atenção e/ou 

serviços de saúde onde circula esse sujeito, permitindo a manutenção e continuidade dessas 

políticas a nível local. 

Em um trabalho realizado em diferentes países, verificou-se que a continuidade do 

processo de atenção pode ocorrer por parte do atendimento pelo mesmo profissional, seja 

por meio de prontuários médicos ou ambos, além do reconhecimento de problemas 

anteriores ou novos e do encaminhamento e acompanhamento do atendimento em outros 

serviços especializados. (STARFIELD, 2002) 
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Já em um contexto macropolítico de políticas públicas de saúde a coordenação se 

constitui em um instrumento de governança de redes de atenção. A coordenação pode 

ocorrer por meio da normatização e supervisão e/ou através da adaptação mútua. (Mendes, 

2011) 

Por meio da normatização a coordenação para Mendes (2011) “envolve os 

processos de trabalho (diretrizes clínicas), as habilidades (educação permanente) e os 

resultados (padronização dos resultados)”, e, por meio da adaptação mútua a coordenação 

para este mesmo autor: 

[...] engloba a comunicação informal (correio eletrônico, 

telefone, reuniões informais), os dispositivos de articulação 

(gestão de casos, grupos multidisciplinares e estruturas 

matriciais), e os sistemas de informação integrados 

verticalmente (informação clínica integrada). 

 

A coordenação juntamente com o processo de gestão torna-se condição sine qua non 

no processo de viabilizar e efetivar a transferência das políticas públicas de saúde no 

contexto dos sistemas e serviços de saúde. 

Em relação à transferência de políticas, verifica-se que este tema tem sido estudado 

nos âmbitos internacional e nacional possuindo grande importância para análise das 

políticas públicas de saúde. A transferência de políticas pode ser definida como “um processo 

no qual ou pelo qual o conhecimento de políticas, arranjos administrativos, instituições, idéias e programas 

resultantes de um sistema político em um determinado tempo e espaço são colocados na arena de decisões 

para o desenvolvimento de políticas e programas em outro sistema político, em outro tempo e contexto” 

(DOLOWITZ; MARSH, 1996 p.344), ou seja, a transferência pode ocorrer entre países, 

províncias, regiões, cidades, distritos e até mesmo entre diferentes níveis territoriais 

(DOLOWITZ, 2003).  

Esse processo ainda pode ser definido como “o desenvolvimento de uma política 

que objetiva embasar um processo ou uma série de processos nos quais o conhecimento 

sobre instituições, políticas ou sistemas é transferido para outro setor ou nível de 

governança” (EVANS, 2006 p. 480).  

A transferência de política pode ocorrer de forma contínua que vai desde o 

aprendizado até a imposição direta de um programa, uma política ou um arranjo 

institucional de um sistema político para outro, o que pode conferir diferentes nuanças e 

variados graus. (DOLOWITZ; MARSH, 2000) 
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Disto decorre que a transferência de política pode ser classificada em quatro 

subtipos: Transferência Integral (envolve a transferência direta e completa de uma política 

ou programa), Emulação (envolve a transferência de idéias e princípios de políticas e 

programas), Combinação (de diferentes idéias originadas de políticas diferentes) e a 

Inspiração (onde idéias e orientações gerais de uma política de outra jurisdição inspiram a 

mudança de política de outra área sem necessariamente ter qualquer semelhança entre a 

política resultante e a política original) (TURGEON, 2008; DOLOWITZ; MARSH, 2000). 

Neste processo de transferência, em relação aos elementos que podem ser 

transferidos, os mesmos são classificados em elementos leves ou elementos rígidos, onde 

legislações, regulações, instituições, instrumentos de políticas públicas, abordagens políticas 

ou programas representam os elementos rígidos; já as idéias, princípios, lições e 

interpretações obtidas da política constituem os elementos leves (STONE, 2004). 

Em relação à aprendizagem ou a imposição direta esse processo pode ser 

caracterizado como voluntário ou coercitivo. Segundo a literatura internacional, a 

transferência voluntária emerge de um problema, crise ou surge de uma insatisfação 

perante o status quo, os quais conduzem os atores a buscar por novas soluções e novas 

idéias enquanto que, a transferência coercitiva ocorre quando um agente externo, uma 

organização internacional, por exemplo, impõe ou sugere fortemente a transferência e a 

adoção de um tipo específico de política pública. (DOLOWITZ; MARSH, 2000)  

Esses mesmos autores trazem como exemplo prático e atual em relação à 

transferência coercitiva a imposição de regras pelo Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional (que são organizações multilaterais) a países em desenvolvimento como, por 

exemplo, a adoção de políticas e reformas neoliberais em seu sistema político como 

garantia para adquirir verba para injetar em suas economias muitas vezes a custo de déficit 

público. (DOLOWITZ; MARSH, 2000) 

Quanto à transferência voluntária um estudo realizado no Brasil por Fontoura e 

Guedes (2012) traz um debate teórico acerca da transferência de política como instrumento 

de governança global. Este estudo destaca a transferência de política entre o Protocolo de 

Cartagena (dispositivo político internacional/ norma internacional sobre segurança, saúde e 

riscos ambientais de organismos geneticamente modificados) e a Política Nacional de 

Biossegurança, no qual a transferência da política do Protocolo de Cartagena foi verificada 

pela similaridade entre o dispositivo e a Lei de Biossegurança brasileira de nº 11.105/05 
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indicando que houve um processo de transferência de política indireta e por meio do 

processo de aprendizagem. (FOUTOURA; GUEDES, 2012)  

Como dito anteriormente, a transferência voluntária pode ocorrer em diferentes 

graus como ocorreu no México nas décadas de 90 e 80. Na década de 90, o país do México 

sofria pressões internas e externas em relação ao seu setor de turismo e com o propósito de 

melhorar este setor público seus gestores estudaram o setor de turismo de outros países 

como França, Espanha, Grã-Bretanha, Canadá e Irlanda. Países que se caracterizaram por 

possuírem características semelhantes como compatibilidade ideológica e grande reputação 

denotando experiência e tradição no ramo, além de possuíram uma estrutura institucional 

que dotava as agências de maior autonomia administrativa e financeira. Isto permitiu a 

criação e a implementação do Conselho Mexicano de Promoção Turística como parte da 

reforma administrativa no setor público que ocorreu no México na referida década. A 

necessidade de sua criação foi um consenso entre os atores políticos e sua aprovação foi 

unânime na Comissão da Câmara dos Deputados, e sua configuração e implementação 

buscava a responder de maneira rápida e eficaz o mercado interno e externo. (CULEBRO-

MORENO, 2008).  

A segunda experiência trazida por este mesmo autor diz que a fragilidade dos  

mecanismos de coordenação entre os diferentes níveis de governo no Estado de Jalisco no 

México motivaram a criação do Comitê de Planejamento para o Desenvolvimento no final 

da década de 80, o COPLADE, para coordenar as ações do governo com os organismos 

sociais e como instrumento para descentralizar funções centrais como o planejamento 

estratégico. O que fez com que o país adotasse a teoria econômica da Nova Gestão Pública 

(NGP), (uma teoria econômica com enfoque psicológico-gerencial e em sistemas que 

considera a aprendizagem individual como um desenvolvimento estrutural) a qual 

converteu o COPLADE em uma agência com dupla função: organismo técnico a cargo do 

desenvolvimento e planejamento estratégico dos municípios mexicanos e tornou-se o braço 

político do governador, vindo a gerar ambiguidades e incertezas na interpretação das 

decisões do governador e da distribuição de responsabilidades, além da falta de controle de 

informação deste órgão diminuindo a confiança com as agências locais e municípios. 

(CULEBRO-MORENO, 2008). 

Há que se afirmar que as duas transferências ocorridas no país do México são de 

natureza voluntária, pois emergiram de problemas existentes dentro do país. Estas duas 

experiências trazidas por Culebro-Moreno (2008), no que diz respeito à classificação destas 
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duas transferências corroboram com os conceitos trazidos por Dolowitz e Marsh (2000) no 

qual podem ser identificadas as transferências do tipo emulação como no primeiro 

exemplo, e do tipo integral no segundo caso, respectivamente, porém com resultados 

diferentes. Como pode ser observado, no caso da transferência integral (década de 80) 

apresentada pelo referido autor, o resultado não foi exatamente o esperado, o qual era o de 

coordenar os organismos sociais, pelo contrário, ocorreu a desconfiança dos mesmos em 

relação ao governo pelo fato do órgão distorcer sua real função. 

Nesse sentido, tais processos de transferências podem ser facilitados ou inibidos 

por alguns fatores, que incluem a complexidade política, os efeitos de interação, as 

restrições institucionais, as restrições na execução e, por fim, a linguagem. 

Os modelos de transferência de políticas devem ser cuidadosamente analisados 

pelos tomadores de decisão, a fim de entender os motivos que levam certas políticas ou 

programas a serem merecedores de maior atenção em relação a outros, o que torna 

necessário compreender e distinguir os dois tipos de transferência que são apresentados 

pela literatura – a voluntária e a coerciva (DOLOWITZ; MARSH, 1998). 

Camacho (2011) ao analisar as teorias das transferências de políticas traz que as 

transferências coercitivas, denominadas ainda como transferências impostas (direta ou 

indiretamente) elas podem ter como consequência a redução da soberania nacional, da 

discricionariedade e do controle das políticas domésticas provocando com isso mudança 

nas relações de poder. (CAMACHO, 2011, P. 19) 

O contrário ocorre com a transferência dita voluntária, ela pode ter como 

consequência o reconhecimento do avanço do governo político ao incorporar novos 

conhecimentos por meio da aprendizagem, o que implica em decisões racionais que 

produzem resultados mais eficientes do que as alternativas disponíveis (CAMACHO, 2011) 

O que faz com que “sistemas políticos estrangeiros são laboratórios interessantes 

para a inovação e o desenvolvimento de políticas internas”. (CAMACHO, 2011) 

Faz-se “importante pensar a transferência de políticas na saúde como um processo 

que pode incluir múltiplos níveis e arenas”. (BISSEL, LEE, FREEMAN, 2011) 

Neste sentido, os tomadores de decisão (administradores ou profissionais) podem 

ser classificados como agentes oficiais de transferências ligados ao Estado ou agentes não 

estatais onde os agentes ligados ao Estado podem ser pessoas ligadas à administração 

pública, membros de partidos políticos, agências de governo (local, regional ou nacional), 

forças questionadoras multinacionais e nacionais; e, os agentes não estatais podem ser 
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representados pelas organizações não governamentais, grupos de pensadores, organizações 

voluntárias, organizações multinacionais, etc. (TURGEON, 2008).  

Considerando que a transferência de política voluntária envolve até determinado 

ponto um processo de aprendizagem ela pode englobar as dimensões do conhecimento, 

informação e inovação pelo fato de que o processo de aprendizagem das políticas 

envolvem as dimensões do Conhecimento, Informação e Inovação. 

Destaca-se que, a informação, não só do ponto de vista matemático no qual ela é 

utilizada para definir comunicação, mas também do ponto de vista filosófico na qual é 

considerada pelo fato de realizar a mediação entre a mente e os objetos a medida que eles 

são percebidos pelos nossos sentidos (SIRIHAL; LOURENÇO, 2002), pode ser entendida 

como a raiz do processo de conhecer onde: 

 

[...] a) Informação é algo que um indivíduo gera 

ativamente e que outro indivíduo pode decidir 

internalizar; 

b) Cada indivíduo recebe e interpreta informação da 

sua própria maneira, dando-lhe significado pessoal;  

c) A percepção da informação é mediada pelo estado 

de conhecimento do receptor; 

d) Quando a informação é percebida e recebida, ela 

afeta e transforma o estado de conhecimento do 

receptor. 

 

Estes mesmos autores trazem que o conhecimento vem a ser adquirido pelo 

processo de percepção da informação (escolha mais construção), além de ser apreendido de 

modo subjetivo, onde o próprio processo de transmissão da informação, quando faz uso da 

linguagem simbólica para representar o conhecimento, acaba agindo como elemento 

subjetivador desse objeto. (SIRIHAL; LOURENÇO, 2002) 

O próprio conceito de informação do ponto de vista cognitivo associa-se ao 

conceito de conhecimento onde “a informação pode ser fruto de um conhecimento 

acumulado, o conhecimento pode ser fruto de informação assimilada estes podem existir 

independente um do outro” (SIRIHAL; LOURENÇO, 2002). 

No contexto do processo de gestão das políticas públicas, o conhecimento é uma 

variável que assume lugar de destaque sendo endógeno ao processo das políticas, o qual 
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pode ser entendido como a instrumentalização de dados, idéias e argumentos, tendo sido 

eleito como variável independente de vários estudos. (FARIA, 2003). 

Para este mesmo autor as abordagens que destacam as idéias e o conhecimento no 

país tem sido incipientes no campo das análises das políticas públicas, onde a abordagem 

do processo de produção das políticas públicas que enfatiza a aquisição e a utilização do 

conhecimento pode produzir explicações mais adequadas do que aquelas derivadas das 

teorias do “mainstream” consideradas centros de conflito. (FARIA, 2003) 

Atualmente, a disseminação do conhecimento humano é fundamental para o 

desenvolvimento social, político e econômico das nações. (SIRIHAL; LOURENÇO, 

2002).  

Estes mesmos autores trazem que para a ciência da informação, a informação é 

conhecimento fragmentado para sua melhor assimilação e disseminação, principalmente em 

meio eletrônico, e conhecimento é todo saber existente nos seres e na natureza que é 

explicitado através da sua fragmentação em informação, onde “O importante é ressaltar 

que , apesar de serem termos que muitas vezes se confundem , são conceitos ao mesmo 

tempo distintos e complementares” (SIRIHAL; LOURENÇO, 2002). 

Faz-se importante saber que “o compartilhamento da informação e do 

conhecimento só terá resultados se implicar um processo de aprendizagem, pois o simples 

acesso sem esse processo não modifica a realidade, perde, portanto, sentido” (TOMAÉL; 

DI CHIARA, 2005). 

O processo de conhecimento pode se consolidar a partir de informações com valor 

agregado, assimiladas pelos indivíduos e suas organizações, incorporadas às experiências e 

saberes anteriores. (TOMAÉL; DI CHIARA, 2005) 

Destaca-se que a informação e o conhecimento podem ser convertidos em 

inovações que fazem parte da constituição de processos sócio-culturais que estão inscritos 

no espaço e na produção do espaço em suas várias escalas. (ALBAGLI; MACIEL, 2004)  

A inovação pode ser definida como “algo novo ou a melhoria de um produto, 

processo ou costume com ‘sucesso no mercado’, por meio da criatividade, da 

responsabilidade, do comprometimento ou da simplicidade” conforme Barachini (2002) ou 

ainda pode ser compreendida como um processo que acontece a todo momento. 

(BARACCHINI, 2002) 

Estudo acerca das redes sociais e inovações trazem que a interação é elemento 

fundamental para a inovação, e que as organizações necessitam de informações e 
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conhecimentos internos e externos a elas mesmas, pois a capacidade inovadora de uma 

organização depende de seu aprendizado onde a difusão do conhecimento seja extendida à 

uma larga gama de indivíduos dentro das  às organizações. (TOMAÉL; DI CHIARA, 2005) 

Estes mesmos autores tecem importantes considerações acerca destes três 

elementos onde: 

 

[...] A aprendizagem é promovida pelo compartilhamento e o 

uso da informação, os quais, como resultado, possibilitam 

novos aportes, entre eles os mais significativos são os novos 

conhecimentos e as novas habilidades. As redes que constituem 

espaços em que o compartilhamento da informação e do 

conhecimento é proficiente e natural são espaços também de 

aprendizagem e, assim, tornam-se um ambiente para o 

desenvolvimento e a inovação. 

 

Bissel, Lee e Freeman (2011) propõe um modelo de difusão de inovação de 

políticas de saúde associado ao processo de transferência de política onde a difusão da 

inovação política perpassa por um processo de conhecimento e aprendizagem dentro de 

uma situação política, envolto em um processo de comunicação e de persuasão dos atores e 

em seguida da tomada de decisão, implementação, manutenção e/ou expansão das políticas 

de saúde. O objetivo deste modelo é descobrir o que facilita ou dificulta o processo de 

transferência de política e usa esse entendimento para sugerir como esforços geram novos 

conhecimentos que podem ser aplicados às políticas e práticas a fim de melhorá-las.  

Uma política de saúde quando transferida de um lugar para outro pode ser tomada 

como uma inovação, principalmente se esta transferência ocorreu de modo voluntário o 

qual perpassa pelo processo de aprendizagem e, deste engloba o conhecimento desta 

política, a informação contida nela que, modificada ou não, será utilizada pelo sistema ou 

serviços de saúde chegando à estas organizações como um produto ou processo inovador a 

ser utilizado pelos atores que atuam nesses locais, seja no âmbito internacional ou nacional.  

Nesse sentido, a análise documental permitiu compreender alguns aportes da 

transferência das políticas do TDO para o contexto do Estado brasileiro, quais passam ser 

objetos de reflexão a partir de agora.  

 



42 
 
 

A transferência da política do TDO da OMS/OPAS para o Brasil: a lista 

negra na história da tuberculose. 

 

A Transferência de políticas na área da saúde se constitui em um processo 

complexo, dinâmico, que não é estanque, rígido, mas que precisa ser compreendido a partir 

de alguns elementos ou fatores considerados essenciais para o seu entendimento, ou seja, 

depende de onde surge a política e para onde ela será implantada, seja por transferência direta, 

indireta (DOLOWITZ; MARSH, 2000), de forma emulada, copiada ou transferida de forma 

distorcida (CAMACHO, 2011) ou ainda, suas diferentes formas de adaptação no contexto 

local.  

Com o intuito de melhor compreender a dinâmica do processo de transferência de 

políticas faz-se importante saber ou identificar de que posição e ideologia o sujeito 

interpelado traz o seu discurso em relação ao objeto investigado, e em que bases sociais ele 

manifesta os seus enunciados (PECHEUX, 2002) para que seja possível compreender esse 

processo, como por exemplo, da transferência da política do tratamento diretamente 

observado nos diferentes níveis de gestão para o controle da tuberculose; ou seja, de onde 

vem, para onde vai e de que modo (grifo nosso) ocorreu ou tem ocorrido a transferência desta 

política.  

Nesse sentido, para atender o objetivo principal desta tese e o seu primeiro objetivo 

específico que é o de analisar a transferência de política do TDO para o controle da 

tuberculose em diferentes níveis de gestão, é preciso considerar o momento em que esta 

política veio a ser transferida para o Brasil, sendo que para atingir tal intento seja preciso 

lançar mão das Condições de Produção e da Memória Discursiva para tornar claro este 

processo e responder aos objetivos deste trabalho. 

Destaca-se que “as condições de produção compreendem fundamentalmente os 

sujeitos e a situação onde a memória acionada constitui parte da produção deste discurso” 

(ORLANDI, 2009), “em seu sentido mais estrito, têm-se as circunstâncias da enunciação, 

i.é., o contexto imediato da produção de discurso”, e em seu sentido mais amplo “as 

condições de produção incluem o contexto sócio-histórico e ideológico” sendo 

considerado este segundo sentido para análise de parte do corpus discursivo constituído 

durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Ainda sobre as CPD, Orlandi (2009) destaca que “o contexto amplo é que traz para 

a consideração dos efeitos de sentidos elementos que derivam da forma de nossa 
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sociedade, com suas instituições (...) e organizações de poder, distribuição de mando e 

obediência”. E finalmente entra a história, a produção de acontecimentos que significam 

“(...) segundo um imaginário que afetam os sujeitos em suas posições políticas”. 

(ORLANDI, 2009). 

Ainda segundo a autora “a AD visa a compreensão de como um objeto simbólico 

produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos” e “essa 

compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto organiza os gestos de 

interpretação que relacionam sujeito e sentido” (ORLANDI, 2009). 

A memória discursiva quando pensada em relação ao discurso é tratada como 

interdiscurso, o qual é definido como aquilo que se fala antes, em outro lugar, 

independentemente, ou seja, é o que chamamos memória discursiva. (ORLANDI, 2009) 

Nesse sentido, antes de realizar a leitura e análise dos recortes é preciso mobilizar 

pontos importantes da historicidade do tratamento da doença, fazendo uso das CPD dos 

discursos circulantes presentes na memória discursiva do país, pois “o interdiscurso 

disponibiliza os dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação 

discursiva dada” (ORLANDI, 2009) a fim de identificar o provável momento em que se 

iniciou a transferência desta política para o Brasil. 

Os dizeres que muito circularam, e que ainda ecoam e reverberam nos vários 

interdiscursos e na memória discursiva da sociedade ocidental, são aqueles que dizem que a 

tuberculose é considerada um flagelo milenar, onde o seu agente causador ficou conhecido 

em 1882 por Robert Koch sendo denominado de bacilo M. tuberculosis, constituindo um 

marco na ciência ocidental.  

A doença no passado fora disseminada pelos fluxos migratórios ou talvez em 

decorrência das guerras e da colonização das novas terras descobertas no século XV sendo 

que o tratamento disponível na época era precário e com elevada taxa de morte dos 

indivíduos afetados. (MS, 1999) 

Na década de 40 para 50, com o advento da quimioterapia baseada em antibióticos 

teve-se a falsa ilusão da erradicação definitiva da doença causando certa euforia, no entanto 

três especificidades da doença causaram o recrudescimento desse quadro reforçando na 

memória discursiva dos presentes/das pessoas essa transfiguração metafórica que é a 

personificação da tuberculose como um flagelo:  
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[...] primeiro, o bacilo possui a capacidade de sofrer mutação 

para formas mais resistentes e mais letais, demandando maior 

tempo para o tratamento complicando o controle da doença; 

segundo, o bacilo é de fácil disseminação de modo que do 

ponto de vista epidemiológico pode se verificar que um terço 

da população mundial carrega o bacilo; terceiro, um doente não 

tratado pode infectar em média dez pessoas sadias perpetuando 

o ciclo da tuberculose. 

 

Outros fatos não menos importantes contribuíram para o agravamento da situação 

como os tratamentos irregulares e o alto percentual de abandono pelos doentes. Soma-se a 

isto, o surgimento da Aids com o advento da co-infecção com o vírus HIV tornando o 

doente mais susceptível e o aumento dos bolsões de pobreza causando aumento expressivo 

dos casos e disseminação da doença concorrendo para um quadro preocupante para as 

autoridades sanitárias do país. 

Do ponto de vista político pode-se verificar que o descuido com a doença em finais 

da década de 80 e início da década de 90, com a desestruturação momentânea da 

Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT) e a extinção da Central de 

medicamentos que fornecia os antituberculostáticos, fez com que a própria coordenação de 

pneumologia sanitária do país denunciasse a grave situação em que se encontrava o país 

mencionando a questão da tuberculose por meio de um chiste, ou seja, o “descalabro 

consentido” (MS, 1999), o qual deixou transparecer o sentimento de indignação pela 

situação vivenciada na época.  

O “descalabro consentido” conforme proferido pela coordenação nacional de 

pneumologia veio descortinar a situação de inércia política das autoridades sanitárias e 

conformidade perante dados alarmantes da doença no país sem qualquer reação contrária 

em termos de políticas públicas, reafirmando um discurso que mais tarde se tornaria 

circulante como “doença negligenciada e esquecida das políticas públicas”, o qual refletia 

toda uma situação que vinha se agravando na época, reforçando o sentido negativo causado 

pela doença no imaginário social do país. (MS, 1999) 

Na década de 90 os índices da doença já eram altos, entretanto “não fosse a 

subnotificação, os casos existentes no Brasil poderiam chegar a 130.000”. (MS, 1999)  

O agravamento da questão da tuberculose não foi somente particularizada no 

Brasil, mas no mundo todo. O fato da TB possuir profundas raízes sociais foi outro fator 



45 
 
 

que veio a contribuir para esse quadro, i.é.; a TB é uma doença extremamente ligada à 

pobreza e a grandes conglomerados urbanos, o que vem a justificar seus altos índices em 

países com grande extensão territorial e populacional como China, Índia, Brasil e etc. 

(WHO, 2014) 

Outro fato importante é que nas décadas de 80 para 90, a conjuntura econômica e 

política presentes na maioria dos países era um contexto de crise dos Estados Nacionais 

onde houve uma onda de reformas no plano político, econômico e social em vários países 

norteados pelo fortalecimento de idéias neoliberais e de reformulação do papel do Estado 

na economia e na política, desfavorecendo a consolidação de políticas sociais abrangentes e 

redistributivas. (LEVCOVIT et al, 2001) 

Moraes (2002) afirma que “a proposta neoliberal de reforma dos serviços públicos, 

como se sabe, é orientada por uma idéia reguladora: a idéia de privatizar, isto é, de acentuar 

o primado e a superioridade da ratio privada sobre as deliberações coletivas”.  

Destaca-se que em relação à política do neoliberalismo, nas décadas de 70 a 80 o 

Banco Mundial adquiriu grande influência e protagonismo na saúde internacional 

investindo em saúde, população e principalmente no controle populacional nos países em 

desenvolvimento, apoiando mercados livres em detrimento do papel dos governos 

nacionais, em associação com a OMS que passava por crises internas e externas 

principalmente em relação aos orçamentos extra orçamentários, mas dispunha de 

conhecimento técnico em relação à saúde e a medicina, portanto uma associação vantajosa 

para ambas as partes. (BROWN; CUETO; FEE, 2006)  

Identifica-se que a política, naquele momento, tendia para uma participação mínima 

do Estado, com pouco investimento e de transferência de responsabilidade sociais e de 

saúde que passam a ser não somente de responsabilidade do Estado, mas também da 

própria família como traz a própria constituição brasileira em relação ao sistema único de 

saúde. (BRASIL, 1988) 

Há que se acrescentar também que a TB gera um custo social visto que afeta 

importante segmento da população economicamente ativa principalmente o gênero 

masculino, e este custo social é mensurado pelas vidas que podem ser salvas por meio de 

um exame barato que é a baciloscopia de escarro (MS, 1999) o que pode evitar “um custo 

para os doentes e suas famílias” (BARTER et al, 2012) 

Essa conjuntura de crise político-econômico-social, e os altos índices da doença 

impulsionaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com o Banco 
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Mundial, e outras agências de grande influência, a propor a estratégia DOTS (Directly 

Observed Treatment Short-course) estimulando uma atitude pró ativa em relação à doença, 

entretanto, é preciso realizar algumas considerações. 

Essa estratégia na verdade veio a se configurar como uma grande política de saúde 

pública internacional para controlar a doença que apresentava até então altos índices 

concentrando em cinco regiões do mundo, as Américas, a África, Ásia, Europa e Oceania. 

E nessas cinco regiões elencaram 22 países considerados os principais contribuintes com a 

mais alta carga da doença, sendo um deles o Brasil. (WHO; BRASIL, 1999). 

E não somente isto, sob o forte argumento de que seria essencial a melhoria da 

saúde para o crescimento econômico dos países em desenvolvimento (WHO, 2001) e 

associação com parcerias globais, a exemplo: o Fundo Global, a tuberculose foi apontada 

como uma doença que necessitaria de intervenção específica. Neste sentido, o DOTS é 

adotado pela OMS como uma política a nível mundial. 

Esta lista de 22 países pode ter vários significados e sentidos para aqueles países que 

a constitui. O Brasil naquela década estava imerso em um contexto de crise política, a 

criação do SUS era muito recente e havia a questão do descontrole da doença. O Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) estava se reestruturando face a emergência 

da doença, os quais entraram em choque com o pensamento político-sanitário, associados à 

falsa ilusão do controle da doença.  

Anteriormente a este fato na década de 30 e 40 o tratamento da doença na época 

ocorria por meio do uso de algumas tecnologias como a vacina BCG, a baciloscopia, a 

abreugrafia, pneumotórax e as cirurgias torácicas, ou seja, a aplicação de alguns antibióticos 

e sob o regime de internação hospitalar. Aliás, a introdução dos antibióticos ocasionou o 

surgimento dos bacilos resistentes às drogas, as quais nas décadas de 50 e 60 o tratamento 

passou a ser ambulatorial, momento da expansão dos centros de saúde. (FERNANDES et 

al, 1993) 

Nesse sentido, a introdução da política do TDO, no Brasil para o controle da TB, 

veio acompanhado da estratégia DOTS, do nível de gestão central de saúde para o controle 

da doença, i.é., por meio do Ministério da Saúde, para quatro Estados da federação, e cujas 

lideranças atuavam junto com a OMS na unificação das ações de controle da TB e, 

padronização do esquema terapêutico com a descentralização da execução para todos os 

estados brasileiros. (FERNANDES et al, 1993) 
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Repare que, em um momento de fragilidade política e de reafirmação da 

democracia no Brasil somados aos problemas já existentes de subdesenvolvimento e 

desigualdades sociais, a OMS apresenta uma forte recomendação com a adoção da 

estratégia DOTS. Estratégia esta que vem acompanhada de incentivos financeiros do 

Banco Mundial e do Fundo Global, entre outros, para estimular estes países a alcançarem 

as taxas propostas pela OMS e controlar a doença. (BROW; CUETO; FEE, 2006) 

Mediante argumentos fortes, este fato deixa evidente que a transferência da política 

do TDO foi indiretamente coercitiva pela forte pressão gerada sobre o consciente e 

inconsciente dos gestores dos países responsabilizados, em outras palavras, culpabilizados 

(grifo nosso) pelos altos índices da doença.  

O detalhe da questão é que os países envolvidos nesta lista se constituem em países 

que estão buscando alcançar e afirmar um desenvolvimento econômico, se comparado à 

grandes nações mundiais desenvolvidas como Alemanha, EUA, França, por exemplo, e 

que, portanto eram regiões propícias ao desenvolvimento da TB as  quais se mantinham 

arraigadas às áreas com baixo índice de desenvolvimento econômico, crescimento 

desordenado de metrópoles, entre outros fatores como as desigualdades sociais. Pode-se 

pensar: quem de fato seria o responsável pela propagação da doença, os que a possuem ou 

os que contribuem para a manutenção da desigualdade e pobreza que se constituem terreno 

fértil para a propagação da doença? 

É claro que não podemos olvidar de que, se o tratamento outrora 

utilizado/dispensado para o controle da doença no país não parecia ser eficaz e eficiente 

para o controle da doença, a introdução de novas tecnologias ou inovações no tratamento 

da mesma eram bem vindos desde que seja por meio de um processo apreendido, 

compartilhado, discutido com os tomadores de decisão política principalmente os que estão 

relacionados aos sistemas de saúde para que dentro das especificidades organizacionais seja 

possível implementar ou readequar estas inovações para atender as necessidades que o país 

apresenta. 

Outro fator a ser levado em conta é o de que a TP do TDO para estes países pode 

ser tomada equivocadamente como voluntária, pois se ressaltarmos o que Stone (2004) e 

Dolowitz e Marsh (2000) afirmam, que “a transferência de política é sustentada por um 

profundo processo de aprendizagem” e que “a transferência de política vai do processo de 

aprendizagem até a imposição de um programa, de uma política ou de um arranjo político 

de um sistema político para outro”, pode-se perceber que a transferência da política do 
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TDO pode ter sido motivada por uma necessidade percebida, ou seja, a necessidade de se 

controlar efetivamente a tuberculose, mas também de sair literalmente da lista dos 22 países 

que estão espalhando a doença pelo mundo, portanto isso evidencia um processo de 

coerção com a suposta aparência de voluntariedade pelo país. 

O próprio fato de constar o nome em uma lista, e não é uma lista qualquer, é como 

se fosse uma lista negra (grifo nosso) que confere e representa um aspecto negativo ao país, 

colocando inclusive o Brasil em uma posição desfavorável, quiçá até mesmo 

constrangedora frente à outros países do mundo e junto ao próprio órgão que ajudou a 

fundar, a OMS. (BRONW; CUETO; FEE, 2006). 

Este forte sentido negativo, que confere um peso, uma insígnia ao país, pode ter 

sido motivo e até mesmo persuadido as autoridades político-sanitárias a transferir a política 

do TDO no país, ou seja, estas autoridades se viram na obrigação de transferir uma política 

de âmbito internacional para o país para sair da situação em que se encontrava e não 

constar mais na lista de devedores (grifo nosso). 

Nesse sentido, a política do TDO até então nomeada de estratégia DOTS começou 

a ser transferida não somente para o Brasil, mas para 22 países com diferentes culturas e 

especificidades, diferentes territórios e ideologias, diferentes conformações de sistemas de 

saúde, diferentes modos de viver. Foi transferida sob forte recomendação (grifo meu), sob o 

poderoso argumento de se tratar de uma questão de saúde pública que pode e afeta à todos 

sem distinção.  

Este argumento suplantou todas as diferenças e assim ela tem sido monitorizada 

pela OMS junto com outras agências internacionais a fim de acompanhar e avaliar o 

controle da doença neste processo. 

No Brasil, as evidências da transferência desta política estão presentes nos manuais 

de recomendações produzidos pelo Ministério da Saúde por meio do PNCT os quais 

trazem incorporados em suas diretrizes e normativas, artigos trazidos pelos documentos 

produzidos pela OMS como o WHO Report dos anos de 1999 à 2014. 

Estes considerações deixam claros que houve uma transferência autoritária da 

política do TDO para o Brasil, resta saber se este processo perpetuou da mesma maneira 

nos diferentes níveis de gestão dentro do país.  
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TESSITURA DA ANÁLISE DE DISCURSO 

 

Nesta tese faz-se importante saber os conceitos fundamentais a respeito da AD de 

matriz francesa pechêutiana, pois é por meio deste referencial teórico metodológico que se 

assenta este trabalho. 

De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2014) no interior das ciências da 

Linguagem, a Análise de Discurso (AD) nasceu como “resultado da convergência 

progressiva de movimentos com pressupostos extremamente diferentes, surgidos nos anos 

60 na Europa e Estados Unidos”, onde estes movimentos se desenvolveram em torno de 

“produções parafrásticas, orais ou escritas, cuja significação social se busca compreender”.   

Estes mesmos autores trazem que até a década de 80 houve uma produção muito 

grande de inúmeras pesquisas em domínios empíricos, onde inúmeras terminologias 

relacionadas à AD surgiram produzindo uma “descompartimentalização generalizada entre 

as diferentes correntes teóricas que tomam o discurso como objeto”. (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2014) 

Segundo estes mesmos autores: 

[...] a AD se apóia em uma longa tradição de estudos de textos, 

na qual a retórica, a hermenêutica literária ou religiosa, a 

filologia deixaram traços profundos, e sobre uma história, 

muito mais curta, das ciências humanas e sociais, da psicanálise 

ou da filosofia. O desenvolvimento das pesquisas em análise do 

discurso tira grande proveito da confrontação de investigações 

que se baseiam em universo teórico diversos. 

 

De acordo com Orlandi (2009) a AD se constitui no espaço em que a Linguística 

tem a ver com a Filosofia e com as Ciências Sociais, onde a mesma reúne três regiões do 

conhecimento em suas articulações contraditórias, ou seja, a teoria da sintaxe e da 

enunciação; a teoria da ideologia e a teoria do discurso que é a determinação histórica dos 

processos de significação.  
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A AD se constitui, portanto, no espaço entre três domínios disciplinares: a 

Linguística, o Marxismo e a Psicanálise onde a linguística se constitui pela afirmação da nã 

transparência da linguagem; por outro lado ela pressupõe o legado do Materialismo 

Histórico que traz que há um real da história de tal forma que o homem faz história , mas 

esta também não lhe é transparente, daí conjugando a língua com a história na produção de 

sentidos. (ORLANDI, 2009) 

A autora traz ainda que nos estudos discursivos não se separa forma e conteúdo e 

procura-se compreender a língua como estrutura e acontecimento onde a forma material é 

vista como acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado pela história. 

Neste ponto entra a contribuição da Psicanálise que traz o deslocamento da noção de 

homem para a noção de sujeito. (ORLANDI, 2009) 

A construção teórica da AD iniciou-se na França na década de 1960, sendo 

marcada por deslocamentos, onde Michel Pecheux traz revisões e mudanças em seus 

conceitos essenciais demarcando as três épocas em AD, as quais não se constituem em 

marcos cronológico, mas refletem essencialmente a elaboração e reelaboração dos 

conceitos que irão constituir o aparato teórico-metodológico deste saber. (FERNANDES, 

2008) 

A primeira época da AD pode ser compreendida como “um conjunto de discursos 

produzidos em um dado momento” resultantes de uma posição estruturalista pós-saussureana, 

considerados homogêneos e fechados entre si, onde o sujeito foi tratado como assujeitado 

com a ilusão de ser a fonte do discurso, além do próprio discurso ser considerado 

resultante de condições de produção estáveis e homogêneas. (FERNANDES, 2008) 

O trabalho de análise focalizava cada sequencia linguística como um pré-requisito 

para análise do corpus, ou seja, as sequencias discursivas eram consideradas neutras e 

dominadas por uma máquina discursiva. (FERNANDES, 2008) 

Já a segunda época da AD traz a noção de Formação Discursiva colocando em 

xeque a noção de maquinaria discursiva visto que a FD está em relação paradoxal com o 

seu exterior (pré-construído) aparecendo a noção de interdiscurso como efeito de 

assujeitamento a FD com a qual ele se identifica. Nesta fase os procedimentos 

metodológicos permanecem os mesmos que na primeira época mudando apenas a 
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constituição do corpus que irá além do nível de justaposição de SDs. (FERNANDES, 

2008) 

A terceira época da AD opera-se a desconstrução da maquinaria discursiva 

estrutural, a noção de enunciação passa a ser abordada e as reflexões sobre heterogeneidade 

enunciativa levam a discussão sobre o discurso-outro, sendo colocadas várias interrogações 

acerca do sujeito do discurso, do espaço de memória, e sobre a AD em si, enquanto 

procedimento de análise e até mesmo sobre a possibilidade de redefinição de uma política 

de AD. (FERNANDES, 2008) 

A formulação teórica teve continuidade após a morte de Pêcheux (1983) e tee lugar 

no Brasil a partir da década de 1980 após o fim da ditadura militar que constitui condições 

deprodução historicamente favoráveis a sua implementação (FERNANDES, 2008) 

Neste aspecto, para construção desta tese foram utilizados alguns conceitos trazidos 

pela AD como a noção de recorte, de sentido, sujeito discursivo, enunciação, ideologia do 

sujeito, condições de produção, polifonia, heterogeneidade, sequencia discursiva, formação 

discursiva, formação ideológica, posição de sujeito, memória discursiva, esquecimento e 

silenciamentos. 

Traremos incialmente a noção de recorte, pois, nele serão identificados os variados 

conceitos da AD utilizados nesta tese. 

A noção de recorte é tomada por Orlandi (2009) como unidade discursiva, 

fragmentos do corpus para análise, fragmentos correlacionados de linguagem, fragmentos 

da situação discursiva. (FERNANDES, 2008; ORLANDI, 2009) 

Ao considerarmos que sentido como efeito de sentido entre sujeitos em 

enunciação, onde o sujeito discursivo é constituído por diferentes vozes sociais, sendo 

marcado por intensa heterogeneidade e conflitos, espaços em que o desejo se inter-

relaciona constitutivamente com o social e manifesta-se por meio da linguagem. 

(ORLANDI, 2009) 

A enunciação pode ser considerada como a posição ideológica no ato de enunciar 

e que integra a enunciação, onde a ideologia do sujeito é tomada como uma concepção 
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de mundo do sujeito inscrito em determinado grupo social em uma circunstância histórica. 

(ORLANDI, 2009) 

Já a condições de produção do discurso, pode ser compreendida como aspectos 

históricos e sociais e ideológicos que envolvem o discurso, ou que possibilitam ou 

determinam a produção do discurso. Destaca-se que as Condições de Produção (CP) 

“compreendem o sujeito e a situação”. (ORLANDI, 2009) Se considerar as CPD em 

sentido estrito tem-se as circunstancias da enunciação que é o contexto imediato. Se 

considerar em sentido amplo tem-se a inclusão do contexto sócio-histórico e ideológico 

nas CPD.  

A polifonia pode ser tomada como vozes, oriundas de diferentes espaços sociais e 

diferentes discursos, constitutivas do sujeito discursivo. (ORLANDI, 2009) 

Em relação ao discurso deste sujeito pode ser verificada a heterogeneidade que se 

define pelas diferentes formas de presença no discurso das diferentes vozes constitutivas 

do sujeito, onde estas vozes podem estar implícitas ou explícitas na constituição da voz do 

sujeito.  

Para identificar heterogeneidade entre outros aspectos da AD é preciso partir das 

sequencias discursivas que se constituem em sequencias orais ou escritas de dimensão 

superior à frase (COURTINE, 2009) as quais conformarão as formações discursivas e as 

formações ideológicas no discurso do sujeito.  

Destaca-se que as formações discursivas referem-se ao que se pode dizer em 

determinada época e espaço social, ao que tem lugar e realização a partir de condições de 

produção específicas, historicamente definidas; trata-se da possibilidade de explicitar como 

cada enunciado tem seu lugar e sua regra de aparição, e como as estratégias que o 

engendram derivam de um mesmo jogo de relações, como um dizer tem espaço em um 

lugar e em uma época específica.(ORLANDI, 2009; FERNANDES, 2008) 

Já o conceito de Formação Ideológica é definida como a posição dada em uma 

conjuntura sócio-histórica dada. As FI são representadas pelas FDs no discurso. 

(ORLANDI, 2009) É segundo as posições dos sujeitos que os sentidos se manifestam  em 

relação as FI nas quais essas posições se inscrevem. (FERNANDES, 2008) 
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São nas FD e FI que se pode identificar a posição de sujeito no discurso, a qual 

pode ser concebida como uma relação determinada que se estabelece em uma formulação 

entre um sujeito enunciador e o sujeito do saber de uma dada formação discursiva. 

(COURTINE, 2009) 

Outro conceito importe trazido é o de memória, a qual, quando pensada em relação 

ao discurso, pode ser tomada como o interdiscurso, definido como aquilo que fala antes em 

outro lugar independentemente. É o que se chama Memoria Discursiva, ou seja, o saber 

discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já 

dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. (ORLANDI, 2009) 

Por meio do discurso e da memória discursiva, pode-se identificar alguns efeitos 

discursivos como os esquecimentos e silenciamentos do sujeito. Destaca-se que o 

esquecimento pode ser de dois tipos segundo Pêcheux que é o esquecimento da ordem da 

enunciação (esquecimento numero dois) e o esquecimento que produz a impressão da 

realidade do pensamento (ilusão referencial) onde o modo de dizer não e indiferente aos 

sentidos. 

O esquecimento ideológico é da instancia do inconsciente e resulta pelo modo 

como somos afetados pela língua. Por isso temos a ilusão de sermos a origem do que 

dizemos quando na realidade tomamos sentidos pre-existentes. (ORLANDI, 2009) 

Em relação ao silenciamento Orlandi (2011) traz a distinção deste efeito de 

sentido como o silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, que significa o não dito e 

que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições para significar; a política do 

silêncio que se subdivide em silencio constitutivo, o que indica que para dizer é preciso não 

dizer (uma palavra apaga necessariamente as outras palavras); o silencio local que se refere a 

censura propriamente (aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura). 

Nessa perspectiva, a língua é entendida como materialidade linguística e, devido a 

sua porosidade, pode ser desconstruída pela análise do funcionamento discursivo e oferecer 

possibilidades de interpretação que nunca se esgotam, pois sempre haverá outros sentidos a 

desvendar, dado que o sujeito é falado tanto pela ideologia quanto pelo inconsciente 

(COURTINE, 1984). 
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O dispositivo da análise discursiva reúne os materiais analisados, a questão da 

investigação e as diferentes concepções teóricas mobilizadas para a discussão. Ele deve 

firmar-se sobre um corpus constituído a partir de montagens discursivas, que obedeçam a 

critérios nascidos de princípios teóricos da AD, face aos objetivos da análise, e que 

permitam chegar à compreensão proposta no estudo (ORLANDI, 2009). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo se justifica pela pouca produção de estudos acerca da transferência de 

políticas relacionados à gestão de políticas públicas em saúde no Brasil com enfoque na 

temática da tuberculose.  

Para tal elegemos a política do Tratamento Diretamente Observado para 

aprofundar o estudo de transferência de políticas públicas visto que esta política é 

considerada fundamental para o controle da doença considerada um dos grandes entraves 

da saúde pública, e, pelo fato do TDO se configurar em uma política de saúde que pode ser 

transferida de um sistema para o outro, ou de um governo para o outro, considerando que 

a Transferência de Políticas Públicas pode ocorrer de forma a não obrigar os tomadores de 

decisão a adotarem a política como um todo (DOLOWITZ; MARSH, 1996), mas fazer 

adaptações a partir destas, como metas e instrumentos, adaptando-a no contexto e /ou 

cenário local.  

Neste estudo, toma-se por base os conceitos utilizados por Dolowitz e Marsh 

(2003) e por Evans (2006) por serem mais completos e oferecerem um maior detalhamento 

que nos possibilita obter melhor análise sobre o objeto de pesquisa, deste modo, pretende-

se, portanto, analisar a transferência desta política nos diferentes níveis de processo de 

tomada de decisão partindo do contexto macropolítico para o contexto municipal da 

atenção à saúde, e assim contribuir para a compreensão desse processo e o quão o mesmo 

reflete na assistência prestada aos doentes de TB.  
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OBJETIVOS DO ESTUDO 
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OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a discursividade dos gestores sobre a transferência da política do 

Tratamento Diretamente Observado (TDO) para o controle da Tuberculose (TB) em 

diferentes níveis de gestão 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar os efeitos de sentidos da transferência da política do TDO entre os 

gestores de diferentes níveis de gestão; 

Analisar os aspectos favoráveis ou não no processo de transferência da política do 

TDO entre as instâncias subnacionais; 
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PERCURSO METODOLÓGICO 
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Tipo de Estudo 

 

Trata-se de estudo exploratório de natureza qualitativa a partir dos discursos 

apresentados por atores chaves ligados ao contexto da tuberculose. A análise parte do 

contexto de decisão macropolítica para o contexto municipal de saúde tendo como cenário 

político local o município de Ribeirão Preto – SP, considerado município prioritário para o 

controle da TB. 

Destaca-se que o método qualitativo permite desvelar processos sociais ainda 

pouco conhecidos caracterizando-se pela empiria e pela sistematização progressiva de 

conhecimento até a compreensão lógica interna do grupo ou do processo de conhecimento 

em estudo (MINAYO, 2008), nesse sentido a abordagem qualitativa é multimetodológica 

quanto ao seu foco, o que supõe que envolve abordagens interpretativas e naturalísticas dos 

assuntos, portanto, o pesquisador busca estudar os sentidos produzidos na interpretação 

dos fenômenos, segundo o significado que é atribuído pelos sujeitos da pesquisa 

(DENZIN; LINCOLN, 1994).  

Dessa forma, a abordagem, incorpora além do significado também a 

intencionalidade como aspectos que são inerentes aos atos às relações e às estruturas 

sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, 

como construções humanas significativas (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005) 

 

Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados por meio de fontes primárias e secundárias para 

elaboração deste estudo, ou seja, por meio de entrevistas semi-dirigidas com coordenadores 

das esferas estadual, regional, municipal relacionadas ao PCT e secretário municipal de 

saúde que têm experiência com o TDO. Os dados secundários foram coletados dos 

Sistemas de Informação como o SEADE, DataSUS, CVE, além de documentos como 

Relatórios Anuais de Gestão do município e outros materiais impressos e disponíveis 

online para caracterizar a situação epidemiológica da doença no município. 

 

Seleção dos entrevistados 

a) Sujeitos da pesquisa e critérios de inclusão 
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Os sujeitos desta pesquisa estavam vinculados à gestão do programa de controle da 

tuberculose como os coordenadores do PCT em níveis estadual (01), regional (01), 

municipal (01), o secretário municipal de saúde (01) vinculado ao município em estudo e, 

em relação ao coordenador regional, foi identificado um profissional de saúde que atuava 

junto ao Sistema de Vigilância Epidemiológica da instância regional de saúde e que 

realizava a articulação do Programa de Controle da Tuberculose junto à secretaria estadual 

e municipal de saúde (articulador da Atenção Básica), pois entendemos que ele também 

poderia contribuir com esse estudo. 

 

b) Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento (Anexo II e III) para entrevista dos coordenadores do PCT (níveis 

estadual, regional, municipal) e o secretário de saúde do município em questão, é composto 

por questões semi dirigidas relacionadas às informações gerais sobre o TDO, bem como as 

dimensões de informação, conhecimento e inovação. 

Antes de proceder à coleta de dados, para conferir a adequabilidade do instrumento 

de coleta de dados, foi realizada uma entrevista-piloto com o diretor regional da DRS XV 

de Franca-SP a fim de avaliar a compreensão dos questionamentos do instrumento, 

revelando a adequação e suficiência para a coleta de dados como teoricamente o roteiro foi 

concebido nesse estudo (TURATO, 2008). 

 

c) Obtenção dos dados 

 

Com a finalidade de operacionalizar as entrevistas, foi realizado contato telefônico 

por meio do qual foram expostos os objetivos do estudo e realizado o convite para que os 

sujeitos participem do mesmo. Foram obtidas as respectivas concordâncias e aceites para 

participar do projeto de pesquisa. Foi realizado o agendamento das entrevistas em locais e 

horários de melhor conveniência para os entrevistados. 

Houve uma perda durante o estudo, apesar de obter a concordância de um dos 

atores não obtive sucesso para realizar o agendamento da entrevista após inúmeras 

tentativas. As entrevistas foram realizadas no período de agosto a dezembro de 2013. 

d) Dispositivo de Análise 
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A organização dos dados empíricos após a coleta de dados, ocorreu mediante a 

transcrição das entrevistas semi estruturadas para constituir o texto tomado aqui como 

unidade de análise, unidade complexa de significações, ou seja, unidade significativa, 

pragmática e portadora do contexto situacional dos falantes (ORLANDI, 2005). O texto 

consiste no discurso acabado para fins de análise, e sendo assim todo texto enquanto 

corpus é um objeto completo. (MINAYO, 2008, p.321) 

Entretanto, “como objeto teórico, o texto é infinitamente inacabado, pois a análise 

lhe devolve sua incompletude, acenado para um jogo de múltiplas possibilidades 

interpretativas, para o contexto que o gerou, para a ideologia nele impregnada e para as 

relações dos atores que o tornam possível” (MINAYO, 2008).    

Na perspectiva discursiva, Assolini (2003) traz que: 

 

[...] somente se pode falar em corpus a partir de um 

recorte de dados determinado pelas condições de 

produção, levando-se em conta os objetivos e 

princípios teóricos que, orientando toda análise 

possibilitaram uma leitura não subjetiva dos dados. 

 

O corpus também pode ser entendido como “um conjunto de discursos dirigidos”, 

onde “tratar-se-á de determinar as condições de produção, assim como as condições de 

formação de tais discursos, de formular hipóteses específicas relativas ao corpus; e depois 

descrevê-lo, apresenta-lo e organizá-lo”.  (COURTINE, 2009) 

O corpus reúne sequencias discursivas selecionadas a partir de recortes 

selecionados das entrevistas concedidas pelos sujeitos de acordo com o objeto de estudo da 

pesquisa. Destaca-se que o recorte é tomado aqui como “unidade discursiva”. (ORLANDI, 

2009) 

 Para análise do corpus será utilizada a fundamentação teórico-metodológica na 

Análise de Discurso (AD) de matriz francesa, que se sustenta sobre três regiões do 

conhecimento: o Materialismo histórico, estando aí situada a concepção teórica de 

ideologia; a Linguística, particularmente com a noção de materialidade do significante; e a 

Psicanálise, incorporando a compreensão lacaniana de que o inconsciente é estruturado 

como linguagem (ORLANDI, 2009). 

A análise na perspectiva discursiva busca a compreensão dos processos de 

produção de sentidos, na relação da língua com sua exterioridade histórica e social. Desse 
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modo, o analista de discurso deve perceber as palavras fazendo sentido na produção do 

discurso, que por sua vez, não se define pela simples transmissão de informações, mas 

representa o efeito de sentidos entre interlocutores (PÊCHEUX, 2002; ORLANDI, 2009). 

Na AD, empreendem-se uma passagem do material bruto, tais como as entrevistas 

transcritas, para o objeto discursivo, mediante as seguintes etapas, apresentadas por Orlandi 

(2009): 

a) Da superfície linguística para o texto (discurso) 

Nesta etapa, o analista trabalha com as condições de produção, que compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação - das circunstâncias da enunciação ao contexto 

sócio histórico e ideológico mais amplo. Deve-se analisar o que se diz, como se diz, quem 

diz e quais as circunstancias discursivas específicas. 

b) Do objeto discursivo para a formação discursiva 

A formação discursiva constitui-se na relação com o interdiscurso e o intradiscurso. 

O primeiro refere-se ao dizível, um “conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos” (ORLANDI, 2009). Apresenta-se como “uma voz sem 

nome”, que significa nas “nossas” palavras (COURTINE, 1998), segundo é a materialidade 

(fala), a formulação do texto, o fio ou linearização do discurso. A principal diferença entre 

ambos é que o interdiscurso corresponde à constituição, como um eixo vertical onde se 

apresentam todos os dizeres já ditos e esquecidos, e o intradiscurso, correspondendo a 

formulação, é o eixo horizontal, no qual se diz em dado momento, em uma situação 

discursiva dada (ORLANDI, 2009).  

Assim, neste nível de análise, devemos considerar que o sujeito discursivo se 

inscreve em diferentes formações discursivas porque ocupa diferentes posições e, portanto, 

não há uma linearidade. Logo, nesta etapa, devem-se descortinar contradições, explorar o 

conceito de forma-sujeito, identificar silenciamentos, atos falhos, repetições, hesitações e 

analisar o enfraquecimento de discursos dissonantes e minoritários no universo discursivo 

das coordenações do TDO.  

 

c) Do processo discursivo para a formação ideológica 

Esclarecendo as relações das formações discursivas com os efeitos da ideologia, 

devemos considerar, nessa fase analítica, que as formações ideológicas deixam marcas 

linguístico-discursivas, as quais o analista de discurso busca em seu dispositivo de 
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interpretação. Aqui, ressalta-se a compreensão bakhtiniana de que não existe produção de 

sentidos sem ideologia e de que todo signo é ideológico (BAKHTIN, 2006). 

Com essas considerações teórico-metodológicas, a análise discursiva atende a 

proposta de um estudo, cujo enfoque incide sobre análises enunciativas, para além das 

evidências; sentidos produzidos em contextos sócio-históricos, discursos sociais circulantes 

e práticas de transferência de política entre gestores públicos, sustentadas e legitimadas 

ideologicamente. 

 

Cenário do Estudo 

a) Cenário sócio econômico e da saúde no município 

Camacho (2011) reforça que para transferir políticas públicas de saúde torna-se de 

grande importância conhecer o status econômico, social e político do Estado ou local 

aonde a referida política será transferida. 

Nesse sentido, para desenvolver ou transferir determinadas políticas públicas faz-se 

necessário o uso de ferramentas específicas para realizar a gestão do sistema como os 

sistemas de informação. Para tal, lançaremos mão de fontes secundárias para se apropriar 

de especificidades do cenário local a fim de situar e caracterizar o cenário local onde se 

desenvolve a política do TDO. 

De acordo com a Fundação Instituto Pólo Avançado de Saúde (FIPASE), Ribeirão 

Preto foi fundado em 19 de junho de 1856 ocupando uma área atual de 642 km² a qual 

compõe com mais 25 municípios a 6ª das 15 Regiões Administrativas do Estado de São 

Paulo denominada Região Administrativa Aquífero-Guarani. (FIPASE, 2015) 

 

 

Figura 01: Região Administrativa de Ribeirão Preto-SP, SEADE, 2015. 
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O município possui uma localização privilegiada possuindo uma malha viária 

integrada aos grandes centros produtores do Estado de São Paulo sendo ligado à 

Campinas, São Paulo capital e triângulo mineiro pela rodovia Anhanguera. Também é 

interligado ao estado de Minas Gerais e Paraná pelas rodovias Cândido Portinari e Faria 

Lima e rodovia SP-333, respectivamente. (FIPASE, 2015).   

Ainda conta com uma linha tronco da Ferroban que liga por meio de vias férreas 

Brasília ao Porto de Santos, desde 1999 mantém em funcionamento a Estação Aduaneira 

do interior, um porto seco para movimentar, armazenar e emitir atestados fitossanitários; 

conta com um aeroporto com autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para 

operar com carga aérea internacional. (FIPASE, 2015) 

O município conta ainda com uma população estimada de 619.746 em 2012 sendo 

99,72% urbana, 70% de cor branca (Censo, 2010) com predominância do sexo feminino 

(314.511 mulheres e 290.171 homens) e predomínio da população adulta jovem com 

aumento na faixa etária acima de 60 anos. 

Possui um coeficiente de mortalidade geral em 2012 considerando a população total 

de 619.746 hab., e a ocorrência de óbitos de 3892 foi de 627,99/100.000 hab., sendo as 

principais causas de mortalidade de acordo com o CID 10: doenças do aparelho 

circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório e as causas externas. 

De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), o 

município apresentou no ano de 2010 599.002 habitantes, com 65,02% de índice de 

envelhecimento; taxa de fecundidade geral (nº de nascidos vivos para cada mil mulheres em 

idade fértil - entre 15 e 49 anos) de 46,65; Produto interno bruto per capita – 2009 (em 

reais) R$ 26.084. (SEADE, 2015) 

Esta fundação acompanha o paradigma que sustenta o índice de desenvolvimento 

humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e, 

portanto, esse modelo pressupõe que a renda per capita é insuficiente como único indicador 

das condições de vida de uma população propondo a inclusão da longevidade e 

escolaridade em um indicador mais abrangente (índice paulista de responsabilidade social 

– IPRS). 

Nesse sentido, nas edições de 2008 e 2010 do IPRS, o município classificou-se no 

grupo 2, o qual agrega municípios bem posicionados na dimensão riqueza, mas deficiência 

em pelo menos um dos indicadores sociais. Ocupou o ranking 2010 com 53ª. Riqueza, 

169ª. Longevidade e 447ª. Escolaridade. (SEADE, 2015) 
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Em relação ao escore riqueza (variáveis: consumo anual de energia elétrica por 

ligação no comércio, na agricultura e nos serviços variou de 19,3 MW para 22,1 MW; 

consumo de energia por ligação residencial elevou-se de 2,5MW para 2,6 MW; rendimento 

médio do emprego formal aumentou de R$ 1.591 para R$ 1.687; valor adicionado per 

capita aumentou de R$ 15.970 para 17.158) o município avançou, mas seu índice situa-se 

abaixo do nível estadual. (SEADE, 2015) 

Em relação ao escore longevidade (variáveis: taxa de mortalidade infantil [por mil 

nascidos vivos] variou de 9 para 9,3; taxa de mortalidade perinatal [por mil nascidos vivos] 

variou de 12,6 para 12,7; taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos [por mil 

habitantes] aumentou de 1,1 para 1,2; taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos [por 

mil habitantes] variou de 15,5 para 15,3) o município apresentou estabilidade no indicador  

agregado de longevidade e situa-se acima do escore estadual, piorando nesta dimensão em 

relação ao conjunto dos municípios. (SEADE, 2015) 

Em relação ao escore escolaridade (variáveis: taxa de atendimento escolar de 

crianças de 4 a 5 anos elevou-se de 81,4% para 86,2%; a média da proporção de alunos da 

rede pública que atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática [5ºano 

do ensino fundamental] cresceu de 25,3% para 35,3%; a média da proporção de alunos da 

rede pública que atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática [9ºano 

do ensino fundamental] cresceu de 15,3% para 21,33%; o percentual dos alunos com atraso 

escolar no ensino médio variou de 17,5% para 18,1%) o município somou pontos nesse 

escore porem piorou sua colocação neste período estando abaixo da média estadual. 

(SEADE, 2015) 

Em relação ao índice paulista de vulnerabilidade social (IPVS), a análise das 

condições de vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar média era de R$ 3.249, 

sendo que 8,8% dos domicílios não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Em relação 

aos indicadores demográficos a idade média dos chefes de domicílios era de 47 anos e 

aqueles com menos de 30 anos representavam 14,9% do total. Dentre as mulheres 

responsáveis pelos domicílios 15,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de 6 anos equivalia a 7,2% do total da população. (SEADE, 2015) 

De acordo com a classificação do IPVS, em 2010 o município apresentou: 14,1% 

(84.475 pessoas) de sua população no Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade); 48,4% 

(290.156 pessoas) no Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa); 23,3% (139.845 pessoas) no 

Grupo 3 (vulnerabilidade baixa); 6,4% (38.325 pessoas) no Grupo 4(vulnerabilidade média-
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setores urbanos); 5,5% (32.726 pessoas) no Grupo 5 (vulnerabilidade alta – setores 

urbanos); 2,1% (12.668 pessoas) no Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta-aglomerados 

subnormais) e por fim, 0,1% (807 pessoas) no Grupo 7 (vulnerabilidade alta – setores 

rurais). 

Estes dados permitem identificar que, apesar da riqueza apresentada pelo 

município, há presença de populações em condições de vulnerabilidade social no 

município, fato que se torna preocupante na medida em que seja necessário reconhecer 

mais a fundo essas populações e desenvolver políticas públicas sociais e de saúde voltadas 

para o atendimento apresentado por estas populações e suas reais necessidades. 

A apropriação destes dados pelos gestores tendem a facilitar o processo de 

transferência de políticas para a população desejada a medida que esses atores reconhecem 

o território e a população que nela consiste. O nível educacional por parte da população de 

modo geral, pode vir a ser uma variável chave na transferência de politicas como a 

aceitação ou não de inovações no cenário em que se vive, pelo conhecimento, pela 

aceitação e entendimento de seus propósitos e finalidades. 

E aqui nos referimos às políticas sociais e de saúde requeridas por estas populações 

como a própria política do TDO pelo fato da tuberculose estar fortemente associada às 

condições sociais em que vivem estas populações vulneráveis. 

 

b) Rede Física de Saúde Pública, Privada e Prestadores de Serviços ao SUS 

 

De modo geral Ribeirão Preto-SP possui 73 estabelecimentos de saúde públicos 

sendo: sete estaduais e 57 municipais além de 255 estabelecimentos de saúde privado 

(dados referente ao ano de 2009) sendo 95 estabelecimentos de saúde SUS. (IBGE, 2014).  

O município conta ainda com 143 e equipamentos de eletrocardiógrafo, 37 

eltroencefalógrafo, 143 equipamentos de hemodiálise, 13 equipamentos de ressonância 

magnética, 25 tomógrafos, 13 mamógrafos e 115 aparelhos de RX. (IBGE, 2014) 

A rede pública de atenção à saúde do município está organizada em cinco distritos 

de saúde (central, norte, sul, leste e oeste) e conta com ampla rede de unidades de saúde de 

Atenção Primária à Saúde como: 

- 17 Unidades de Saúde da família (com mais de 30 ESF cadastradas), 24 Unidades 

Básicas de Saúde, 5 Unidades Básicas Distritais de Saúde onde uma unidade básica distrital 

de saúde (UBDS) com serviços de atenção básica e especialidades (Castelo Branco), 2 
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UBDS com pronto atendimento (PA), atenção básica e especialidades (Vila Virgínia e 

UBDS Central); 2 UBDS com PA e especialidades (CSE Sumarezinho e UBDS Norte); 3 

Ambulatórios de Saúde Mental (uma estava fechada temporariamente por falta de 

médicos), 4 centros de atenção psicossocial saúde (CAPS I, II, III e Caps ad), 3 

ambulatório de especialidades (Núcleo de Gestão Assistencial – 59, Centro Referência de 

Saúde do Trabalhador, Centro de Referência DST/Aids), 1 NADEF, 2 Centros de 

Referencia Moléstias Infecciosas, uma unidade de Pronto Atendimento como pode ser 

verificado pela figura 02. O município ainda conta com 6 hospitais públicos que atendem a 

rede SUS sendo um psiquiátrico; 3 hospitais filantrópicos, 1 PAM II. (CNES, 2013; SMS, 

2014 e 2015). 

 

 

 

Figura 02 - Organograma da Rede Municipal de Saúde de Ribeirão Preto- SP, SMS, 

2015. 

 

c) A atenção à tuberculose no município de Ribeirão Preto (SP) 

 

Ribeirão Preto é um dos 73 municípios considerados prioritários para o controle da 

TB no Estado de São Paulo de acordo com o Ministério da Saúde (PNCT, 2004); possui o 

TDO implementado ao seu sistema de saúde e experiência na organização de serviços de 

AB e no desenvolvimento de ações de controle da TB em AB, envolvimento e parceria 

entre academia e SS, gestores/equipes de PCT/Vigilância Epidemiológica (VE) e 

ESF/UBS. 
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Destaca-se que a atenção à tuberculose no município encontra-se organizada de 

modo vertical, centralizada por meio dos programas de controle da doença os quais se 

localizam em unidades de saúde de atenção de nível secundário como unidades básicas 

distritais de saúde e ambulatórios de moléstias infecciosas.  

Estas unidades se caracterizam por possuírem um maior nível de densidade 

tecnológica, se comparado às unidades de atenção primária em saúde, onde ocorre a maior 

parte das ações de controle da tuberculose como o diagnóstico, tratamento diretamente 

observado, a busca ativa e passiva de casos, entre outros. O diagnóstico da doença também 

pode ocorrer em ambulatórios de unidades de atenção terciária como hospitais (HC).  

De acordo com dados do PCT local seguem a distribuição dos casos totais de 

tuberculose de pacientes residentes em Ribeirão de conforme figura 3: 

 

 

Figura 3 - Casos totais de TB residentes em RP-SP, por Unidade de atendimento, 

2015. 

 

 

A figura 04 aponta a porcentagem de exames de baciloscopias realizadas nos casos 

totais de tuberculose em RP-SP de acordo com as unidades de saúde: 

 

Casos Totais de Tuberculose de Residentes em Ribeirão Preto-SP segundo 

unidades de atendimento, 2010 a 2013 

Unidade 2010 2011 2012 2013 

CRE Central 23 39 34 30 

CR Campi 29 28 22 33 

Simione 38 30 20 34 

CSE 41 28 25 29 

UBDS Castelo 8 11 5 4 

HC 37 66 56 71 

Outros 5 6 6 9 

Total 181 208 168 210 
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Figura 4: Exames de Baciloscopias realizadas nos Casos totais de TB residentes em 

RP-SP, por Unidade de Saúde, 2015. 

 

Em relação ao indicador cura, segue tabela com os dados de cura por unidade de 

saúde no período de 2010 a 2012 conforme figura 05: 

 

 

Figura 5 - Cura dos Casos totais de TB em RP-SP por Unidade de Saúde, 2015. 

 

Em relação à política do TDO no ano de 2012 segue tabela (figura 6) com a 

distribuição dos pacientes em TDO efetivo e suas respectivas porcentagens de acordo com 

unidades de saúde: 

Casos Totais de Tuberculose Por Unidades de Atendimento e % de Exames 

realizados, 2011 a 2013. 

 2011 2012 2013 

CR Central 69% 97% 87% 

CR Campi 100% 100% 100% 

CR Simione 90% 95% 97% 

CSE  79% 76% 97% 

Castelo 82% 100% 75% 

HC 91% 96% 100% 

 

Casos Totais de Tuberculose Por Unidades de Atendimento e % de Cura, 2010 a 

2012. 

 2010 2011 2012 

CR Central 96% 92% 91% 

CR Campi 93% 89% 91% 

CR Simione 95% 87% 100% 

CSE  83% 82% 92% 

Castelo 88% 82% 100% 

HC 65% 53% 54% 
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Figura 6 - Frequência Absoluta de Casos e Pacientes em TDO por Unidades de 

Saúde, RP-SP, 2015. 

 

Em relação ao número de contatos domiciliares examinados apenas uma unidade 

de saúde no município teve um desempenho abaixo de 65% de acordo como aponta a 

figura 7: 

 

Figura 7 - Casos Totais de TB e Frequência de Contatos Domiciliares Examinados 

em 2013, RP-SP, 2015. 

 

Dados de 2011 apontam que foram notificados 176 casos novos de tuberculose, o 

que corresponde a uma taxa de incidência de 28.0 casos por 100 mil habitantes. Neste 

mesmo ano, a taxa de incidência do Estado de SP foi de 39.0 casos por 100 mil habitantes. 

Em 2013 foram notificados 140 casos novos. (CVE, 2015) 

A meta de sintomáticos respiratórios é de 1% a serem investigados para 

tuberculose. Dados do CVE (2015) apontam que em 2011 deveriam ser examinados 6123 

Casos Totais de Tuberculose Por Unidades de Atendimento e Tratamento 

Supervisionado Efetivado, 2012. 

Unidade  Frequência Caso TDO Efetivo % 

CR Central 34 20 59 

CR Campi 22 17 77 

CR Simione 20 17 85 

CSE  25 8 32 

Castelo 5 1 20 

HC 56 13 23 

 

Casos Totais de Tuberculose Por Unidades de Atendimento e % de Contatos 

Examinados em 2013. 

Unidade Total de Contatos Cont. examinados % 

CR Central 98 96 98 

CR Campi 58 35 60 

CR Simione 78 53 68 

CSE  97 69 71 

Castelo 4 3 75 

HC 85 55 65 
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SR realizando baciloscopia de escarro, no entanto, foram examinados 955, o que 

corresponde a 16 % da meta, abaixo do que o Estado de SP atingiu (66%).  

Ainda, de acordo com CVE (2013) o número de sintomáticos respiratórios 

examinados tem sido menor do que o estimado anto no município (Gráfico 01) quanto na 

região administrativa do município (Gráfico 02) sendo que no período de 2005 a 2013 o 

número de óbitos no município e na região administrativa de saúde do município tem 

variado (Gráficos 3 e 4): 

 

 

 

Gráfico 01 - Média de Sintomáticos Respiratórios Estimados e Examinados em RP-

SP, CVE, 2015. 

 

 

 

Gráfico 02 - Média de Sintomáticos Respiratórios Estimados e Examinados na 

Região Administrativa de Saúde de RP-SP, CVE, 2015. 
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Gráfico 03 - Mortalidade por TB no município de RP-SP, CVE, 2015. 

 

 

 

Gráfico 04 - Mortalidade por TB na Região Administrativa de RP-SP, CVE, 2015. 

 

A taxa de mortalidade é considerada baixa até 1,5; de 1,6-2,5 é considerada média e 

acima de 2,6, alta. 

Destaca-se que o sistema de vigilância durante a busca de dados para a construção 

dos gráficos não trazem dados dos óbitos para o ano de 2013, porém na carta de situação 

da tuberculose para o ano de 2013 apontam que houve 210 casos totais da doença, sendo 

140 casos novos com incidência de 23/100.000 habitantes, 113 casos curados (81%), 5 

abandonos (3,5%), 19 óbitos (13,5%), 1 caso não encerrado, 2 outros, 75 de tratamento 

diretamente observado indicado (53,57%). (CVE, 2015).  
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Segundo carta de situação da TB em caso de alto percentual de óbitos a causa 

provável é a descoberta tardia de casos. Se for o abandono de tratamento deve-se investir 

mais no TDO. (CVE, 2015) 

A taxa de cura também consiste em um importante indicador do desempenho do 

programa de TB cuja meta estabelecida pela OMS é de 85% dos casos. No cenário em 

estudo a taxa média de cura dos casos novos de tuberculose que iniciaram tratamento entre 

2006 e 2010 foi de 82.0 %, sendo que no período anterior (2001 a 2005) a taxa permaneceu 

em 73.3 %. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
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Todos os sujeitos da pesquisa participaram mediante aceite e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo I) sendo garantido o anonimato aos 

sujeitos participantes, atendendo à resolução número 466/11 do Conselho Nacional de 

Saúde. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP/EERP/USP), e aprovado em 30 de 

Abril de 2013 recebendo o registro do protocolo de número CAAE: 05873212.0.0000.5393 

of. CEP-EERP/USP-119/2013.  (Anexo IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
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Esta tese compõe-se por quatro capítulos onde o capítulo I traz as Condições de 

Produção Imediatas do Discurso dos gestores no qual foi gerada esta tese. 

Os capítulos II e III respondem ao objetivo principal desta tese que é o de analisar 

a discursividade dos gestores sobre a transferência da política do TDO nos diferentes 

níveis de gestão sendo que, o capítulo II traz os efeitos de sentidos da TP do TDO entre os 

gestores das diferentes instâncias subnacionais tendo como norte as Condições de 

Produção dos Discursos de forma ampla para melhor elucidar este processo, tomando 

como base uma região da federação brasileira até a experiência local de um município. 

O capítulo III aborda a questão dos aspectos favoráveis ou não durante o processo 

de transferência desta política. 
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CAPÍTULO I 

 

AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO IMEDIATAS DO DISCURSO DOS 

GESTORES PARA A PRODUÇÃO DESTA TESE.   
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s dados desta tese foram gerados em quatro momentos diferentes, 

sendo que três deles ocorreram em três ambientes diferentes dentro do 

município local e o quarto momento ocorreu na capital referente ao 

Estado ao qual pertence o município. 

Os sujeitos foram nomeados de acordo com o fluxo em que ocorre a transferência 

da política do tratamento diretamente observado nos diferentes níveis de gestão dos 

serviços de saúde para o controle da tuberculose, ou seja, o SG01 refere-se ao gestor do 

nível estadual, o SG02 refere-se ao gestor do nível regional, o SG03 refere-se ao 

interlocutor entre o nível regional e o municipal e, o SG04 refere-se ao gestor do nível 

municipal. Os sujeitos 01, 02 e 03 são médicos, sendo o sujeito 03 sanitarista e o SG04 tem 

como formação a Enfermagem. Em relação ao tempo de gestão os sujeitos SG01, SG02, 

SG03 e SG04 possuem 17, 13, 7 e 3 anos de exercício na área da gestão, respectivamente. 

Em relação ao primeiro momento, o primeiro sujeito a ser interpelado foi o SG04 o 

qual destinou uma antessala que se localiza no recinto interno do seu ambiente de  trabalho 

reservada no interior do prédio onde se localiza o programa de controle da tuberculose no 

município. Antessala com acústica regular, uma mesa e algumas cadeiras e com telefone 

sobre a mesa. A entrevista iniciou com uma hora de atraso devido à equívocos de horário 

pelo sujeito, porém sem prejuízo ou impedimento de realizá-la.  

A interlocução discorreu de modo tranquilo, entretanto, no início da mesma houve 

a interferência de ruídos internos como o telefone que estava posto sobre a mesa e 

principiou a tocar, o que gerou bastante desconforto até que o fio do telefone foi 

desconectado da tomada a pedido do sujeito gestor, e deste modo, foi reiniciada a 

interlocução a respeito do tema. A interlocução para a produção do discurso deste sujeito 

teve duração de uma hora. 

O segundo sujeito a ser interpelado foi o SG03 em uma sala reservada na Vigilância 

Epidemiológica do Hospital local. Infelizmente a entrada da sala fica em frente ao corredor 

de passagem da entrada de funcionários do hospital e muito próximo aos altos falantes que 

anunciam pacientes e acompanhantes na recepção do hospital. O que fez com que a 

interlocução e a produção do discurso desse sujeito ficassem submetidas a ruídos externos 

que não poderiam ser controlados pelo sujeito pesquisador ou pelo sujeito interpelado. As 

questões norteadoras tiveram que ser repetidas algumas vezes para que o sujeito pudesse 

compreender e elaborar seu pensamento para a produção do seu discurso. 

O 
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A interlocução teve duração de uma hora e 20 minutos e foi realizada no período 

vespertino o qual estava disponível para este sujeito participar. 

O terceiro sujeito a ser interpelado foi o SG02 na repartição onde o mesmo 

trabalha no edifício onde se localiza a regional de saúde e o Grupo de Vigilância 

Epidemiológica que atua em nível de estado. 

No dia agendado foi preciso aguardar além do horário marcado com antecedência 

para iniciar a entrevista devido aos compromissos locais do sujeito, correndo o risco de ser 

remarcada. A interlocução iniciou calmamente e no decorrer da mesma foi sofrendo a 

interferência de ruídos internos como conversa dos presentes, ligações de telefone, risadas, 

visto que a entrevista foi concedida na mesa da gestora na repartição onde trabalha, ou seja, 

o local é dividido com dez pessoas ou mais.  

O sujeito-gestor foi perdendo o foco e a concentração da interlocução até que o 

mesmo pediu licença, levantou-se e dirigiu-se aos presentes e solicitou silêncio, pois estava 

concedendo uma entrevista para um doutorado, mas que já estava terminando e solicitou 

mais uma vez a colaboração de todos. 

O sujeito retornou à mesa e deste modo reiniciamos a interlocução acerca do tema 

proposto. A interlocução deste sujeito teve duração média de uma hora, sendo a mesma 

realizada por volta das 16hs da tarde. 

O último momento aconteceu na capital do Estado, no prédio onde se localiza o 

Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual em uma sala reservada pelo SG01. No dia 

agendado o SG01 estava promovendo um curso acerca das experiências dos municípios 

prioritários para o controle da tuberculose. Como cheguei até o local com uma hora de 

antecedência, o sujeito aproveitou o intervalo e concedeu a entrevista, cedendo o espaço de 

uma hora para realizarmos a interlocução acerca do tema da pesquisa. Interlocução a qual 

teve duração de 32 minutos, a qual ocorreu de modo objetivo e sucinto sem delongas. 

Não houve interrupções durante a produção do discurso deste sujeito, visto que a 

interlocução foi realizada em ambiente fechado.  

As condições imediatas dos discursos dos sujeitos interpelados permitiram coletar 

os dados necessários para o desenvolvimento dos capítulos a seguir. 
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CAPÍTULO II 

 

AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA 

POLÍTICA DO TDO NO BRASIL: O DISCURSO DOS GESTORES 
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ara melhor compreensão do processo de transferência de políticas foram 

trazidos os discursos dos gestores relacionados aos diferentes níveis de 

gestão da atenção da TB partindo do nível de maior decisão política para 

as menores instâncias para tentar compreender mais detalhadamente acerca deste processo. 

Para realizar tal intento os dados foram analisados sob o olhar das condições de 

produção do discurso que “compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação” 

(ORLANDI, 2009; COURTINE, 2009) onde a memória acionada constitui parte da 

produção do discurso. “Em seu sentido mais estrito têm-se as circunstancias da 

enunciação, i.é., o contexto imediato” (Orlandi, 2009) da produção do discurso, e em 

sentido amplo “as condições de produção incluem o contexto sócio histórico, ideológico” 

(ORLANDI, 2009; COURTINE, 2009), sendo considerado seu segundo sentido para 

análise de parte do corpus discursivo constituído durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Foram selecionados recortes (visto que a AD não trabalha com categorias) como 

parte inicial da constituição do corpus discursivo que será objeto da interpretação segundo 

as condições de produção desse discurso para fundamentar e tornar visível os sentidos que 

emergem dos discursos desses sujeitos gestores.  

  

P 
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A TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA DO TRATAMENTO 

DIRETAMENTE OBSERVADO DO NÍVEL DE GESTÃO ESTADUAL PARA O 

NÍVEL REGIONAL 

 

Ao ser indagado a respeito de como vinha contribuindo para o processo de 

implantação ou descentralização da política do TDO obtivemos o seguinte enunciado: 

 

Recorte n°01: 

 

 

 

 

Recorte nº 2 

 

 

O primeiro recorte traz marcas e pistas da transferência da política do TDO do 

nível estadual para o nível regional no qual o sujeito-gestor 01 traz as seguintes sequências 

discursivas: 

 

(...) o Estado iniciou a discussão com os vários níveis de gestão a partir de 1998, (...)  

[SG01]; 

 

A Formação Discursiva (FD) trazida faz referência à uma ordem dos 

acontecimentos, onde fica subentendido que na década de 90, houve um movimento 

anterior de transferência desta política que partiu do nível nacional, personificado pelo 

Ministério da saúde e coordenação nacional de controle da TB, para os diferentes Estados 

brasileiros. Nesse aspecto, presume-se que o nível de gestão estadual, já tendo recebido as 

recomendações da OMS por meio da federação, começa a difundir a política do TDO para 

os demais níveis de gestão, ou seja, as regiões de saúde e seus municípios que o compõem.  

Note que nesse processo parece haver um movimento unidirecional da 

transferência desta política para as demais instâncias de decisão e mando: veio do nível 

federal para o estadual e agora as discussões se dão com as regionais de saúde. Existe, no 

discurso do sujeito, um silenciamento em relação a forma como essa política foi negociada 

(...)...o Estado iniciou a discussão com os vários níveis de gestão a partir de 1998, fazendo um 
projeto piloto onde a gente capacitava profissionais, é..., não de saúde né, mas profissionais para 
acompanhar o tratamento supervisionado fornecendo incentivos, não é. É, então teve dois 
desdobramentos, em 98 a gente trabalhou com uma área do município de São Paulo, onde a 
gente fornecia cesta básica e ticket para ver se conseguia melhorar a adesão e melhorar a 
compreensão da estratégia do tratamento supervisionado. Uma das unidades foi a região sul, e 
naquela época chamava ambulatório de referência especializado em Sul, né. É óbvio que a gente viu 
que, como a gente capacitava as pessoas e fornecia a cesta básica e o passe, houve uma melhor 
adesão, né?...(...)  

[SG01] 



83 
 
 

entre os entes federativos, portanto, saber como foi o processo de transferência utilizando 

as “marcas e pistas” (GINZBURG, 1989) o farão.  

Nesse aspecto, ao enunciar que: 

 

“[...] o Estado iniciou a discussão com os vários níveis de gestão a partir de 1998, fazendo um 

projeto piloto onde a gente capacitava profissionais”. 

[SG01] 

 

Têm-se a impressão de que o processo de transferência dessa política dentro do 

próprio Estado foi naturalmente aceito pelos diferentes níveis de gestão, que este processo 

ocorreu de forma voluntária onde os profissionais aceitaram esta política por meio da 

socialização da política do TDO e assim das capacitações realizadas.  

Destaca-se que a marca linguística ‘a gente’ dá noção de somatório, de proximidade, 

ou seja, nós: o estado de São Paulo, o gestor da coordenação estadual e os profissionais de 

saúde dessas diferentes regiões de saúde estão em conformidade com a difusão desta 

política, entretanto, quando esse mesmo sujeito traz em seu discurso as demais FDs: 

 

“[...] É, então teve dois desdobramentos, em 98 a gente trabalhou com uma área do município de 

São Paulo, onde a gente fornecia cesta básica e ticket para ver se conseguia melhorar a adesão e melhorar a 

compreensão da estratégia do tratamento supervisionado.” 

[SG01] 

 

Questiona-se a voluntariedade da transferência desta política do Estado para as 

regiões de saúde pela seguinte questão: Porque oferecer incentivos para melhorar a adesão e 

melhorar a compreensão da política do TDO?   

Estas pistas emergidas no discurso do sujeito, a ênfase do discurso no processo 

parafrástico voltando ao mesmo espaço do dizer (melhorar a adesão, melhorar a 

compreensão, melhorar x e y) evidenciam que a transferência desta política não foi uma 

lição apreendida no interior do país conforme trazem Dolowitz e Marsh (2000), e mesmo 

os altos índices da doença não caracterizavam evidências suficientes para que a 

transferência desta política pudesse tornar-se um sucesso ou até mesmo sensibilizar os 

profissionais de saúde e até mesmo o próprio doente de TB, o que justifica promover 

incentivos aos mesmos [doentes de TB] para aderirem à estratégia e compreendê-la como 



84 
 
 

política de saúde pública, o que se confirma com a terceira FD trazida por este mesmo 

sujeito gestor:  

 

“É óbvio que a gente viu que, como a gente capacitava as pessoas e fornecia a cesta básica e o 

passe, houve uma melhor adesão, né?”[...] 

[SG01] 

 

Nota-se que o sujeito-gestor 01 traz nessa FD alguns elementos linguísticos no 

interior desta como “É obvio que”, “a gente viu que” “como a gente capacitava” [...] “houve uma 

melhor adesão, né?”, os quais trazem um efeito de sentido que conduz o leitor a interpretar 

que a política do TDO pode não ter sido aceita voluntariamente em alguns níveis de gestão, 

pois se houve uma melhor adesão foi porque houve capacitação dos sujeitos envolvidos 

com o tratamento do sujeito doente, e por que houve também o fornecimento de 

incentivos materiais para garantir suprimento nutricional e o acesso ao serviço de saúde 

para os sujeitos acometidos pela doença. 

A condicionalidade enquanto um elemento estruturante está presente no discurso 

deste sujeito na medida em que evidencia que o processo de transferência desta política 

pode ter ocorrido por meio não somente pelo acesso a informação e aprendizado, portanto 

do conhecimento apreendido sobre a política do TDO, mas mediante incentivos materiais 

como o oferecimento de alimentos e passagem de transporte.  

Não olvidemos da intenção de garantir alimentação e acesso ao serviço de saúde ao 

doente de TB que na grande maioria esta em condições de vulnerabilidade social. No 

entanto, destaca-se que o processo de sensibilização por meio da educação em saúde da 

população, apesar de ser um processo que requer tempo e disposição, poderia garantir a 

aceitação e desenvolvimento do TDO. 

Parece estar subentendido que o processo de capacitação pode ter sido realizado 

apenas para os profissionais de saúde e os agentes envolvidos com esta política de saúde, 

relegando o processo de sensibilização do doente, ou ainda se o mesmo foi realizado 

parece o mesmo não ter apresentado efeito esperado, sendo efetivo mesmo a oferta de 

incentivos como leite, cesta básica e vale transporte pelo programa de TB. 

Outro fato que merece destaque é que, partindo-se do princípio de que esse sujeito 

fala da posição-sujeito não somente do ponto de vista médico, que é sua formação, mas 

também da posição-sujeito gestor, ou seja, investido e imbuído de poder político, de poder 
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de decisão (verificado pela marca linguística “a gente”) pode-se notar que esse sujeito 

nomeia, invoca outras vozes em seu discurso como a voz do próprio Estado (personificado 

pelo MS), a voz da OMS e das autoridades sanitárias brasileiras preocupadas em controlar a 

TB.  

Vozes estas que ecoam e reverberam nos recônditos dos serviços de saúde. Este 

fenômeno é denominado por Orlandi (2009) de polifonia a qual se caracteriza por um 

conjunto de vozes heterogêneas se manifestando, e nesse caso em favor da TP do TDO, 

porque são associados a lista negra da tuberculose. 

Entretanto, há uma contradição ideológica instaurada neste processo, a qual pode 

ser verificada em um processo tensional presente no discurso desse sujeito, o qual culmina 

em uma relação de forças a favor e outra contrária à implementação do TDO, pois se assim 

não fosse, haveria necessidade de oferecer incentivos para se transferir a política do TDO? 

Esta contradição ideológica descortina um tipo de coerção social no inconsciente 

coletivo dos envolvidos com o desenvolvimento desta política de controle, não somente da 

tuberculose, mas das pessoas e do próprio governo, pois a cura da TB é tomada como um 

indicador de desenvolvimento social do país, o que o obriga e o assujeita às políticas 

externas, não buscando naturalmente, ou ainda, voluntariamente, elementos para o alcance 

do desenvolvimento ou de um nível ótimo de saúde.  

Sem contar que deveremos levar em conta a questão maior que estava por trás 

disso tudo, que é a política do controle populacional fortemente estimulada pelo Banco 

Mundial, parceiro da OMS pela precaução (ou seria medo?) das grandes epidemias 

mundiais. (BROWN, CUETO, FEE, 2006) 

Essa contradição ideológica pode ser tomada como um deslizamento de sentido 

trazido pelo discurso desse sujeito, que deixa claro que uma política que vem de 

organismos internacionais e parte de instâncias gestoras maiores com incentivo financeiro é 

claramente autoritária, não voluntária e assim ela vai se naturalizando e sendo transferida 

para as diferentes instâncias políticas e organizacionais do serviço de saúde.  

Destaca-se que a própria conformação das políticas de saúde no Brasil, favorece 

que isto ocorra, pois elas mesmas se dão em um movimento de cima para baixo, 

unidirecional e raramente o contrário. (MENDES, 1998)  

Isto vem mudando timidamente com a maior participação do controle social nas 

comissões intergestoras bipartites e tripartites nos espaços de discussão das políticas de 

saúde. 
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No Brasil, o Ministério da Saúde oferecia, inicialmente, aos estados e municípios, 

incentivos financeiros para aqueles que conseguissem alcançar as taxas de cura de acordo 

com o preconizado pela OMS (BRASIL, 1999), perpetuando o modo coercitivo desta 

política e não a forma voluntária que deveria partir de um processo de aprendizagem do 

próprio cidadão brasileiro. 

A verba repassada aos Estados até então não era discriminada para a TB e o repasse 

para os municípios ficavam falhos e daí a questão das interrupções das ações em 

determinados períodos em relação à doença. Com o Pacto pela Saúde pelo SUS o processo 

de gestão dessa verba ficou mais claro, pois vem para o fundo de saúde movimentado pelo 

gestor municipal de saúde, verba direcionada a alguns blocos dentre eles o da vigilância em 

saúde o qual engloba as ações de controle da TB (BRASIL, 2012; BRASIL, 2006), mas esta 

é outra discussão.  

O fato é que, neste deslizamento do discurso do sujeito, nesta contradição reforço a 

questão de que talvez não seria mais coerente a população em si tomar consciência da 

importância e gravidade da doença, pois assim o processo de transferência desta política 

seria algo melhor difundido e aceito pelo próprio serviço de saúde e seus usuários? 

Repare no segundo recorte do discurso desse mesmo sujeito: 

 

Recorte 2: 

 

 

 

 

 

 

Neste segundo recorte o sujeito interpelado traz a historicidade do momento em 

que essa política foi transferida do Estado para o que hoje denominamos diretorias 

regionais de saúde, apontando que houve um processo de transferência de conhecimento 

da política por meio da discussão com os diferentes níveis de gestão conforme se verifica 

na seguinte FD: a discussão com os vários níveis de gestão, é, fez com que a gente fosse pra, por exemplo, 

pra Campinas (SG01) indicando a mobilidade e o empenho do Estado difusão da 

transferência da política do TDO. 

É, a discussão com os vários níveis de gestão, é, fez com que a gente fosse pra, por exemplo, pra 
Campinas, onde os profissionais tinham uma resistência muito grande em aceitar a 
estratégia do tratamento supervisionado, eles achavam que era paternalista e autoritária, 
né. Então, a gente foi várias vezes, discutimos; a questão do incentivo também eles eram 
contra porque eles achavam que da mesma forma que era autoritária e paternalista. 

[SG01] 
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Entretanto esse processo parece não ter sido fácil no sentido de operacionalização 

do mesmo, pois o sujeito gestor 01 aponta logo a seguir em seu enunciado um importante 

acontecimento nesse processo: o movimento de resistência à política do TDO.  

Apesar de haver a discussão com os vários níveis de gestão e aqui fica subentendido 

o nível federal, regional e municipal para melhor articulação e transferência desta política, 

um grande entrave de natureza organizacional precisava ser trabalhado, ou seja, a 

resistência dos profissionais que de fato operacionalizam a política da tuberculose nos 

municípios escolhidos para implantar a estratégia no país.  

Ao trazer as FD “onde os profissionais tinham uma resistência muito grande em aceitar a 

estratégia do tratamento supervisionado, eles achavam que era paternalista e autoritária” o sujeito deixa 

evidente a questão da resistência à introdução desta política de saúde à priori na região de 

saúde de Campinas indicado no próprio discurso do sujeito, porém fica subentendido que 

o mesmo pode ter ocorrido em outras regiões do Estado e até mesmo no país, em se 

tratando da expansão da política do TDO. 

Destaca-se que a resistência no âmbito organizacional é trazida pela literatura como 

barreira organizacional tomada como circunstância inevitável, percebida como nociva à 

organização, vista como um comportamento natural dos seres humanos exibido 

exclusivamente por empregados das organizações constituindo então um processo 

massificado. (HERNANDEZ; CALDAS, 2001) 

Segundo estes mesmos autores a resistência à mudança constitui uma das principais 

barreiras na implantação de processos de mudanças e inovações e que esse comportamento 

pode ser exibido tanto por gerentes quanto por profissionais e pode ser um fenômeno 

individual ou coletivo devido à fatores situacionais (cultura organizacional, solidariedade 

grupal, valores do grupo, conflitos grupais, estrutura organizacional – hierarquia, processo 

decisório, canais de comunicação, divisão do trabalho, etc) e de percepção (dogmatismo, 

empatia, motivação, criatividade, aversão ao risco, dependência, valores culturais, etc), pois 

embora dois indivíduos possam compartilhar da mesma realidade objetiva eles nunca terão 

compartilhado as mesmas experiências, desejos, necessidades e expectativas. 

(HERNANDEZ; CALDAS, 2001) 

Nesta última FD trazida anteriormente torna-se claro que a questão da resistência 

parece estar relacionada à um fator situacional e de percepção conforme traz Hernandez e 

Caldas (2001), ou seja, o fenômeno parece estar relacionado com própria questão da cultura 

organizacional das organizações públicas e também ao tipo de tratamento dispensado à TB. 
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Pires e Macedo (2006) trazem que a cultura é um dos pontos-chave na 

compreensão das ações humanas, funcionando como um padrão coletivo que identifica 

grupos, suas maneiras de perceber, pensar, sentir e agir; além de significar a construção de 

significados partilhados pelo conjunto de pessoas pertencentes à um mesmo grupo social. 

Estes mesmos autores trazem que as pessoas que atuam nas organizações são 

agentes que contribuem com o intercambio constante de valores compondo a cultura 

organizacional e que a organização depende das pessoas para atingirem seus objetivos. 

Nessa discussão os autores trazem que não existe um conceito de cultura organizacional, 

mas que a mesma poderá ser um conjunto de características que a diferencia em relação à 

qualquer outra. (PIRES; MACEDO, 2006) 

Carbone (2000) ao refletir acerca da cultura organizacional no Brasil destaca nove 

traços indesejáveis ao administrador público brasileiro dentre eles a cultura (apego ao 

passado, tradicionalismo como defesa frente a mudanças) e gerência de RH (despreparo, 

autoritarismo, paternalismo e descompromisso com a formação profissional).  

A questão do tradicionalismo se constitui num fator impeditivo em relação a 

transferência da política do TDO. Mais especificamente, no Brasil, anterior a década de 90 

o tratamento da TB era realizado de outra forma. A atenção à TB no país de meados a 

finais do século XIX ocorria por meio de filantropias e posteriormente nos sanatórios e 

dispensários depois da criação das ligas de combate à doença. (BARREIRA, 1992) 

No século XX com a formação do operariado e a criação do Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNASP) e da Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, temos o 

tratamento em dispensários e centros de saúde (BARREIRA, 1992). 

Isto associado à descoberta dos medicamentos antituberculostáticos que vai 

propiciar um tratamento ambulatorial saindo do circuito fechado, hospitalar e vai para 

setores mais abertos hoje conhecidos como ambulatórios e de forma auto administrada, ou 

seja, o doente leva a medicação consigo ao seu lugar de convívio para ser ingerida sem 

precisar de supervisão direta como acontece com a maioria das doenças que são tratadas de 

forma ambulatorial. Dessa forma a organização dos serviços de atenção à doença vai 

transformando-se. 

A resistência dos profissionais à introdução do tratamento diretamente observado 

tem aí um motivo dentro do fator situacional trazido por Hernandez e Caldas (2001) que é 

manutenção da cultura do tratamento auto administrado em oposição ao novo tipo de 
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tratamento, corroborando com o que Carbone (2000) identificou em seu estudo: o apego 

ao passado e tradicionalismo como defesa frente à mudanças. 

Outro fato é a questão de gerência de RH mais especificamente sobre a questão do 

paternalismo e autoritarismo. Note nas duas FDs do sujeito gestor 01 a seguir o processo 

tensional em relação à política do TDO: 

 

“(...) os profissionais tinham uma resistência muito grande em aceitar a estratégia do tratamento 

diretamente observado, eles achavam que era paternalista e autoritária” 

[SG01] 

 

“(...) a questão do incentivo, também eles achavam que da mesma forma que era autoritária e 

paternalista” 

[SG01] 

 

O processo parafrástico identificado nestas duas FDs pela repetição e paralelismo 

dos elementos linguísticos: “paternalista” e “autoritária” reforçados pelos elementos 

linguísticos “também” e “da mesma forma”, evidenciam a ideologia presente no imaginário 

social e coletivo dos profissionais de saúde que compreendiam a política do TDO de modo 

estritamente coercivo, porém verbalizada com os adjetivos citados anteriormente.   

A ideologia trazida no imaginário social destes profissionais em relação à política do 

TDO, autoritária e paternalista, descortina um sentido fortemente carreado de negativismo 

em relação à esta inovação engrossando o coro da resistência em relação à implementação 

desta política parecendo estar imbuído neste processo o Complexo de Édipo, causando 

neles um sentimento de repúdio em relação à mesma. 

Note que, conforme Pires e Macedo (2006) a percepção constitui um dos fatores 

que impelem ao movimento de resistência, pois o valor cultural remetido pelos 

profissionais tem forte influencia neste processo visto que os mesmos trazem a percepção 

dessa nova política como autoritária e paternalista.  

Destaca-se que o autoritarismo e o paternalismo são tomados como “traços 

negativos da gerência de recursos humanos”, como trazidos por Carbone (2000), os quais 

mantêm raízes sócio-histórica e culturais nas organizações públicas no Brasil. 
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A relação do movimento de resistência com o autoritarismo e o paternalismo em 

relação à política do TDO pode ter suas raízes no contexto sócio-histórico-político 

brasileiro. 

Destaca-se que o Brasil, na época da implantação da política do TDO, havia saído 

recentemente de um fim da ditadura política, onde se encontra inúmeras formas de 

resistência coexistindo em um recente período de abertura política com a redemocratização 

do país.  

O SUS surge durante o processo de reforma sanitária e o processo de 

redemocratização com a Constituição de 1988 sendo, portanto, fruto de luta política e de 

resistência à grave situação econômico-social e de saúde em que vivia a grande massa da 

população brasileira, fato este que contou com a grande participação de profissionais de 

saúde e de diversos segmentos da sociedade para reorganizar a rede de assistência junto 

com o processo de descentralização dos serviços de saúde. (MENDES, 1998; 2001) 

A descentralização foi introduzida como parte de processos de redemocratização, 

vez que os regimes autoritários caracterizavam-se por serem centralizados, burocráticos e 

excludentes e portadores de intervenções sociais fragmentadas e descoordenadas. 

(MENDES, 1998) 

Na memória política trazida por estes profissionais, o imaginário social está 

fortemente inculcado toda a questão da resistência, o que pode conduzi-los ou até mesmo 

induzi-los a significarem a política do TDO como “paternalista e autoritária” causando 

repúdio ou repulsa à implementação desta política. Repulsa aqui compreendida como a 

força ou vetor desfavoravelmente dirigido para um objeto, pessoa ou situação que adquire 

valência negativa. (CHIAVENATO, 2003) 

Destaca-se que a corrente paternalista no Brasil tem seu auge com a política do 

Estado Novo, com o governo de Getúlio Vargas na década de 1930, onde exerceu uma 

ditadura que, de acordo com Moreira (2001), não era de cunho comunista ou fascista, mas 

de caráter paternalista onde “oferecia-se autonomia sob determinado controle”. 

Pires e Macedo (2006) apud Hofstede (1994) apontam que em relação à 

Administração Pública em um contexto de reforma, em 1930 o Estado passou a ser mais 

intervencionista onde o ato do poder central destina-se a impor medidas necessárias para 

mostrar a integridade da União, quando algum de seus membros está submetido a 

anormalidade  grave e que prejudique o funcionalismo da federação. O impulso reformista 

teve colapso em 1945 com a queda do Estado Novo que era extremamente autoritário. As 
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reformas obedeciam a uma orientação autocrática e impositiva por ocorrer em um período 

ditatorial. 

A administração das organizações públicas de saúde assume, neste sentido, 

características de um sistema fechado caracterizado por pelo fato de visualizar somente 

aquilo que acontece dentro da organização sem levar em conta o meio ambiente em que ela 

se insere. (CHIAVENATO, 2003) 

Segundo Orlandi (2007), no autoritarismo “não há reversibilidade possível no discurso, isto 

é, o sujeito não pode ocupar diferentes posições ele só pode ocupar o lugar que lhe é destinado, para produzir 

os sentidos que não lhe são proibidos”. Segundo essa mesma autora “o autoritarismo procura impor 

pelo poder pela força um sentido só para toda sociedade”. (ORLANDI, 2007) 

O clima político institucional dos governos autoritários gerou um modelo 

organizacional no país que se caracterizou pela centralização de um complexo aparelho 

burocrático onde seus trabalhadores precisam possuir habilidades diplomáticas nas relações 

de trabalho para não incorrerem em divergência com a administração pouco competente 

dos gestores.  

Outro fato é o de que acostumados à estabilidade do trabalho dentro da burocracia 

das organizações, o trabalhador sente-se seguro e tranquilo com o passar do tempo, 

entretanto a introdução de mudanças na organização pode ser interpretada pelo mesmo 

como algo que possa trazer perigo à sua segurança e tranquilidade provocando no mesmo, 

mudança de comportamento como a resistência que pode ser passiva e quieta ou ativa e 

agressiva como através de comportamento de reclamação, tumultos e greves 

(CHIAVENATO, 2003), e sendo de cunho ativo eles tendem a sabotar a implementação 

de novos processos, inovações e inserção de políticas o que dificulta a mudança da cultura 

e da própria organização. (HERNANDEZ; CALDAS, 2001) 

Isto explica a questão da resistência dos profissionais em termos da historicidade do 

sujeito no contexto ideológico apresentado pelo discurso do sujeito gestor 01. Esta 

discussão também aponta para outro fenômeno que está disfarçado neste processo que é a 

questão da resiliência do sujeito.  

O fenômeno da resiliência pode ser entendido como a capacidade de superar o 

distúrbio imposto por um fenômeno externo, e que a resiliência determina o grau de defesa 

ou de vulnerabilidade do sistema à pressões ambientais. Isto explica que quando uma 

organização apresenta elevada resiliência às tentativas de recauchutagem de modelos 
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tradicionais e burocráticos, observa-se forte resistência ao avanço da inovação e da 

mudança. (CHIAVENATO, 2003) 

O que pode ser visto nos profissionais de saúde relacionados à política do TDO 

que possuem certo grau de resiliência dificultando o processo de transferência da política 

na região de Campinas e em outros lugares do Estado por meio da resistência a este 

processo.  

O seguinte recorte (recorte nº 3) traz mais algumas evidências desse processo em 

relação à TP do TDO: 

 

Recorte nº3 

 

 

 

 

 

 

 

Repare que na seguinte FD do recorte 3: 

 

“Quando o, a OMS veio com a proposta da supervisão em 98, a gente já tinha 18 anos de 

tratamento auto administrado, né!  

[SG01] 

 

Tem-se claramente a formação ideológica apresentada pela posição-gestor a qual 

corrobora com a discussão anterior de que a origem da resistência dos profissionais de 

saúde em relação ao TDO está relacionado com a cultura e o contexto histórico do 

tratamento da TB no Brasil, o qual possuía 18 anos de tratamento auto administrado.  

Isto permite inferir que o imaginário social da população em geral e especificamente 

dos profissionais dos serviços de saúde trazem esse arquivo específico em suas memórias 

discursivas o que vem a justificar o processo de resistência às inovações ou inserção de 

novos processos ou políticas de saúde como o TDO. 

Neste terceiro recorte temos essa questão de forma ainda mais pragmática onde o 

sujeito evidencia em seu discurso um sentimento de angústia e quiçá de impotência frente a 

Quando o, a OMS veio com a proposta da supervisão em 1998 a gente já tinha dezoito anos de 

tratamento auto administrado, né! Como mudar essa cultura? Então a gente encontrou na verdade 

a resistência dos profissionais. “Porque sempre deu certo o auto administrado e agora assim, vem 

com a proposta do supervisionado?” Porque na verdade a nossa taxa de cura nunca conseguiu 

superar 74, 75 por cento! Foi só com a opção de supervisionar a tomada que a gente começou a 

melhorar as taxas de cura. E hoje, os casos novos a gente tem 80 por cento de cura que não teria 

conseguido se não fosse supervisionar a tomada. Entende? 

[SG01] 
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essa resistência apresentada pelos profissionais de saúde em relação à esta política como 

evidencia as seguintes FD do terceiro recorte: 

 

“Como mudar essa cultura?”, “então a gente encontrou na verdade a resistência dos profissionais” 

[SG01] 

  

O sujeito questiona na verdade como realizar essa mudança de paradigma que seria 

passar de um modo de cuidar do paciente de tuberculose que é o tratamento auto 

administrado para passar para outro modo, o supervisionado; e que esse novo modo de agir em 

saúde (MUNIZ, 1999) encontra finalmente uma grande barreira na atitude dos profissionais, 

identificado pelo processo de resistência dos mesmos. 

Repare que a FD discursiva “então a gente encontrou na verdade a resistência dos 

profissionais” se inscreve na FD anterior do recorte nº02 “os profissionais tinham uma resistência 

muito grande em aceitar a estratégia do tratamento diretamente observado, eles achavam que era 

paternalista e autoritária” onde o sujeito circula nos mesmos espaços do seu dizer trazendo a 

tona sentidos repetidos que significam o incomodo trazido pela situação vivenciada. 

Orlandi (2007) em seu estudo a respeito dos silêncios e resistência traz que “a 

linguagem se funda no movimento permanente entre processos parafrástico (o mesmo) e polissêmico (o 

diferente), de tal modo que (...) dizemos o mesmo para significar outra coisa e dizemos coisas diferentes para 

ficar no mesmo sentido”.  

Nesse sentido, o processo parafrástico evidencia o diferente, o incômodo trazido e 

percebido na FD apresentada anteriormente e na FD a seguir quando esse sujeito gestor 

parafraseia o discurso dos profissionais de saúde ao questionarem a introdução da política 

do TDO: 

 

“Porque sempre deu certo o auto administrado e agora assim, vem com a proposta do 

supervisionado?”  

[SG 01] 

 

Repare a oposição presente no discurso parafraseado do profissional de saúde 

trazido pelo sujeito gestor entre o tratamento auto administrado e o tratamento 

diretamente supervisionado, ou seja, por que quebrar esse tradicionalismo presente na 

cultura organizacional dos serviços públicos de saúde? (grifo meu). 
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 O próprio sujeito gestor 01 responde à esta indagação quando afirma: “porque na 

verdade nossa taxa de cura nunca conseguiu superar 74, 75%! Foi só com a opção de supervisionar a 

tomada que a gente começou melhorar as taxas de cura” (SG01 respondendo ao questionamento 

dos profissionais).  

Note-se o processo polissêmico, contraditório, do discurso apresentado por esse 

sujeito ao deslizar os sentidos aflorando a ideologia na lógica interna do seu discurso, 

quando o mesmo traz o rompimento, a quebra da estabilidade, a ruptura de processos de 

significação presente nestas duas formações ideológicas que pode ser observadas pelas 

marcas linguísticas opostas e contraditórias: “sempre deu certo” e “nunca conseguiu superar” 

significando a resistência à mudança de paradigma.  

No contexto trazido por estas duas FD o sujeito interpelado realiza outro 

deslocamento para significar a importância da política do TDO: o sujeito nesse momento 

sai da posição de gestor para significar a partir da posição do profissional médico 

sanitarista, demonstrando assim ao outro (profissional de saúde) que as evidências, os 

dados epidemiológicos atestam para a eficácia do TDO, mas que, no entanto parecem estar 

apagados ou silenciados (ORLANDI, 2007) na memória discursiva desses profissionais.  

O que pode levar a um gesto de interpretação por parte do leitor de que parece 

haver um desconhecimento destas informações pelos profissionais e tampouco a 

associação desses dados ou informações com o custo benefício (mais as taxas de cura) 

versus a política do TDO e o tratamento auto administrado, impedindo-os de aceitar a 

politica de saúde proposta. 

O próprio sujeito gestor 01 afirma:  

 

“Foi só com a opção de supervisionar a tomada que a gente começou a melhorar as taxas de cura”  

[SG01] 

 

No imaginário deste sujeito (SG01) parece que não havia outra solução para a 

questão da TB, pois ele próprio afirma que somente supervisionando a tomada da medicação 

pelo doente, é  que houve a melhora dos índices, ou seja, somente com a opção de observar 

a tomada, vigiar, supervisionar. 

Pode-se aí nesta FD identificar o esquecimento de número dois trazidos por 

Pêcheux (1989) que é “o esquecimento no nível da enunciação onde esse esquecimento 

produz no sujeito a impressão da realidade do pensamento (ilusão referencial) que é a 
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impressão de que aquilo que diz só pode ser aquilo”. (ORLANDI APUD PÊCHEUX, 

2007) 

Em contrapartida, verifica-se que a introdução desta política produziu diferentes 

sentidos e significados no/para os profissionais de saúde, a quebra de seu universo 

logicamente estabilizado, provocando nos mesmos a resistência e o apagamento dos 

benefícios trazidos por esta política. 

Percebido como uma forma coercitiva de transferência desta política e não como 

uma política a trazer benefícios para a questão maior que é os doentes de tuberculose e 

assim evitar a transmissibilidade da doença. 

Mesmo havendo espaços de discussão para a transferência desta política do Estado 

para as regiões de saúde faz-se importante considerar que a transferência para os demais 

níveis de gestão no Brasil, no âmbito do controle da TB, continuou a ocorrer de modo 

autoritário. 

Fechamento 

Em relação à discussão da transferência da política do TDO do nível de gestão 

estadual para o regional, pode-se perceber a presença e predominância dos silenciamentos e 

apagamentos tanto do sujeito gestor quanto do profissional de saúde neste processo, ou 

seja, temos o silenciamento do sujeito-gestor em relação a forma como esta política foi 

negociada entre os entes federados; e o silenciamento do sujeito-profissional de saúde 

decorrente do fenômeno da resistência em relação à esta política. 

Resistencia que induz o apagamento e esquecimento no sujeito em relação à 

efetividade desta nova política face ao tratamento auto administrado instituído já no país 

para o controle da doença. 

Destaca-se que as marcas e pistas também apontam para a condicionalidade 

enquanto elemento estruturante desse processo visto que os incentivos materiais tiveram 

forte influência como estímulo à transferência desta política do que o processo de 

sensibilização e aprendizagem desta política. 

A polifonia soma-se à este processo visto que faz frente ao discurso do sujeito-

gestor onde as vozes da OMS e do discurso político trazem diversos sentidos para o 

contexto da transferência da política do TDO, marcando o discurso do sujeito com a 

contradição ideológica e deslizamento de sentidos apontando que a transferência desta 

política acaba por se constituir em um processo marcadamente autoritário e pouco 

voluntário. 
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A TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA DO TRATAMENTO 

DIRETAMENTE OBSERVADO DO NÍVEL DE GESTÃO REGIONAL PARA O 

NÍVEL MUNICIPAL 

 

Ao ser indagado acerca de como o mesmo vinha contribuindo para a 

descentralização/implementação da política do TDO no município em estudo, ou seja, 

como estava ocorrendo a transferência desta política e como isto estava sendo 

desenvolvido, o sujeito gestor 02 trouxe o seguinte enunciado: 

 

Recorte nº01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As FDs trazidas por esse sujeito gestor 02 nas condições de enunciação da 

entrevista como: 

 

“Então essa per.., eu vou acabar emitindo mais minha opinião porque eu não sou, isso aqui é 

município, [...], então eu vou dar mais, no sentido de como a gente trabalha porque nosso papel aqui é 

trabalhar junto aos municípios mas eu não sou o ente município” 

[SG02] 

 

Essas FDs apontam para uma instabilidade do discurso desse sujeito no qual se faz 

presente a inquietação, o deslizamento e a ruptura percebidos pelas marcas linguísticas que 

trazem a interrupção (da palavra pergunta), incompletude da frase e do pensamento (eu não 

sou o quê?) e supressão de trechos de seu discurso, palavras não ditas (então eu vou dar 

mais minha opinião), além da inquietação do sujeito perante a interpelação feita ao mesmo 

Então essa per..., eu vou acabar emitindo mais a minha opinião porque eu não sou, isso aqui é 

município, essa é uma pergunta dirigida pra município, então vou dar mais no sentido de como a 

gente trabalha porque nosso papel aqui é trabalhar junto aos municípios mas eu não sou o ente 

município. Porque essa pergunta se aplica mais ao ente município, né. Você tem que olhar no 

município e talvez aplique, por que a gente não executa as ações na ponta, né? Nós trabalhamos 

com coordenação do programa. Então vou falar mais em cima da normativa, das diretrizes, 

porque é nosso papel. Essa é nossa missão com os municípios, né. Nós trabalhamos junto aos 

municípios que são eles que prestam assistência. Então se eu me fiz entender eu vou falar mais 

nesse contexto porque esse é o papel do nível regional. 

[SG02] 
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onde ele não se reconhece ideologicamente como sujeito da situação (isso aqui é município) 

caracterizando predominantemente um “discurso polissêmico”. (ORLANDI, 2009) 

O sujeito utiliza desses mecanismos na tentativa de estabilizar seu discurso e definir 

de que posição ele pretende trazer as filiações do seu discurso em relação à transferência da 

política do TDO ao afirmar que vai fazer uso de sua opinião, ao reconhecer que 

ideologicamente não pode responder da posição do município, evidenciando que assumirá 

a posição de sujeito-gestor alocado em nível regional na atenção à TB para trazer o seu 

discurso em relação a transferência da política do TDO quando o mesmo enuncia “então eu 

vou acabar emitindo mais minha opinião” (SG02) como se a posição gestor, a qual ocupa não 

tivesse relação com a transferência da política, ora em discussão. 

A supressão das palavras “município” e “minha opinião” nas FDs marcam um discurso 

que tende para instabilidade, inquietude e deslize como dito anteriormente, frente a uma 

questão que pretende buscar os sentidos trazidos pelo mesmo acerca do seu entendimento, 

sobre o processo da transferência da política do TDO de um nível de gestão para outro (no 

caso aqui do nível de gestão regional para o municipal). 

O dito e o não dito indicam que o dizer tem relação com o não dizer, onde 

diferentes formas de não dizer (implícito, pressuposto, subentendido) também significam. 

(ORLANDI, 2009) 

E esses não ditos, no caso aqui as palavras município e minha opinião, significam que o 

sujeito gestor realiza uma tentativa de estabilização do seu dizer minimizando o 

desconforto causado pelo fato de ser interpelado como agente político administrativo 

frente questão da TP do TDO, justamente pelo fato de não ser o executor desse processo 

conforme o mesmo aponta na seguinte FD: 

 

“Você tem que olhar no município e talvez aplique, por que a gente não executa as ações na 

ponta, né? Nós trabalhamos com coordenação do programa. Então vou falar mais em cima da normativa, 

das diretrizes, porque é nosso papel. Essa é nossa missão com os municípios, né.” 

[SG02] 

 

O sujeito deixa claro que o nível de gestão regional é um nível de gestão que atua 

no nível da implantação do cuidado em saúde (CECÍLIO, 2011) quando o mesmo destaca 

que vai se pronunciar com base nos instrumentos e normas da política de saúde que 

envolve a temática da tuberculose e reconhece este como sendo o seu papel, enquanto ator 
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político na transferência desta política, ou seja, “essa é nossa missão com os municípios, né.” 

(SG02), ou seja, o seu papel se resume aqui nesta situação discursiva dada de coordenar as 

ações do programa a partir desse nível de gestão.  

O nível de gestão em que se encontra esse sujeito é um nível que é identificado 

como um nível de gestão sistêmica do cuidado, onde ocorre a implementação das políticas 

públicas de saúde na qual se tem o pleno domínio da construção do público-privado e da 

construção das relações formais e regulares regulamentadas entre os serviços de saúde na 

composição das redes e linhas de cuidado. (CECÍLIO, 2011) 

Daí o esclarecimento e reafirmação do sujeito gestor 02 que trará seu discurso da 

posição de agente político administrativo quando traz na FD: 

 

“Nós trabalhamos com coordenação do programa”  

[SG02] 

 

Em um estudo acerca de políticas públicas e seus subsistemas destacou que a 

implementação política muitas vezes depende de servidores públicos e de funcionários 

administrativos para estabelecer e gerenciar ações necessárias (HOWLETT; HAMESH; 

PERL 2013), funções destituídas da execução em que esta última é delegada à outros.  

É nesse contexto que esse sujeito, tendo consciência de si, procura se posicionar 

para atender à interpelação desta pesquisa, demarcando de que posição vai trazer seus 

enunciados, ainda que um pouco confuso, se emitiria opinião pessoal ou sua experiência 

sujeito-gestor desse nível de atenção.  

O que justifica a separação das funções de coordenação e execução no próprio 

discurso do sujeito “isso aqui é município!”, ou seja, seria o mesmo que dizer “não sou eu 

quem faz, quem executa a política do TDO” (grifo meu). É esse o sentido, o não dito, com 

clara distinção entre quem executa e quem coordena a política de saúde. Observe as 

seguintes FDs: 

 

“Então vou falar mais em cima da normativa, das diretrizes, porque é nosso papel. Essa é nossa 

missão com os municípios, né.” 

 “nós trabalhamos junto aos municípios que são eles que prestam assistência” 

“então se me fiz entender eu vou falar mais nesse contexto porque esse é o papel do nível regional” 

[SG02] 
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Nesta última FD do recorte 01 “então se me fiz entender eu vou falar mais nesse contexto 

porque esse é o papel do nível regional.” (SG02), a atitude do sujeito-gestor nos conduz a uma 

discussão trazida por Altusser (1980) acerca da ideologia e a reprodução pelo sujeito das 

relações de produção, no caso aqui, no âmbito dos serviços de saúde.  

O discurso desse sujeito reflete a ideologia do Estado inculcado nele próprio, ou 

seja, nesse sujeito. Relendo Marx, Althusser traz que a ideologia é uma representação da 

relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de existência, onde os 

homens se representam sob uma forma imaginária as suas condições de existência reais, ou 

seja, as relações reais em que vivem, e que, portanto, a ideologia tem uma existência 

material, ela existe sempre num aparelho, na sua prática ou suas práticas. (ALTHUSSER, 

1980) 

Este mesmo pensador traz que a ideologia existe em um aparelho ideológico 

material, prescrevendo práticas materiais reguladas por um rito material como o sistema de 

serviço de saúde. O autor traz que a ideologia interpela o indivíduo em sujeito, onde só 

existe a ideologia pelo sujeito e para o sujeito, onde o indivíduo reconhece como sujeito 

interpelado pela ideologia, ou seja, a ideologia age e funciona de tal forma que recruta 

sujeito entre os indivíduos ou transforma indivíduos em sujeito, por esta operação precisa 

que o autor chama de interpelação. (ALTHUSSER 1980) 

Nesse sentido o sujeito reconhece que faz parte desse sistema e se posiciona 

anunciando que o seu discurso se limitará a trazer considerações acerca da posição a que 

está assujeitado, que é o discurso da gestão no sistema de saúde que norteia em parte as 

relações de produção nos serviços de saúde onde há aqueles que coordenam e os que 

executam. 

E estas relações vão se perpetuando entre gestores e profissionais de saúde, e entre 

profissionais de saúde versus população assistida, atravessadas por discursos e movimentos 

de resistência contra a ideologia presente nestas relações que interferem na autonomia do 

profissional e do sujeito a ser cuidado. 

Althusser traz que a existência da ideologia e a interpelação dos indivíduos como 

sujeitos traz à tona a ideologia presente em seu cotidiano, presente no inconsciente desse 

sujeito, inculcada no mesmo pelo aparelho ideológico de Estado do serviço de saúde.  
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Porque o sujeito faz questão de deixar claro de que vai falar da posição de sujeito-

gestor do nível regional? Pela ideologia presente no inconsciente desse sujeito acerca da 

reprodução das relações de produção, as quais interferem no posicionamento do sujeito. 

Althusser (1980) traz que as relações de produção são asseguradas pelas 

superestruturas jurídico-politico e ideológica onde os aparelhos de estado funcionam pela 

repressão e pela ideologia; ele considera que o aparelho repressivo do estado constitui um 

todo organizado cujos membros estão subordinados a uma unidade de comando a da 

política da luta de classes aplicada pelos representantes políticos das classes dominantes que 

detém o poder do Estado.  

Já os aparelhos ideológicos de Estado são múltiplos, distintos, relativamente 

autônomos e suscetíveis de oferecer um campo objetivo a contradições que exprimem sob 

formas ora limitadas ora extremas os efeitos de choque entre a luta de classe capitalista e a 

luta de classe proletária assim como de suas formas subordinadas. (ALTHUSSER, 1980), 

analogamente, luta esta que se reflete nas relações binomiais as quais se cruzam no âmbito 

dos serviços de saúde como as relações entre coordenação x execução, gestor x profissional de 

saúde, e profissionais de saúde x população assistida ou usuários dos serviços de saúde. 

 Nesse sentido, estabilizado o seu discurso e deixado claro de que posição irá trazer 

as filiações nas quais se inscreve o seu discurso, o sujeito gestor começa a discorrer acerca 

da transferência da política do TDO no âmbito regional em direção ao municipal. Observe 

o seguinte recorte: 

 

Recorte nº 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem, então veja bem, a estratégia DOTS ela tá, é proposta pelo ministério já desde 1994, então ela 

data de quase vinte anos não é isso? No Estado de São Paulo ela foi proposta naturalmente um 

pouco mais tarde, por volta de 1900 e, no final da década de 90, né e começou-se realmente a 

ocorrer o processo de implantação né, éhh, no início do final da década de 90 e início da década 

de 2000, né? No início de 2000 então começou isso. É, justamente, em torno disso. Com relação à 

proposta de implantar. Então respondendo a sua pergunta, nessa ocasião, a gente, foi feito em 

cima de toda a normativa que já tava desenhada né, os protocolos, é, de ação, é, a gente fez 

treinamento na época com a equipe, com as equipes municipais né, fizemos alguns treinamentos, 

porque isso é natural, toda vez que tem uma norma nova, isso é um papel nosso de Estado, de 

nível regional principalmente, é capacitar, treinar para implantação dessa nova ação. 

[SG02] 
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Neste recorte o sujeito gestor reconhece a historicidade em que a política do TDO 

começou a ser transferida do Ministério da Saúde para o Estado e municípios considerando 

o nível de gestão regional conforme trazido nas seguintes FDs: 

 

“Bem, então veja bem, a estratégia DOTS está lá, é proposta pelo ministério, já desde 1994, 

então ela data de quase vinte anos não é isso?” [...] No início de 2000 começou isso.” 

[SG02] 

 

O sujeito situa seu discurso, agora mais confortavelmente, chamando a atenção do 

interlocutor para a questão da TP do TDO “bem, então veja bem”, isto é, com uma linguagem 

mais próxima do informal o sujeito introduz o assunto, reconhece assim como os demais 

sujeitos desta pesquisa que o período da TP do TDO ocorreu na década de 90 caminhando 

para início do século XXI, ou seja, a sua fala é atravessada pelos interdiscursos dos demais 

interlocutores (SG01, SG03 e SG04) que compõe esta pesquisa, pois os mesmos 

reconhecem o período em que iniciou no país a inserção desta política, (posteriormente 

veremos os enunciados dos sujeitos 03 e 04).  

Este fato é tratado por Pechêux como polifonia, sendo visto por Baktin como um 

tipo de dialogismo. Destaca-se que o dialogismo se dá pela interação entre interlocutores 

diretos e pela relação entre vozes (dizemos também discursos presentes de forma explícita 

ou não, nos enunciados), e que “nem sempre há harmonia entre o discurso que cita e o discurso que é 

citado, a vozes podem fazer alusão a determinado discurso para desqualifica-lo”. (FARIA; SILVA, 

2013; BAKTIN, 2006) 

Nesse recorte, o deslizamento também se faz presente quando o sujeito traz a 

quebra de sentido na seguinte FD: 

 

“A estratégia DOTS ela tá, é proposta pelo ministério já desde 1994”. 

[SG02] 

 

Destaca-se que ao pronunciar o elemento linguístico “já” que confere a noção de 

tempo presente (sinônimos de agora, neste momento) o qual se contrapõe logo a seguir 

com os elementos “desde 1994”, ou seja, presente e passado contrastam no discurso desse 

sujeito apontando para o deslizamento do sujeito nesse processo polissêmico no qual o 

sujeito tenta pisar em bases firmes ao discorrer sobre esta política conforme a próxima FD: 
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“No final da década de 90 e início da década de 2000, né? [...] é, justamente em torno disso com 

a proposta de implantar”. 

[SG02] 

 

Repare que o elemento “né” indica que o sujeito gestor interpela o sujeito da 

pesquisa no sentido de requerer a aprovação do mesmo em relação ao tempo em que se 

deu esse processo, mas que, no entanto é revogado pelo mesmo ao trazer o elemento 

“justamente” no início da frase seguinte acerca do processo de transferência desta política.  

Entretanto, como precisar perante estes deslizes do sujeito gestor 02, como ocorreu 

a transferência da política do TDO do nível regional para o municipal? E como ainda 

acontece? As seguintes FDs podem trazer algumas pistas: 

 

“Então respondendo a sua pergunta, nessa ocasião a gente, foi feito em cima de toda uma 

normativa que já tava desenhada né, os protocolos, é, de ação, é, a gente fez treinamento na época com a 

equipe, com as equipes municipais né, [nós] fizemos alguns treinamentos porque isso é natural, toda vez que 

tem uma norma nova, isso é um papel nosso, de Estado, de nível regional principalmente, é capacitar, 

treinar para implantação dessa nova ação”. 

[SG02] 

 

Oliveira (2013) ao trazer o pensamento de Gramsci aponta para um conceito muito 

importante desse pensador que é a hegemonia, entendida como visão de mundo que se 

sustenta sobre dois pilares que são o consentimento e a coerção.  

Para um grupo social assegurar sua hegemonia ele precisa difundir suas idéias junto 

aos grupos que lhe são próximos e criar consenso em torno delas. Analogamente, podemos 

dizer que a manutenção e a transferência da política do TDO ocorrem pela difusão de 

ideias e consensos que envolvem a questão da transmissão da doença e a necessidade de 

seu controle.  

O que justifica a transferência unidirecional para os diversos níveis de gestão das 

políticas de saúde e mediante repasse de normas e diretrizes por meio de treinamentos e 

capacitações dos níveis que irão atuar e operacionalizar esta política na prática, sem 

questionamentos da política introduzida e sem questionamentos da estrutura organizacional 

administrativa.  
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Ao que parece, um processo já naturalizado como o próprio sujeito-gestor afirma 

no enunciado anterior: “[...] porque isso é natural”, e tal qual esse mesmo sujeito afirma, este 

processo parece não se restringir apenas à transferência da política do TDO, mas de outras 

políticas de saúde. Note a Formação Ideológica (FI) presente na FD anterior: 

 

“Toda vez que tem uma norma nova, isso é um papel nosso de Estado, de nível regional 

principalmente, é capacitar, treinar para implementação desta nova ação.” 

[SG02] 

 

O sujeito interpelado traz, no seu inconsciente, a naturalização desse processo, a 

transferência de novas políticas e seus instrumentos. Há que se destacar que normas e leis 

se configuram entre instrumentos muitas vezes rígidos (DOLOWITZ; MARSH, 2000) 

utilizados na gestão do Estado e dos sistemas de serviços de saúde e que em determinados 

níveis do governo são difíceis de serem questionados e mudados ou flexibilizados.  

A flexibilização dos mesmos dar-se-ão no nível assistencial de acordo com as 

especificidades locais, porém nas instancias superiores permanece o “cumpra-se a lei”. 

Gramsci ao discutir acerca da formação das relações de poder associado à hegemonia e o 

discurso, traz que a hegemonia é mantida pela coerção do grupo e o consentimento que se 

dá pela naturalização do discurso. (OLIVEIRA, 2013)  

Nesse aspecto recorreremos novamente ao pensamento de Gramsci que traz que a 

construção do consentimento é realizada por meio do discurso, ou seja, a sua conquista é 

resultado de um trabalho discursivo, pensado cuidadosamente, que dependem de 

organismos que sustentam a estrutura ideológica da sociedade. (OLIVEIRA apud 

GRAMSCI, 2013) 

No caso da política do TDO o consentimento é adquirido pelo mecanismo da 

repetição da ideia da política do TDO nos treinamentos e capacitações oferecidos aos 

municípios como uma das estratégias para convencer acerca da implantação desta política, 

além da prática do oferecimento de incentivos que mascara uma prática política de natureza 

autoritária que discutimos anteriormente. 

Além disso, em relação aos treinamentos e capacitações podemos afirmar que 

“todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou modificar a apropriação 

dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 2012) 
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Vale destacar que “quando não se consegue manter a hegemonia pelo 

consentimento, outro caminho é a coerção” de acordo com Gramsci. (OLIVEIRA, 2013). 

Isto pode ser percebido na política do TDO cujo pensamento hegemônico trazido 

pela OMS é o de controlar a doença a níveis mundiais e, portanto, para tal esta política 

mescla estes dois pilares: o consentimento sobre a política do TDO e a coerção. 

Destaca-se que o consentimento sobre a política do TDO se mantem e se perpetua 

por meio do discurso que é posto em circulação, que acaba por se tornar natural e do senso 

comum mantendo assim as estruturas de poder presentes nos serviços de saúde.  

A naturalização do discurso circulante no âmbito dos serviços de saúde acerca desta 

política acaba por provocar um apagamento na massa crítica que compõe estes serviços, 

apagamento sobre o modo como esta política vem sendo transferida, os que não se deixam 

coadunar com esse processo atuam na contracorrente provocando os denominados 

processos de resistência discutidos no capítulo anterior desta tese. 

Já o processo de manutenção do status quo é mantido pelo aparelho ideológico de 

Estado por meio da ideologia que existe, a qual assegura a estrutura das relações de 

produção nos serviços de saúde causando junto com o apagamento, o fenômeno do 

assujeitamento do sujeito em relação à transferência de políticas, permeadas pelas estruturas 

de poder presentes e ao processo coercitivo presente nos serviços de saúde.  

A manutenção desse processo é claramente vista em outros enunciados desse 

mesmo sujeito.  Observe o seguinte recorte desse sujeito: 

 

Recorte nº03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então foi dessa forma, em cima das diretrizes estabelecidas pelo minis, pela política nacional do 

programa né, de tuberculose; e da mesma forma pela, pela coordenação estadual do programa de 

tuberculose obedecendo as diretrizes estabelecidas, a gente fez essas, esses treinamentos para esta 

estratégia com as equipes municipais. Por isso a gente faz com uma periodicidade reuniões 

técnicas do grupo de vigilância, a equipe técnica do grupo com as equipes técnicas municipais. (...). 

Elas são da vigilância né, agora veja bem, cabe ao município o repassa, ãh, o repasse, a 

multiplicação desses profissionais da vigilância, por que a vigilância? Porque o programa, o 

programa em si, as atribuições do programa de coordenação, de implantação, de monitoramento, 

ela está dentro da vigilância epidemiológica porque o programa de tuberculose ele está dentro da 

secretaria de vigilância em saúde. Então por fluxo hierárquico né, de competência técnica, então é 

assim que o programa está. Então é por isso que a gente trata com as vigilâncias, né. O Estado nos 

treina, e a gente repassa aos municípios e na hora de operacionalizar, de executar isso cabe à 

assistência como você sabe.  

[SG02] 
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Note que o discurso trazido pelo sujeito-gestor neste terceiro recorte sedimenta a 

discussão realizada anteriormente onde se pode verificar na primeira FD: 

 

“Então foi dessa forma em cima das diretrizes estabelecidas pelo minis..., pela política nacional do 

programa né, de tuberculose; e da mesma forma pela, coordenação estadual do programa de tuberculose, 

obedecendo as diretrizes estabelecidas, a gente fez essas, esses treinamentos para essa estratégia com as 

equipes municipais”  

[SG02] 

 

A questão do obedecer aqui no enunciado do sujeito gestor 02 “obedecendo as 

diretrizes estabelecidas” parece evidenciar a ausência de possibilidades de discussão para 

flexibilização desse processo nesse nível de gestão.  

O fenômeno da obediência e da subordinação se inscreve no interior desta FD 

deixando em evidência as relações de poder que emana das hierarquias e estrutura 

administrativa presentes no Estado, materializados na fala desse sujeito. 

A materialização do poder trazido pela língua pode ser relacionado com o que os 

estudiosos sobre Foucault dizem: “o poder como verdade vem se instituir, ora pelos 

discursos a que lhe é obrigada a produzir, ora pelos movimentos dos quais se tornam 

vitimados pela própria organização que a acomete e, por vezes, sem a devida consciência e 

reflexão”. (FERREIRINHA; RAITZ, 2010) 

E isto pode ser notado logo adiante quando o sujeito traz no seu enunciado a 

estrutura administrativa em que está inserido o programa de controle da tuberculose no 

país, ou seja, uma estrutura verticalizada que se conformou com base no modelo de 

atenção centrada na figura do médico e na cura das doenças, e com raízes na vertente da 

questão da vigilância da saúde. 

 

“Porque o programa, o programa em si, as atribuições do programa de coordenação, de 

implantação, de monitoramento, ela está dentro da vigilância epidemiológica porque o programa de 

tuberculose ele está dentro da secretaria de vigilância em saúde. Então por fluxo hierárquico né, de 

competência técnica, então é assim que o programa está. Então é por isso que a gente trata com as 

vigilâncias, né.” 

[SG02] 
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Estes modelos trazem como características o fato de serem modelos que 

concentram a questão do poder em um sujeito (modelo médico) e, ou um grupo de agentes 

(polícia sanitária).  

A polícia sanitária, por exemplo, se configura como um aparelho repressor do 

Estado na garantia do controle, primeiramente sobre o doente pobre, percebido como 

perigo para a burguesia pelo fato de ser considerado, naquela época como agente 

propagador de doenças como ocorreu com a epidemia de cólera no século XIX na França 

que se propagou pela Europa (FOUCAULT, 1999).  

E, em outros momentos como nas Américas, mais especificamente no Brasil, esse 

modelo atendeu as necessidades de garantir meios para o desenvolvimento econômico do 

país, por meio do combate as doenças epidêmicas e pestilenciais e saneamento dos portos. 

(WALDMAN, 2015) 

Isto denota que o modelo vigente para o controle da tuberculose já traz em si 

mesmo fortes heranças e traços alicerçados na estrutura de poder onde se insere os 

programas de tuberculose, com forte preponderância do papel do Estado, no caso a polícia 

sanitária, e pelos aparelhos ideológicos de Estado como discutido anteriormente, a qual se 

faz presente na memória discursiva desses sujeitos. 

A política do TDO parece ser transferida de modo compulsório de um nível de 

gestão para outro, ou seja, de acordo com este sujeito gestor, ocorre literalmente o repasse 

automático desta política como pode ser observado na seguinte FD: 

 

“O Estado nos treina e, a gente repassa aos municípios, e na hora de operacionalizar, de executar 

isso cabe à assistência como você sabe.” 

[SG02] 

 

Interessante notar esta FD que, além de se inscrever na FD anterior, ela aponta 

para uma sequencia de fatos em que a ideologia do sujeito-gestor se faz presente na 

materialidade da língua em uma relação de inclusão com o próprio sujeito pesquisador.  

O sujeito interpelado deixa evidente que a transferência da política do TDO ocorre 

deste modo, diretamente, sem questionamentos com a aparência do óbvio, o Estado treina, a 

gente repassa e os municípios executam.  

O sujeito traz uma sequência de atos e fatos que chama atenção para um processo 

já discutido nesta tese que é a questão do processo de naturalização dos processos que 
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provoca o apagamento da percepção do sujeito-gestor em relação ao modo que esta 

política é transferida, ou seja, pouco negociada com os entes subnacionais.  

Na percepção do sujeito gestor 02, o modo como a política do TDO é transferida 

não causa estranhamento no mesmo e, na sua percepção, o mesmo ocorrendo com o 

sujeito-pesquisador, o qual é interpelado por esse sujeito-gestor e incluído nessa trama de 

sentidos que envolvem a transferência da política do TDO. 

Em suas discussões acerca do sujeito e da ideologia, Orlandi (2009) traz que “a 

evidência do sujeito apaga o fato de que o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia” e a “evidencia do sentido faz ver como transparente aquilo se constitui como 

pela remissão a um conjunto de formações discursivas que funcionam como uma 

dominante”, nesse sentido o próprio autor traz que “a interpelação do indivíduo em sujeito 

pela ideologia traz necessariamente o apagamento da inscrição na língua na história para 

que ela signifique produzindo o efeito da evidencia do sentido e a impressão do sujeito ser 

a origem do que diz”, que é o esquecimento da ordem de número dois.  

Pecheux traz que “a relação de classes é dissimulada no funcionamento do aparelho de Estado 

pelo próprio mecanismo que realiza, de modo que a sociedade, o Estado e os sujeitos de direito (livres e 

iguais em direito no modo de produção capitalista) são produzidos e reproduzidos como “evidências 

naturais”” (grifo do autor). (PECHEUX, 2009) 

Este apagamento, tanto do sujeito quanto do sujeito coletivo, impede o processo de 

conscientização das distorções que podem ser originadas pela inserção de inovações e ou 

novos instrumentos e políticas dentro das organizações dos serviços de saúde não 

considerando, por exemplos as especificidades locais.  

Além de constituir em fator impeditivo, o apagamento do sujeito e do coletivo 

acaba por se constituir em um mecanismo de manutenção do poder dentro das 

organizações assim como as organizações de serviços de saúde. 

A manutenção do poder pelas diferentes formas de seu exercício como a coerção, a 

influência, autoridade formal, manipulação, apagamento, entre outros, além de legitimar o 

seu exercício, acaba por servir de instrumento para a inserção/introjeção de elementos da 

gestão nestas organizações como a implementação de inovações ou políticas como a 

transferência da política do TDO. 

A respeito da questão do poder, observe o seguinte recorte trazido por esse sujeito: 
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Recorte nº04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste quarto recorte o sujeito gestor 02 admite que a transferência desta política do 

nível de gestão em que está alocado (regional) é passada de forma homogênea e integral 

para os demais níveis de gestão, de acordo como recebeu do nível de gestão superior ao seu 

em relação à estrutura de poder, ou seja, o Estado.  

Nesse sentido, no interdiscurso desse sujeito fica evidente a inquietação, a 

polissemia e o assujeitamento do mesmo ao dizer que transfere a política do TDO na sua 

integralidade para os municípios, mesmo reconhecendo as diferenças entre os mesmos, 

dentro da referida região de saúde. Isto pode ser notado pelo processo parafrástico, 

repetitivo que se inscreve nas seguintes FDs: 

 

“já que a sua pesquisa é de política, de transferência de política, na hora de passar isso eu passo de 

forma igual”; 

 “para a questão da tuberculose que é uma atividade da atenção básica, né, todos eles tem o mesmo 

nível de competência, e tem que ter o tratamento igualmente”;  

“então eu trato aqui, quando eu chamo para uma reunião, eu convido a todos igualmente, repasso 

as informações igualmente, e o tratamento é feito de forma igual ao conjunto de municípios”. 

[SG02] 

Mas eu poderia te dizer na linha do que eu estava te falando, ah, nós, esta estratégia de trabalhar os 

municípios a gente faz na, é, na totalidade dos municípios, então o tratamento que eu dou desde 

ao pequeno ao maior, por mais que eu reconheça que há diferenças na questão estrutural, 

operacional, na composição da equipe, mas no repasse da diretriz, já que a sua pesquisa é de 

política, de transferência de política, na hora de passar isso, eu passo de forma igual ao conjunto 

de municípios, que no nosso caso, o GVE aqui, no grupo de vigilância epidemiológica desta 

regional, são 26 municípios na nossa área de abrangência. E todos eles como entes federados hoje, 

autônomos, eles têm a mesma, é, para a questão da tuberculose que é uma atividade da atenção 

básica né, todos eles têm o mesmo nível de competência e tem que ter o tratamento igualmente. 

Então eu trato aqui, quando eu chamo pra uma reunião, eu convido a todos igualmente, repasso as 

informações igualmente e o tratamento é feito de forma igual ao conjunto de municípios, então 

como está sendo a mesma estratégia que houve no momento da gente repassar, no momento da 

implantação, e nas reuniões de avaliação a gente faz isso nas reuniões nossas periódicas de 

vigilância das equipes, a equipe do GVE regional com as equipes municipais. E aí possivelmente, 

esse processo com certeza ele está ocorrendo de forma a transferência né, do papel que lhes cabe, 

pra nós, que compete ao nosso nível passar de forma igual. Agora como isso ocorre a nível local 

na hora da execução certamente há divergência, porque a gente reconhece a heterogeneidade que 

tem entre esses, a estrutura desses municípios. 

[SG02] 
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Mas o que de fato existe além ou por trás destas formações discursivas trazidas por 

esse sujeito? Quais sentidos são emanados? 

Primeiramente, o sujeito traz marcadamente em seu dizer a repetição em seu dizer 

do elemento linguístico “igual”: “passo de forma igual; tem que ter o tratamento igualmente; convido 

todos igualmente; o tratamento é feito de forma igual” (SG02).  

Estas inscrições discursivas evidenciam que, no inconsciente desse sujeito gestor, há 

reprodução de uma ordem social estabelecida, ou seja, que a política do TDO vindo de 

ordem e lugares superiores àquela instância necessita ser passada, ou melhor, transferida de 

modo o mais fidedigno possível para os 26 municípios que compõem a regional de saúde.  

A inquietação do sujeito-gestor está assentada na precepção e reconhecimento de 

que os municípios não são iguais ou homogêneos, mas esse reconhecimento é apagado 

pelo fato de que toma-os, na estrutura vigente como iguais, enquanto entes federados. As 

diferenças são de várias ordens, a exemplo, em apenas um município desta região de saúde 

que possui coordenador de programa de TB, os demais municípios desenvolvem as ações 

de controle por meio da estrutura de vigilância epidemiológica existente, não há um 

coordenador de programa da TB. 

Um segundo sentido trazido por estas inscrições discursivas, considerando o 

contexto da transferência da política do TDO, o sujeito-gestor 02 toma como balizador o 

fato de que a atenção da tuberculose está localizada na atenção básica, competência, 

portanto da maioria dos municípios brasileiros. Essa assertiva apaga da memória discursiva 

o fato de que há municípios em que a atenção à TB é ainda centrada no nível secundário de 

atenção, contrário as normativas que preconiza a descentralização das ações de TB para o 

nível da atenção básica. (NOAS, 2002) 

Daí o enunciado desse sujeito-gestor 02 reforçar que “[...] todos eles tem o mesmo nível 

de competência e tem que ter o tratamento igual” (SG02). 

A presença dos elementos linguísticos “tem que ter” deixa transparecer o poder que 

existe investido neste sujeito, ou seja, fica evidente e materializada por meio da língua a 

autoridade formal desse sujeito no contexto de gestão das políticas e serviços de saúde e no 

contexto da transferência da política do TDO para os demais níveis de gestão trazidos pela 

hierarquia deste Estado.  

A terceira FD deste recorte “então eu trato aqui, quando eu chamo para uma reunião, eu 

convido a todos igualmente, repasso as informações igualmente, e o tratamento é feito de forma igual ao 
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conjunto de municípios” traz outro sentido que esse sujeito traz o qual vem a se configurar 

como um ato confirmatório, uma atestação de que, esses municípios apresentando o 

mesmo nível de competência e tendo a TB inserida na AB eles adquirem o direito de 

receber o mesmo tipo de tratamento pela regional de saúde a qual pertencem. 

O real sentido encoberto por estas formações discursivas neste contexto é que a 

transferência da política do TDO é favorecida pelo exercício de poder que envolve o 

exercício da gestão dos serviços de saúde e a coordenação de toda essa rede. Isto ocorre 

por meio dos instrumentos de exercício do poder que auxiliam na sua legitimidade. 

A repetição e a disciplina percebidas no dizer desse sujeito gestor se configuram 

como “dispositivos de manutenção do poder” (FOUCAULT, 1999), o que associado ao fato do 

sujeito estar inserido em um sistema político, o qual considera o corpo investido de 

relações de poder onde a sua constituição como força de trabalho somente é possível se ele 

estiver assujeitado à um sistema de produção (FOUCAULT, 1984; 1999), faz com que o 

poder – saber , os processos e as lutas que o atravessam e que o constituem determinam as 

formas e os campos possíveis do conhecimento. (FOUCAULT, 1984; 1999) 

Em outra vertente, pode-se afirmar que o exercício do poder também é possível 

por meio da reprodução do poder simbólico o qual é disseminado e reproduzido por 

instituições e práticas sociais que irão contribuir com a reprodução da ordem social 

dominante principalmente dentro das organizações (BORDIEX, 2000) 

Foucault afirma que “existe um sistema de poder que não se encontra somente nas instancias 

superiores da censura, mas que penetra profundamente, muito sutilmente em toda trama da sociedade, onde 

os próprios intelectuais fazem parte deste sistema de poder. [...]” (FOUCAULT, 1984) o que não 

difere do instituído pelo sujeito-gestor ao abordar a forma como trata homogeneamente os 

distintos municípios. 

O autor define o poder como “uma coisa enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, 

presente e oculto, investido em toda parte”, e que seria necessário saber “até onde se exerce o poder, 

através de que revezamentos e até que instancias frequentemente ínfimas de controle, de vigilância, de 

proibições e de coerções”. (FOUCAULT, 1984; 1999) 

Nesse sentido a Transferência da política do TDO vem sendo transferida de modo 

autoritário para os municípios da regional de saúde, favorecida por uma estrutura de poder 

existente nas organizações de saúde que compõe e se constitui como um dos aparelhos 

ideológicos do Estado brasileiro, pois “onde há poder, ele se exerce. Ninguém é propriamente seu 
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titular e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros do outro; 

não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui”. (FOUCAULT, 1984) 

Estrutura de poder que atua por meio dos seus agentes e através de processos 

desencadeados para atingir objetivos e metas que estas organizações se propõem como o 

consentimento (por meio da naturalização dos processos) e a coerção a qual envolve a 

questão da ideologia, o assujeitamento do indivíduo permeados e envoltos nas estruturas de 

relações de produção, além dos fenômenos da obediência e subordinação que têm por 

finalidade a manutenção do poder e do status quo nestas organizações. 

O sujeito-gestor 02 ainda sustenta o seu discurso quando questionado a respeito de 

como os níveis de coordenação tem se articulado para a efetivação da política do TDO.  

 

Recorte nº05 

 

 

 

 

 

 

Neste recorte de nº05, o sujeito-gestor 02, para demonstrar sustentabilidade do seu 

discurso, ele silencia para depois significar, e deste modo lança mão de um poderoso 

recurso da Análise de Discurso: a memória discursiva por meio do seu arquivo. 

Primeiramente trataremos do silêncio.  

O silêncio pode ser definido como “o espaço diferencial que permite à linguagem significar” 

(ORLANDI, 2007, p.153) onde ele “fundamenta o movimento da interpretação se configurando 

como ponto de apoio do giro interpretativo produzindo o efeito de sustentação da ilusão do sujeito como 

origem de si e dos sentidos no qual esse sujeito não se vê como interpretando, mas como “dando” sentido; 

porque pode estar em silêncio, porque pode significar em silêncio.” (ORLANDI, 2007, p.156) 

Ao se pensar “o sujeito em relação com o silêncio, a opacidade do Outro se manifesta”, onde  

“a intervenção do silêncio faz aparecer a falta de simetria entre os interloculores” (ORLANDI, 2007). 

“O silêncio na constituição do sentido, é o que impede o non sense pelo muito cheio, 

produzindo o espaço em que se move a materialidade significante (o não dito necessário 

para o dito).” (ORLANDI, 2007) 

[silêncio do sujeito gestor] É, isso é feito em momentos, de forma horizontal eu diria. Em paralelo. 

Em paralelo e horizontal. O quê que eu quero dizer com isso? Toda vez que há uma mudança na 

recomendação isso é passado da política nacional para a estadual e a gente multiplica isso do nível 

regional para o nível municipal.  

[SG02] 
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Orlandi (2007, p.15) traz que “o não-um (os muitos sentidos), o efeito do um (o sentido literal) 

e o (in)definir-se na relação das muitas formações discursivas têm no silêncio o seu ponto de sustentação”. 

Logo após o silêncio, o sujeito recorre a seguir à sua memória discursiva, mais 

propriamente ao seu arquivo pessoal a fim de oferecer sustentabilidade ao seu discurso. 

Nesse sentido, de acordo com Foucault (2014), o arquivo “é de início a lei do que pode ser dito, o 

sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares”.  

Dessa forma o sujeito-gestor resgata, portanto de seu arquivo pessoal o modelo 

matemático cartesiano, como uma sequencia lógica para explicar os fluxos da transferência 

da política do TDO, seguindo uma verticalidade em se tratando de diferentes níveis de 

gestão, poder e mando (passa da esfera nacional para estadual, regional) e daí se espalha da 

regional para os municípios. No entanto, já imbuído o sentido e a noção de rede, de 

horizonte, de cadeia, se pode observar que o sujeito faz uso da expressão quase que 

simultaneamente para salientar esse efeito de sentido no seu discurso. 

Note-se que neste acontecimento discursivo pode se perceber um equivoco no uso 

da língua, pois ao dizer que “isso é feito em momentos de forma horizontal, eu diria em paralelo. Em 

paralelo e horizontal” (SG02), o sujeito-gestor 02 se mostra inseguro ao mencionar que a 

Transferência da Política é realizada em alguns momentos de forma paralela e horizontal.  

Isto quer dizer que linhas, retas ou curvas paralelas podem ocupar tanto o eixo 

vertical quanto o horizontal e que neste sentido, o real sentido da língua manifestada aqui 

pelo sujeito, é o de que a transferência desta política ocorre seguindo duas direções ou 

orientações: uma orientação vertical e outra horizontal, onde a orientação vertical se refere 

e obedece a uma escala de hierarquia de poder e mando, do maior para o menor; e a 

orientação horizontal se refere aos níveis de menor complexidade para o de maior 

complexidade considerando o modelo de atenção primária à saúde com a conformação em 

“redes de atenção” (MENDES, 2012; KUSCHNIR, CHORRNY, LIRA; 2010) 

O modo autoritário como vem ocorrendo a transferência desta política pode ser 

notado em outras FDs desse mesmo sujeito, o qual está fortemente inscrito nesta rede de 

filiações e sentidos.  

O próximo recorte traz formações discursivas que irão sedimentar essa discussão. 

Observe o recorte de nº 06 logo a seguir. 
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Recorte nº06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na seguinte FD discursiva desse sujeito: 

 

“a gente consegue repassar estas normatizações e, e, e dar este direcionamento aos municípios”. 

[SG02] 

 

O sujeito deixa claro que, por ser um processo normativo, porém com uma 

intensidade de ações como capacitações e treinamentos, o processo autoritário fica 

camuflado com a aparência de voluntariedade.  

É como o próprio sujeito-gestor refere em outra FD que a política apresenta 

algumas dificuldades em alguns momentos, mas não é interrompida “Esta transferência é 

cumprida na sua plenitude” (SG02) e o processo de transferência continua; ou seja, nas 

entrelinhas deste recorte de nº06 nota-se claramente que a transferência desta política do 

Estado para a Regional e desta para os municípios é claramente autoritária pelos inúmeros 

fatores que aqui foram apontados. 

 

Fechamento 

Essa discussão acerca da transferência da política do TDO do nível de gestão 

regional para o municipal aponta vários efeitos de sentido trazidos pelo discurso do sujeito-

gestor em questão. Discurso incialmente marcado pela instabilidade caracterizando um 

discurso polissêmico com ditos e não ditos trazidos pelo sujeito ao refletir acerca deste 

Então, então esse processo em termos de transferência então da política mais uma vez que é a sua 

linha de pesquisa, eu diria que isso a gente consegue repassar essas normatizações e, e, dar esse 

direcionamento aos municípios, isso a gente faz quase que ao mesmo tempo quando o ministério 

dispara isto para os estados, a gente em seguida a gente faz reuniões técnicas ou repassa essas 

normativas, e, e, e, no sentido de, de que elas sejam implementadas. [...] E ela ocorre em tempos 

quase simultâneos eu diria. Quando o ministério sinaliza para alguma, por quê que eu estou 

dizendo isso, na ques, isto é no programa como um todo da tuber, de controle da tuberculose em 

todas, quando muda a questão da medicação, da forma, que foi mais recentemente ocorreu a 

reformulação da questão da, dos medicamentos né, da composição. Entrevistador: que mudou o 

esquema né? Sim. Isso ocorre, o que eu quero dizer é que quase simultâneo, assim, quando o 

ministério sinaliza isso, quer dizer, nós cumprimos a política nacional né. Essa transferência é 

cumprida na plenitude. Isso eu posso garantir no Estado de São Paulo especificamente, aqui na 

nossa área de competência isso é feito. 

[SG02] 
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processo onde se descortina a ideologia do Estado em que está assujeitado, o que faz com 

que o mesmo reproduza as relações de produção em que estão ancorados os serviços de 

saúde, além da manutenção das estruturas de poder. 

A reprodução das relações de produção (oposição entre aqueles que coordenam e 

aqueles que executam a política do TDO) e a manutenção do poder acontecem por meio 

de processos hegemônicos assentados sobre o consentimento acerca desta política e da 

manutenção do status quo, os quais provocam o assujeitamento do sujeito-gestor e do 

sujeito-profissional de saúde e o apagamento dos mesmos acerca do modo como a política 

é transferida.  

Isto é possível pela naturalização dos processos e da manutenção das estruturas das 

relações de produção e de poder existentes nessas instituições. A manutenção do poder é 

percebida pelo fenômeno da obediência e subordinação pela hierarquia e estrutura 

administrativa dos serviços de saúde para a TB presente no Estado e pelos aparelhos 

ideológicos que nele consistem como a polícia sanitária e o modelo biomédico vigente 

presentes na memória discursiva do sujeito. 

O exercício de poder que envolve o exercício da gestão dos serviços de saúde e a 

coordenação dos mesmos em rede favorece a transferência desta política, a qual 

predominantemente ocorre por meio de dispositivos de poder como a política de 

incentivos materiais na atenção à TB. A manutenção do exercício do poder também é 

possível por meio da reprodução do poder simbólico pelas instituições e práticas sociais 

que contribuem para reprodução da ordem social dominante dentro das organizações. 

Para sustentar seu discurso tem o uso de mecanismo de silenciamento para 

significar e da memória discursiva para sustentar o seu próprio discurso, onde a TP do 

TDO ocorre verticalmente, obedecendo a uma hierarquia de poder e mando do maior para 

o menor, e horizontal se referindo aos níveis de maior para menor complexidade. 

Outros sentidos identificados no discurso deste sujeito são a polissemia e a 

contradição temporal e ideológica, no qual o sujeito-gestor apaga de sua memória 

discursiva o reconhecimento da diferença que constitui os municípios que compõem a 

regional do Estado no contexto da transferência da política do TDO, além de causar no 

sujeito-gestor o esquecimento de que há outros municípios com a atenção à TB centrada 

no nível secundário quando o mesmo toma como balizador a questão da atenção à TB 

como competência da Atenção Básica. 
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Nesse sentido pode-se afirmar que a TP do TDO vem sendo transferida de modo 

autoritário favorecido por uma estrutura de poder, o qual por se constitui num processo 

normativo, conferindo à este processo a aparência de voluntariedade. 
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O ENTREMEIO DA TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA DO 

TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO DO NÍVEL DE GESTÃO 

REGIONAL PARA O NÍVEL MUNICIPAL 

 

A articulação da transferência da política do TDO do nível regional para o nível 

municipal é facilitada pela atuação de um ator importante no cenário das políticas públicas: 

o articulador da Atenção Básica (AB). 

O próprio sujeito-gestor 02 salienta a importância desse sujeito conforme o recorte 

de número 07: 

 

Recorte nº07: 

 

 

 

 

 

 

 

Neste recorte, destacam-se as seguintes formações discursivas: 

 

“Hoje, o Estado tem profissionais exclusivos para trabalhar a Atenção Básica junto às equipes 

municipais. São profissionais do Estado né, (...)” 

“(...) os colegiados de gestão regional para cada um deles existe um articulador da Atenção Básica, 

ou seja, ele possivelmente complementaria essa parte da assistência que é mais da competência dele esse 

monitoramento”.  

[SG02] 

 

De acordo com o próprio sujeito gestor 02 o articulador da Atenção Básica (AB) se 

configura em importante figura no processo da transferência da política do TDO entre a 

regional e os diferentes municípios entrando em contato com maior frequência com a 

realidade destes municípios.  

Destaca-se que os articuladores da AB são funcionários da SES designados para o 

desenvolvimento de apoio para o desenvolvimento da Atenção Básica, e tem por função 

Hoje o Estado tem profissionais exclusivos para trabalhar a Atenção Básica junto às equipes 

municipais. São profissionais do Estado né, e aqui na região são cada colegiado de gestão, que 

assim que são, o, o, é como tá definido os espaços hoje de pactuação e de gestão como você sabe, 

os colegiados de gestão regional para cada um deles existe um articulador da Atenção Básica, ou 

seja, ele possivelmente complementaria essa parte da assistência que é mais da competência dele 

esse monitoramento. 

[SG02] 
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“apoiar o plano de fortalecimento da Atenção Básica, desenvolver propostas e ações para a melhoria e 

desenvolvimento da Atenção Básica, desenvolver ações de monitoramento e avaliação da AB em colaboração 

com os municípios”. (SES, 2014) 

O articulador da AB realiza a intermediação entre as políticas dos programas de 

saúde como o da TB, por exemplo, e os municípios para os quais a mesma será transferida. 

Fato este que faz com que este sujeito se encontre em posição de destaque, hoje e exclusivos, 

neste cenário que é o de orientar, viabilizar a implementação e monitoramento das políticas 

públicas de saúde junto ao colegiado de gestão regional, conforme o próprio sujeito gestor 

02 traz, eles são exclusivos para tal finalidade. Essas marcas linguísticas se constituem como 

um acontecimento discursivo (FOUCAULT, 2009), de mudanças de determinadas práticas 

no sistema de gestão, onde o Estado, dentro da sua regularidade histórica inova nas 

relações e na comunicação com os municípios por meio de um articulador da AB. 

Destaca-se que os colegiados de gestão regionais (CGR) nas regiões de saúde 

intraestaduais (que compõem por mais de um município dentro do mesmo Estado) 

reconhecida nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e constantes do Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) são considerados importantes inovações, instituídos pelo Pacto pela 

Saúde no Brasil. Eles também são considerados como espaços de pactuação regional cujo 

avanço na organização e plenitude de funcionamento concorre para efetivação das funções 

de gestão do SUS. (BRASIL, 2009) 

Os CGRs compõem o processo decisório por consenso com enfoque nos 

instrumentos de planejamento regional do SUS que se constituem pelo Plano Diretor de 

Regionalização (PDR), Plano Diretor de Investimento (PDI) e Programação Pactuada 

Integrada (PPI), os quais são considerados instrumentos de execução, controle e 

monitoramento dos pactos estabelecidos. 

Cecílio (2010) traz que o colegiado de gestão deve ser pensado como um arranjo 

institucional que assume um caráter fortemente político, devido ao fato dele se constituir 

em espaços onde os temas da autoridade, do poder, do controle, da decisão, estão sempre 

presentes de forma mais ou menos explícita. 

Nesse sentido, fazer gestão colegiada, materializada em colegiados de gestão, em 

todos os níveis de decisão, formulação e avaliação de política de saúde em todos os espaços 

de trabalho, transformou-se em uma espécie de garantia de inovação da gestão, que deve 

resultar em efetivas mudanças no paradigma clássico da administração pública, com suas 

bases conhecidas e denunciadas mazelas de rigidez, baixa comunicação, autoritarismo, 
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alienação de trabalhadores e, mais importante, na insensibilidade para com as necessidades 

dos usuários. (CECÍLIO, 2010) 

Nesse sentido o interlocutor que realiza, que é continente e está contido neste 

processo de intermediação entre os CGR por meio da representatividade do gestor regional 

e os municípios que compõem a regional, pode ser considerado um gestor de políticas 

públicas de saúde neste cenário. 

Isto justifica o fato de trazermos para esta tese os sentidos e os significados da 

política do TDO para esse sujeito gestor 03 a fim de complementar o entendimento a 

respeito de como tem ocorrido o processo da transferência da política do TDO da regional 

para os municípios.  

Desta forma, o seguinte recorte é apresentado quando o sujeito gestor 03 é 

questionado a respeito do que o mesmo vem fazendo para implantação ou descentralização 

da política do TDO e como isto está sendo desenvolvido para os municípios. 

 

Recorte nº01 

 

Recorte nº01: 

 

 

 

 

 

 

  

O recorte de número um traz um discurso repleto de marcas linguísticas como o 

silêncio inicial do sujeito interpelado, hesitação inicial no discurso que apontam para uma 

possível reflexão inicial do sujeito antes de iniciar o seu discurso. Discurso este marcado 

pela entonação do elemento linguístico “é”, o que confere um sentido de certo cuidado, ou 

insegurança ao discutir o assunto, fato que pode ser tomada como característica da 

personalidade do sujeito ou ainda pode ser interpretado como um traço do comportamento 

do sujeito gestor. 

[silêncio do entrevistado]. ...olha esse o TDO, houve um treinamento não é da minha época não 

sei que ano foi, bem, é bem antigo éeee e aí foi implantado no município de Ribeirão, o que eu 

tenho é a informação da coordenadora que me disse que, que informa se aqui. Eu pergunto: é aqui 

tá sendo feito o tratamento supervisionado? Mas, ééé, no sentido assim deee implementar o 

tratamento supervisionado, o tratamento supervisionado ele se esgota por si só, ele é, ele não tem 

que, você não tem que implementar, você tem que fazer né? Então está sendo feito...você 

não...pelo menos eu não recebi nenhuma ehhh nenhuma informação até agora de que mudamos a 

maneira de abordar o paciente “eh vamos tá indo existe uma inovação e vamos treinar as 

unidades...” ele é feito há muitos anos. 

[SG03] 
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Chiavenato (2003) ao abordar a teoria comportamental da administração traz que “o 

comportamento é a maneira pela qual um indivíduo e uma organização age ou reage em suas interações com 

seu meio ambiente e em resposta aos estímulos que dele recebe”. 

E nesta interação entre interlocutores pode ser observada uma ambiência de 

incerteza presentes neste primeiro recorte do discurso do sujeito gestor 03.  

Destaca-se que o discurso desse sujeito se inicia pelo silêncio, silêncio que “faz parte 

da constituição do sujeito e do sentido” onde “os espaços de silêncio se constituem como índices da história 

particular do sujeito com a linguagem, ou melhor, de sua história em face da articulação entre as formações 

discursivas e de seus deslocamentos”. (ORLANDI, 2007) 

Pode-se afirmar que “o silêncio não é o não-dito que sustenta o dizer mas é aquilo que é 

apagado, colocado de lado, excluído”, onde  “o silêncio trabalha os limites das diferentes formações 

discursivas, i.é., trabalha o jogo da contradição de sentidos e da identificação do sujeito” . (ORLANDI, 

2007) 

A contradição e a identificação das filiações de sentido desse sujeito podem ser 

notadas após este silêncio inicial quando o mesmo retoma o discurso com a seguinte FD: 

 

“Olha esse o TDO, houve um treinamento não é da minha época não sei que ano foi, bem, é bem 

antigo ééé e aí foi implantado no município de Ribeirão” 

[SG03] 

 

Repare que o sujeito-gestor 03 ao enunciar o elemento linguístico “olha” ele solicita 

a atenção do sujeito pesquisador e logo a seguir realiza um movimento de deslocamento, de 

distanciamento da política do TDO ao utilizar, na sequencia discursiva, o pronome 

demonstrativo “esse” conferindo um sentido de que a política do TDO pareça ser uma 

política desconhecida e distante para este sujeito gestor, ao mesmo tempo em que o mesmo 

personifica esta política ao utilizar o artigo e pronome definido “o” trazendo a idéia de 

proximidade desta política.  
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O distanciamento e a proximidade apontam para a instabilidade do discurso do 

sujeito que se posiciona como um sujeito à parte desse processo, no qual a política do 

TDO vem a se constituir como um fato já consolidado e sem quaisquer novidades. 

Repare que nas FDs seguintes onde o próprio sujeito gestor 03 afirma que esta 

política é pouco familiar para o mesmo, justificando assim o enunciado anterior: 

 

“O que eu tenho é a informação da coordenadora que me disse que, que informa, se aqui, eu 

pergunto é aqui? tá sendo feito o tratamento supervisionado?, mas ééé, no sentido assim deee implementar o 

tratamento supervisionado, o tratamento supervisionado ele se esgota por si só, ele é, ele não tem que 

implementar, você tem que fazer né? Então está sendo feito..”  

[SG03] 

 

Nestas FD desse primeiro recorte pode ser verificado o deslizamento do sujeito, a 

ruptura no seu discurso quando o mesmo tenta explicar que, o que sabe a respeito desta 

política é o que o coordenador lhe passou, mas logo a seguir já questiona de modo 

reflexivo como se estivesse em outro espaço, quem sabe um município ou um serviço de 

saúde, se o TDO está sendo realizado.  

O sujeito divaga em sua memória discursiva e isto aponta para um efeito ou 

acontecimento discursivo onde o sujeito constituinte desse processo, sujeito metafórico no 

sentido trazido pela AD, o qual é esperado que tenha se apropriado desta política para  

transferi-la para os demais entes federados, já que o mesmo responde junto à políticas de 

governo, entretanto, este sujeito parece se posicionar a parte deste processo, e aí está a 

contradição, a posição em contraste que revela o lugar sócio-ideológico assumido por este 

sujeito envolvido neste processo onde a linguagem vem a ser a forma material de expressão 

desse lugar. (FERNANDES, 2008) 

E nesta posição ideológica assumida pelo sujeito, a política do TDO se constitui em 

algo pronto a qual não há mais o que discutir ou sugerir, ou seja, ela necessita ser realizada, 

implementada e ponto final, conforme pode ser observado pela seguinte FD:  
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“O tratamento supervisionado ele se esgota por si só, ele é, ele não tem que implementar, você tem 

que fazer né? Então está sendo feito.”   

[SG03] 

 

É uma política que não é vista pelo sujeito gestor 03 como uma inovação para o 

serviço ou até mesmo para o controle da doença, mas como algo já desgastado e corroído 

pelo tempo: 

 

“...pelo menos eu não recebi nenhuma informação até agora de que mudamos a maneira de 

abordar o paciente ‘eh, vamos, tá indo, existe uma inovação e vamos treinar as unidades’ ele é feito há 

muitos anos”. 

[SG03] 

 

Destaca-se que, uma das atribuições do sujeito que ocupa este tipo de posição 

frente ao contexto da transferência de políticas, seja a política de que natureza for, 

independente de qual programa ela pertença, seria recomendável que este sujeito possuísse 

“atitude comunicacional, postura ativa, propositiva, negociador, isento na política partidária da região e 

compromisso com a qualificação e fortalecimento da AB na Coordenação do sistema de saúde”. (SES, 

2014) 

É preciso destacar que, embora existam variadas políticas governamentais em 

relação aos serviços de saúde, as principais políticas de impacto no que diz respeito à saúde 

humana, espera-se que sejam apreendidas pelo sujeito gestor, visto que estas políticas não 

somente contribuem com a manutenção da saúde humana como contribuem para 

conservação e manutenção da população economicamente ativa (PEA), considerando que a 

grande parte dos doentes de tuberculose encontra-se na faixa populacional da PEA 

(SILVA; ANDRADE; CARDOSO, 2013) o que traz implicações socioeconômicas para 

eles e suas famílias como a exclusão social e o abandono. 
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Outro ponto que merece destaque é o de que uma das atribuições deste importante 

elemento da política é o de: 

[...] auxiliar ou viabilizar a articulação e transmissão de fluxo de 

informações, idéias e até mesmo de políticas da regional de saúde 

para os municípios, além de gerenciar e monitorizar os pontos da 

atenção básica que possam estar com dificuldades na execução e 

implantação de determinadas ações/práticas de saúde ou de 

consolidação de políticas de saúde. (SES, 2014)  

 

A interpretação dos sentidos pode ser diversas, a partir dos diferentes olhares 

daqueles que possam ler este trabalho, mas parece transparecer aqui um sentido que 

Orlandi (2007) traz a respeito da censura e da resistência: a chamada “língua de espuma”, 

aquela utilizada pelos militares: a que trabalha o poder de silenciar. (ORLANDI, 2007 p.99) 

A autora traz que a língua de espuma se constitui em uma língua onde “os sentidos 

batem forte, mas não se expandem, em que não há ressonâncias, não há desdobramentos, nesta língua os 

sentidos se calam, são absorvidos e não produzem repercussões” (ORLANDI, 2007). Este tipo de 

sentido pode ser observado quando o sujeito traz a FD, “Você tem que fazer né?” 

naturalizando, dessa forma os sentidos da política do TODO dentro do contexto regional. 

A qual se inscreve no interior de outra FD, “o tratamento supervisionado ele se esgota por si só, ele 

é, ele não tem que implementar, você tem que fazer né?”. 

A primeira FD traz uma interrogativa com sentido afirmativo fortemente 

impositivo, com um sentido de obrigatoriedade, de ordem a ser cumprida sem 

questionamentos. E este sentido final, parece ser o de silenciar o interlocutor, seria como a 

política do silêncio, mas um silenciar que não chega, mas beira a interdição da palavra, onde 

“o silêncio não se configura em ausência de palavras, mas o impedimento de sustentação de discurso pelo 

outro”. (ORLANDI, 2007, p.102) E porque disto? Porque houve a quebra da estabilidade 

do universo do sujeito. 

Por outro lado há que se considerar que este sujeito é constituído e atravessado por 

diferentes vozes e discursos que influenciaram na constituição da produção do seu discurso 

com diferentes significantes e significados, ou seja, este sujeito é atravessado pelo discurso 

médico, discurso político, discurso da OMS, entre outras vozes que constituem a 
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heterogeneidade desse sujeito, entendidas como “formas de presença no discurso das diferentes 

vozes constitutivas da voz do sujeito”. (FERNANDES, 2008), e isto pode trazer o equívoco, o 

deslizamento dos sentidos, até mesmo daquele que realiza a interpretação. 

A fim de realizar este processo com mais clareza e evitar equívocos o sujeito gestor 

03 foi interpelado a respeito de como o mesmo vinha contribuindo para a descentralização 

da política do TDO para o município em estudo, obtivemos o seguinte recorte:  

Recorte nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao contexto considerado, o sujeito gestor 03 responde à interpelação do 

sujeito pesquisador com um questionamento, o qual se constitui na primeira FD do recorte 

de nº 03 do seu discurso: 

“Contribuindo éééé?”  

[SG03] 

 

Este questionamento remete à um acontecimento inesperado durante a produção 

do seu discurso que é a presença da contradição. A contradição verificada por meio do 

questionamento do sujeito marca “uma ruptura que exprime uma divergência que pode ou não ser 

tematizada na conversação”. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, pg. 130) 

O questionamento trazido pelo sujeito traz diferentes sentidos ou significados que 

podem conduzir a diferentes interpretações. Um primeiro sentido, por exemplo, seria o 

fato do sujeito não se reconhecer como agente participativo, colaborador, contribuinte com 

Contribuindo éeee? O que eu tenho feito é, por exemplo, é o que eu tô em nível assim, eu fico 

distante das unidades, mas quando eu, eu faço é, a avaliação das fichas né, do acompanhamento, 

fichas de notificação, as altas, as fichas que estão com , é , encerramento incompleto e através do 

diagnóstico de um caso é, é, que está assim que é mais é, que, que não tratou ainda no prazo 

determinado de seis meses então aí eu comunico a unidade, solicito pra unidade que faça o 

tratamento supervisionado, então que seja rigoroso no tratamento supervisionado, mas é, não 

existe assim, é como uma, uma abordagem de todas as unidades, eu, é caso por caso! Porque eu, é, 

acho que essa é a maneira...uma vez que o tratamento supervisionado todo mundo sabe o que é 

né?  

[SG03] 
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a política do TDO, ou seja, ele não se configura como um multiplicador da mesma. Um 

segundo sentido pode ser o de que o sujeito esteja utilizando de uma figura de linguagem, a 

ironia, onde o mesmo se reconhece como sujeito parte deste processo, no entanto deixa 

brechas em relação à participação ou contribuição com a política do TDO. 

Tanto um sentido como outro caracteriza a contradição em retórica, caracterizada 

pela discordância no contexto presente (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014) 

contradição que pode gerar desconforto quando se considera a importância deste sujeito no 

cenário das políticas públicas de saúde, onde esta FD deriva para outro sentido que não o 

esperado entre os interlocutores.  

Orlandi (2015), traz que “toda descrição está exposta ao equívoco da língua onde todo 

enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente 

de seu sentido para derivar para um outro.” (ORLANDI, 2015) oferecendo lugar para 

interpretação. 

Em se tratando do contexto da política pública alguns autores destacam que os 

burocratas, conhecidos também como servidores civis ou ainda servidores públicos, são 

muitas vezes a chave no processo político e as figuras centrais em muitos subsistemas 

políticos administrativos nos quais exercem a função de ajudar o executivo na realização de 

suas tarefas (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, pg. 74) como contribuir com a 

transferência da política do TDO. 

Esses mesmos autores destacam cinco fatores que conferem importância 

significativa à estes burocratas como o poder e a influencia de que estão investidos pelo 

Estado; o acesso incomparável a recursos materiais para perseguir seus próprios objetivos 

organizacionais e até pessoais se assim lhe aprouver; terceiro fator é que a burocracia é o 

repositório de uma ampla gama de habilidades e expertises, o que a torna uma organização 

de máxima importância na sociedade; quarto, as burocracias modernas tem acesso a vastas 

quantidades de informações sobre a sociedade; e por fim a permanência da burocracia e a 

longa carreira estável de seus membros as quais conferem aos servidores públicos  muitas 

vantagem sobre seus superiores nominais e o executivo eleito. (HOWLETT; HAMESH; 

PERLS, 2013) 
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Daí o estranhamento quando o sujeito-gestor traz em suas FDs uma indagação que 

deriva de sentido no contexto do qual faz parte.  

A seguir o sujeito-gestor 03 traz as seguintes formulações: 

 

“o que eu tenho feito é, por exemplo, é que eu tô em nível assim, eu fico distante das unidades, mas 

quando eu faço é, a avaliação das fichas né, do acompanhamento, das fichas de notificação, as altas, as 

fichas que estão com, é, encerramento incompleto e através do diagnóstico de um caso é, é, que está assim que 

é mais é, que, que, que não tratou ainda no prazo determinado de seis meses então aí eu comunico a 

unidade, solicito pra unidade que faça o tratamento supervisionado” 

[SG03] 

 

Na FD “eu fico distante das unidades, mas quando eu faço (...)” (SG03) o distanciamento e 

a temporalidade se fazem presente nesta formação ideológica materializada pela língua por 

meio de dois elementos linguísticos, “distante” e “quando”.  

Estes elementos conferem um sentido de irregularidade do sujeito em relação à 

transferência da política do TDO, o que não quer dizer descompromisso, pois o próprio 

sujeito discorre logo mais adiante acerca de atividades desenvolvidas por ele, o que 

evidencia a contribuição do mesmo em relação à transferência da política do TDO.  

Estas ações descritas pelo sujeito como a realização do monitoramento e supervisão 

dos programas de tuberculose dos entes federados ligados à regional de saúde, elas se 

inscrevem no âmbito da gestão sistêmica e organizacional do cuidado. (CECÍLIO, 2011) 

Fato evidenciado por ele mesmo quando cita a respeito da manipulação de 

instrumentos de gestão do serviço (como as fichas de controle dos doentes de TB, a 

manutenção do fluxo de comunicação entre a regional e as unidades de saúde destes entes 

federados entre outros) no contexto do controle da tuberculose.  

Nesta última FDs trazida anteriormente pode ser observado a repetição do 

elemento “é” pelo sujeito durante a materialização do seu discurso, o qual aponta para um 
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sentido de confirmação daquilo que o mesmo realiza, o qual traz o seu posicionamento 

como parte desse processo de transferência da política do TDO. 

A repetição pode ser tomada como elemento de persuasão durante o processo de 

interlocução entre pessoas onde a repetição pode ser utilizada como um recurso da 

linguagem oral para formulação do pensamento humano durante a fala. (ANDRADE, 

2010) mas do ponto de vista psicanalítico a insistência repetitiva pode ser oriunda do 

inconsciente onde a tendência à repetição “possui uma meta que parece consistir em controlar o que 

ameaça um certo equilíbrio, em assumir um papel ativo, em triunfar sobre conflitos não resolvidos”. 

(LACAN, 2010, p.38) 

Parece que, ao dizer a respeito do TDO como uma política de saúde o sujeito-

gestor parece encontrar-se em situação embaraçosa, quiçá conflituosa, na qual inicialmente 

não consegue se posicionar como parte deste processo, mas que, no decorrer da 

interlocução do mesmo acerca do assunto, o sujeito se inclui neste processo, o que pode 

ser observado neste segundo recorte onde ele se reconhece como parte. Fato evidenciado 

pela descrição trazida pelo próprio sujeito acerca de sua atuação em relação à esta política. 

Ainda no recorte 02, pode-se perceber, como dito anteriormente, o atravessamento 

de outras vozes no discurso deste sujeito quando o mesmo traz suas filiações ideológicas 

em relação à esta política, como o discurso médico que é próprio da formação deste sujeito, 

o discurso da OMS e o discurso político devido ao contexto em que se insere. Repare as 

seguintes FDs: 

 

“(...) e através do diagnóstico de um caso é, é, que está assim que é mais é, que, que não tratou 

ainda no prazo determinado de seis meses então aí eu comunico a unidade, solicito pra unidade que faça o 

tratamento supervisionado, então que seja rigoroso no tratamento supervisionado, mas é, não existe assim, é 

como uma, uma abordagem de todas as unidades, eu, é caso por caso!” 

[SG03] 

 

As vozes do discurso médico e da OMS podem ser percebidas nas FDs “diagnóstico 

de um caso”, “prazo determinado de seis meses”, trazidas pelo SG03, onde o mesmo traz que se os 
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sujeitos acometidos pela doença não conseguirem se tratar no prazo estipulado pelo 

Ministério da Saúde, o qual segue a recomendação da OMS, que as unidades realizem o 

tratamento supervisionado e que sejam rigorosos no cumprimento desta tarefa “... uma vez 

que tratamento supervisionado todo mundo sabe o que é né?”. (SG03). No inconsciente deste sujeito, 

o tratamento supervisionado se constitui um significante, que é a naturalização do modus 

operandis do TDO, ou seja, presume ser do conhecimento e posse dos sujeitos de modo 

geral, envolvidos ou não com a temática da TB, a forma como supervisiona o tratamento.  

Destaca-se que o pressuposto “se constitui em um caso particular de conteúdo inscrito nos 

enunciados e que correspondem a realidades supostas já conhecidas do destinatário constituindo um tipo de 

pedestal sobre o qual se formulam os postos garantindo a coesão do discurso quando os postos se encarregam 

de sua progressão, sendo assim o pressuposto assumido como uma espécie de voz coletiva”. 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, pg 404). Esta voz coletiva parece estar mais 

evidenciada quando o sujeito profere a expressão linguística “todo mundo”.  

Neste sentido o sujeito deixa claro que os serviços de saúde e a equipe que 

acompanham os sujeitos acometidos pela TB conhecem a referida política e isto se repete 

em seu discurso mais adiante em um terceiro recorte de seu discurso:  

Recorte nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o sujeito gestor 03, o conhecimento da política do TDO pelas 

equipes dos municípios ligados à esta regional, municípios os quais desenvolvem as ações 

do programa de TB, é realidade concreta, não está no imaginário do sujeito. Neste sentido 

Mas, ah, nós temos profissionais de enfermagem e enfermeira e auxiliares e técnicos, em todos os 

municípios tem e, é, são profissionais que só de falar em tratamento supervisionado, você mandar 

o manual pra eles, eles lêem e falam: é isso aqui? E vou fazer né. Ele foi objeto de treinamento 

geral de alguma reunião no passado porque ele veio como uma coisa nova, o que que é esse 

treinamento supervisionado? Mas hoje ele já ficou assim é, ele já, já é bem conhecido. Apenas a 

maneira de fazer de cada um, cada um tem a sua maneira de operá-la na unidade, até porque 

depende de condução e recurso que, por exemplo, a enfermeira não pode ir vai o técnico, vai a 

auxiliar fazer o tratamento supervisionado, não encontra o paciente né, o paciente, são coisas do 

dia a dia, o paciente não quis receber a equipe, isso são detalhes que vão ocorrendo, mas que é, 

cada um tem que, é, tem que resolver de acordo com seus recursos e quando começa, quando 

começa a complicar assim eu oriento a unidade para que leve a psicóloga, assistente social, e, em 

alguns casos nós já levamos pro lado, é...pra uma avaliação judicial. Tivemos vários casos e um 

deles nós obtivemos sucesso porque o paciente a partir de então ele foi até o fim do tratamento, 

então isso são coisas extremas. 

[SG03] 
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há uma valorização das equipes de saúde enquanto desempenho desta política para o 

controle da doença na percepção desse sujeito. Observe a seguinte FD: 

 

“...ah, nós temos profissionais de enfermagem e enfermeiras e auxiliares e técnicos, em todos 

municípios tem, e é, são profissionais que só de falar em tratamento supervisionado, você mandar o manual 

pra eles, eles lêem e falam: isto aqui? E vou fazer né."  

[SG03] 

 

O SG03 nesta última formação discursiva não aponta para processos de resistências 

por parte do profissional, o que passa a idéia de que a política foi amplamente aceita sem 

questionamentos e restrições por parte desses municípios e dos profissionais naturalmente, 

entretanto, este mesmo sujeito traz marcas e pistas de que existem diferenças no modo de 

operacionalizar esta política materializada pela própria língua, “apenas a maneira de fazer de 

cada um, cada um tem a sua maneira de operá-lo na unidade, até porque depende de condução e recurso por 

que, por exemplo, a enfermeira não pode ir vai o técnico, vai a auxiliar fazer o tratamento supervisionado 

(...)” (SG03). 

A operacionalização desta política é apontada pelo sujeito como algo não isento de 

influência política no serviço de saúde onde o modo de operacionalizar a política do TDO 

é condicionado pela gestão dos recursos materiais e humanos. Este fato é trazido por 

outros estudos realizados no interior do Brasil onde o desempenho dos serviços de saúde 

no controle da tuberculose é afetado pela disponibilidade de recursos materiais e humanos. 

(CARDOZO GONZALES et al, 2008) 

Parece que não somente a gestão de recursos materiais e humanos, porém a própria 

gestão desta política no âmbito dos serviços e no âmbito da gestão do cuidado (CECÍLIO, 

2011) constitui em fatores que podem interferir no andamento desta política, “(...) não 

encontra o paciente né, o paciente, são coisas do dia a dia, o paciente não quis receber a equipe e são detalhes 

que vão que vão ocorrendo, mas que, é, cada um tem que, é, tem que resolver de acordo com seus recursos” 

(SG03).  
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O fato do paciente não querer ou estar disposto a receber a equipe de saúde para 

receber o tratamento supervisionado é colocado por este sujeito como coisa sem 

importância, são detalhes que vão que vão ocorrendo, fato rotineiro, o qual compõe o cotidiano, 

fatos que ocultam a resistência do doente ao tratamento, resistência à presença da equipe 

de saúde, seja por n fatores, o doente acaba por resistir à esta política instituída por meio 

dos serviços de saúde, a qual pode ser tomada pelo sujeito como invasão ou ruptura no seu 

espaço de convívio, no seu cotidiano, desestabilizando a vida do doente.  

Quando uma perspectiva nova é trazida de uma maneira descentrada com relação à 

experiência do sujeito, sempre se opera um movimento pelo qual o mesmo tenta 

reencontrar o equilíbrio, o centro habitual do ponto de vista do sujeito e isto caracteriza a 

resistência. (LACAN, 2014). E isto parece não ser percebido pelo sujeito-gestor, ou seja, há 

um apagamento em relação à autonomia do sujeito doente visto que não há muitas 

alternativas para o tratamento de sua doença. Para o doente implica em um modo 

impositivo de cuidar da saúde humana pelos serviços de saúde visto que pouco pode ser 

observado uma horizontalidade neste processo entre usuário e equipe de saúde, devido à 

predominância dos diferentes saberes (medicina, enfermagem e etc) associado ao 

autoritarismo da equipe de saúde que acaba por muitas vezes subjugar o sujeito doente. 

Fato este que pode causar a não aceitação, o boicote ao tratamento, a resistência à 

política de saúde. E quando há resistência do doente à aplicação desta política pelo serviço, 

podem ser observados diferentes mecanismos ou estratégias como forças contrárias ou 

reacionais em relação à resistência do doente, ou seja, observa-se o movimento de contra 

resistência por parte do profissional de saúde em relação ao sujeito doente. Repare a 

seguinte FD: 

 

“e quando começa complicar assim eu oriento a unidade para que leve a psicóloga, assistente social 

e, em alguns casos nós já levamos para o lado, é, para uma avaliação judicial. Tivemos vários casos e um 

deles nós obtivemos sucesso porque o paciente a partir de então ele foi até o fim do tratamento, então isso são 

coisas extremas”. 

[SG03] 
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O fato de realizar várias tentativas de convencimento e intervenção de outros 

sujeitos neste contexto com o auxílio de diferentes sujeitos em cena acaba por ocasionar 

em medidas mais extremas como a avaliação e execução judicial para o paciente aderir ao 

tratamento supervisionado. Uma política que por si só já se constitui com fortes traços 

autoritários, somados à intervenção judicial impõe ao doente uma interdição bastante 

importante quanto a sua autonomia até mesmo o aprisionamento físico do corpo por meio 

das internações compulsórias promovidas pelo judiciário.   

O sujeito-gestor traz que isso são situações extremas, mas que na verdade elas 

acontecem com pouca divulgação, as denominadas ações civis públicas, as quais são movidas 

por parte do serviço de saúde contra o doente de TB por meio do judiciário com o 

acionamento do Ministério Público do Estado e da Justiça da Cidadania. 

Estas ações tem por objeto o “cumprimento da obrigação de fazer” o tratamento para a 

doença recusado pelo mesmo, tendo por base a Constituição Federal de 1988 por meio do 

artigo 127, “caput” e 129, 111, da C. F. que atribui ao Ministério Público a defesa de ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como 

também a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social (...) e de outros interesses difusos e coletivos. (BRASIL, 1988) 

Os interesses difusos e coletivos dizem respeito ao fato da saúde ser um direito de 

todos e dever do Estado associado ao periculun in mora pelo fato da TB ser uma doença 

transmissível e se constituir uma questão de saúde pública. O doente além de portar a 

doença passa a ser considerado neste caso um contraventor, pois o direito de recusa sai do 

âmbito individual e passa a ser público, configurando-se, deste modo, em uma questão 

judicial. 

Não há, portanto nesta situação, trabalho algum de sensibilização, conscientização 

ou de educação em saúde sobre a importância da política do TDO para os doentes e 

sociedade.  

Repare no seguinte recorte: 
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Recorte nº04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 4º recorte traz, de certo modo, a inquietação do sujeito gestor frente à uma 

dinâmica que grande parte, quiçá todos os serviços que desenvolvem ações de controle da 

doença estão assujeitados, que é a dificuldade de trabalhar com a questão da adesão ao 

tratamento em determinados pacientes que são rotulados pelo próprio serviço como 

difíceis, problemáticos, fugitivos e etc.  

Observe as seguintes FDs: 

 

“O TDO é feito nos pacientes problemáticos, problemático no sentido de baixa adesão.” 

“Isso é, então vão fazer o TDO nesse paciente porque a aderência dele é ruim e daí, isso 

compromete até o mérito do TDO né, se você faz o TDO num paciente de baixa adesibilidade, você pode 

chegar a conclusão de que o TDO não resolve coisa nenhuma né porque você trem um paciente difícil, de 

repente ele abandona, ele foge, ele muda de cidade, ou ou então é isso, você pode até..., obter resultados que 

seja o contrário.” 

“Os pacientes que eu fiz o TDO a cura é baixíssima, é claro eu peguei péssimos tomadores de 

remédio né. Então você tem, aí teria que fazer uma coisa assim mais sistemática né.” 

[SG03] 

 

 O TDO é feito nos pacientes problemáticos, problemático no sentido de baixa adesão. Isso é, 

então vão fazer o TDO nesse paciente porque a aderência dele é ruim e e daí, isso daí 

compromete até o mérito do TDO né?. Se você faz o TDO num paciente que tem baixa 

adesibilidade você pode chegar a conclusão que o TDO não resolve coisa nenhuma né porque 

você tem um paciente difícil, de repente ele abandona, ele foge, ele muda de cidade, ou ou então é 

isso, você pode até...pode ser até..., obter resultados que seja o contrário. Os pacientes que eu fiz o 

TDO a taxa de cura é baixíssima, é claro eu peguei péssimos pacientes né, péssimos tomadores de 

remédio né. Então você tem, aí teria que fazer uma coisa assim mais sistemática né. Ribeirão tem 

esses dados neste sentido mostrando que o TDO no município de Ribeirão tem tese feita pela 

própria enfermagem né? De gente que fez a tese mostrando que o TDO tem um, ele tem um 

resultado favorável né, na taxa de cura né. É isso que, é essa noção que eu tenho. 

[SG03] 
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A resistência do doente e porque não do próprio sujeito em questão, provoca a 

alcunha ou chiste no doente pelo sujeito gestor 03 de paciente problemático e de péssimo tomador 

de remédio. 

A questão talvez não seria o fato de haver sujeitos problemáticos adoecidos por TB 

e que não queiram se tratar, mas outros motivos.  

Estudo realizado por Souza et al (2010) traz que a fragilidade na produção do 

cuidado do sujeito adoecido por TB tem contribuído para a interrupção do tratamento de 

TB como a “pouca valorização do contexto sócio cultural do doente, para o 

desenvolvimento de projetos terapêuticos singularizados, somados à debilidades de vínculo 

principalmente com equipes do ESF”. (SOUZA et al, 2010) 

Do ponto de vista do sujeito a crença também é considerada em relação à adesão 

ao tratamento: tanto homens quanto mulheres acreditam que para uma boa adesão ao 

tratamento da tuberculose faz-se necessário um “bom atendimento do serviço de saúde e 

bom tratamento (em relação aos medicamentos)”. (QUEIROZ; NOGUEIRA, 2010) 

Estudo operacional realizado em município caracterizado por baixa renda e alta 

carga de tuberculose, a fim de verificar a adesão ao tratamento dos casos atendidos pelo 

programa de tuberculose do local antes e após a implantação da estratégia DOTS apontou 

que esta estratégia foi mais efetiva que o tratamento auto administrado, onde a adesão ao 

tratamento foi 6,1% maior no grupo DOTS (187-51,9%) do que no grupo TAA (173-

48,1%). (VIEIRA; RIBEIRO, 2011) 

A OMS destaca que na política da TB o tratamento supervisionado deva ser 

realizado em 100% dos doentes (WHO, 2014), porém, o que de fato ocorre é que existem 

adaptações locais do TDO e a depender do compromisso do doente com o tratamento 

(adesão) ele pode vir até a realizar a forma auto administrada do tratamento, experiência 

que já vinha ocorrendo antes da implantação do DOTS.  

Estudo realizado por Vendramini et al (2002) traz que o TDO é um importante 

ponto de apoio para a adesão do doente ao tratamento onde a equipe de saúde e a família 

foram identificados como fatores chaves na adesão do paciente ao TDO, o que corrobora 

com o estudo realizado por Maciel et al (2008) que aponta que quando há um responsável 
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da família, um supervisor familiar que assume a medicação supervisionada do doente a 

adesão aumenta e a taxa de cura alcança 99%.  

Estes estudos foram desenvolvidos em municípios de médio e grande porte 

populacional, considerados municípios prioritários para o controle da TB, o que vem, 

portanto, na contracorrente do que é trazido na percepção do sujeito gestor em questão. 

Esta política foi implementda justamente para aumentar a adesão, reduzir o abandono e 

aumentar as taxas de cura. (KRITSKI et al, 2007) 

Estudo realizado em região metropolitana paulista revela que independente do 

sexo, a adesão à política do TDO depende do tratamento que a equipe de saúde dispensa 

ao doente, além da percepção de melhora de do estado de saúde pelo doente mediante a 

ingesta dos medicamentos contra tuberculose. (QUEIROZ; NOGUEIRA, 2010)  

Neste sentido, mesmo com o equívoco anterior, vem a deriva, a contradição, o 

deslizamento de sentidos pelo próprio sujeito: 

 

“Ribeirão tem esses dados neste sentido mostrando que o TDO no município de Ribeirão tem tese 

feita pela própria enfermagem né? De gente que fez a tese mostrando que o TDO tem um, ele tem um 

resultado favorável né, na taxa de cura né. É isso que, é essa noção que eu tenho.” 

[SG03] 

 

A deriva, a polissemia e a contradição marcam o discurso do sujeito em questão. 

Observe que ao mesmo tempo em que o sujeito em questão afirma que o TDO pode ter 

ou não potência para resolver tratamento em relação à pacientes problemáticos em termos 

de adesão, ele reconhece a existência de pesquisas realizadas no município em estudo que 

revelam aspectos positivos quanto ao sucesso do TDO.  

As formações imaginárias do sujeito-gestor revelam a posição que ocupa 

discursivamente no momento da entrevista, onde antecede o lugar de pesquisado e 

pesquisador, ao reconhecer as pesquisas realizadas na instituição de ensino qual o 

pesquisador é oriundo, fundamentando dessa forma sua estratégia discursiva. 
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De fato, um desses estudos foi desenvolvido por De Lucca (2008) onde o autor 

analisa o programa de TB no município no período de 1998 a 2006, a qual aponta que 

apesar da baixa detecção no período (45%) houve 76% de TDO nos casos novos em 

tratamento no período, havendo melhora nas taxas de cura (72% dos casos sem co-

infecção e 50% dos casos co-infectados) e ligeira queda na taxa de mortalidade por TB. 

(DE LUCCA, 2008) 

As diferentes posições assumidas por este sujeito evidenciam diferentes formas do 

sujeito ideológico (INDURSKY, 2000) materializada pela linguagem, onde há uma 

fragmentação inconsciente do seu discurso. 

Althusser (1918) ao discutir no seu artigo “Freud e Lacan” traz que o objeto da 

psicanálise é o inconsciente, o qual, para Lacan, é estruturado como linguagem. O 

inconsciente pode ser definido como “a parte do discurso concreto, transindividual, que 

falta a disposição do sujeito para estabelecer a continuidade do seu discurso consciente” 

(ALTHUSSER, 1985; LACAN, 2010) 

O que falta à disposição do sujeito é da ordem do significante onde são nos deslizes 

dos significantes que advém as formações do inconsciente (sonhos, chistes, atos falhos, 

sintomas, etc) e a subversão do sujeito se concretiza justamente nesse aspecto, pois o 

significante “é aquilo que representa o sujeito para outro significante”. (LACAN, 2010) 

De acordo com Ferreira (2002) “a linguagem, justamente isto que divide e articula 

os pensamentos, inscreve-se no pré-consciente, e os pensamentos se inscrevem no 

inconsciente”. É porque há linguagem que o inconsciente e a língua existem. E por causa 

disto, o falante pode se servir da língua para significar o que, do ponto de vista da própria 

língua, não faz sentido. (FERREIRA, 2002) 

Neste jogo de deslizes e diferentes posições adotadas pelo sujeito em relação a 

política do TDO, a qual é manifestada pelo inconsciente e materializada pela linguagem do 

sujeito-gestor 03. Repare no seguinte recorte: 
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Recorte nº05 

 

 

 

 

 

 

 

Neste recorte pode-se perceber uma visão diferenciada acerca da aplicabilidade da 

política do TDO pelo sujeito deste discurso quando o mesmo circunscreve seu discurso 

nas seguintes filiações: 

“A estratégia é sempre que aparece um caso de má aderência. É, é, isso acontece muito, eu faço 

não só com a TB, com a TB comum ou a TB multirresistente né, a gente liga pras unidades e é a distância 

a coisa né, não é presencial.” 

[SG03] 

 

E justifica: 

“Eu ligo, e ‘olha, esse paciente você tem que seguir aí mais rigorosamente porque...’ então essa 

estratégia a medida que vamos, que vai aparecendo os casos, que justifique né, porque falar pras unidades ‘é 

TDO em todos os pacientes!’ universaliza a coisa. Ahh, isso eu não consigo não! Porque logo vem a 

resposta: não temos condições! ” .  

[SG03] 

 

O sujeito deixa claro que a política do TDO é para os pacientes que não aderem ao 

tratamento, e nesse sentido vai sendo introduzida à medida que se faz necessário, 

principalmente quando o paciente apresenta comportamento resistente ao tratamento, mas 

que, no entanto, há um deslizamento discursivo ao afirmar que o TDO é uma política para 

 A estratégia é sempre que aparece um caso de má aderência. É é, isso acontece muito, eu faço isso 

não só com a TB, com a TB comum ou a TB multirresistente né, a gente liga pras unidades e é a 

distância a coisa né, não é presencial. Eu ligo, e “olha, esse paciente você tem que seguir aí mais 

rigorosamente porque...” então é essa a estratégia a medida que vamos, que vai aparecendo casos, 

que justifique né, porquê falar pras unidades “é TDO em todos os pacientes!” universaliza a coisa, 

ahh, isso eu não consigo não! Por que logo vem a resposta: “não temos condições!” . Entrevistador: 

recursos? SG03: Recursos, tal, aquele mesmo discurso de sempre. Que a enfermeira mais alguém, 

mais um auxiliar faz tudo. A tuberculose é apenas mais um programa! Não é o programa dela, 

deles, dessa equipe! Eles tem a tuberculose, a hanseníase e assim por diante e tudo mais que 

acontece. 

[SG03] 
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ser universalizada em todos os doentes de TB, portanto muito difícil de ser implementada 

em todas unidades de saúde. 

Segundo o sujeito, a justificativa para tal é que a própria unidade de saúde traz a 

realidade de não haver condições para a implantação e sustentabilidade desta estratégia, 

apontando como principal problema a falta de recursos materiais e humanos, de acordo 

com a seguinte FD: 

 

“Recursos, tal, aquele mesmo discurso de sempre. Que a enfermeira mais alguém, mais um 

auxiliar faz tudo. A tuberculose é apenas mais um programa! Não é o programa dela, deles, dessa equipe! 

Eles têm a tuberculose, a hanseníase e assim por diante e tudo mais que acontece.” 

[SG03] 

 

A aplicabilidade do TDO esbarra no que muitos estudos têm apontado como a 

questão da disponibilidade de recursos materiais e humanos “recursos”, (...) a enfermeira mais 

um auxiliar faz-tudo”, ou seja, a insuficiência de recursos é evidente, o que perpassa pela 

questão do financiamento da saúde de modo geral que promovem a sustentabilidade de 

políticas e programas de saúde. 

Nesse sentido, o compromisso político, a gestão de políticas e da organização dos 

serviços de saúde são fundamentais para promover a sustentabilidade da política do TDO 

(SÁ et al, 2011), onde a descontinuidade política dos cargos de coordenador do PCT, o 

porte do município, alocação de recursos financeiros condicionados à decisão do gestor, a 

insuficiência da rede laboratorial para exames de baciloscopia e a falta de política de 

qualificação dos trabalhadores para atuar no controle da TB no SUS  são vistos por estes 

mesmos autores como fatores que fragilizam a implantação e sustentabilidade da política 

do TDO. (SÁ et al, 2011) 

Este mesmo autor traz que o compromisso político relaciona-se à capacidade do 

gestor em prover e articular recursos de informações e conhecimentos, recursos 

organizacionais políticos e financeiros em função do tempo e prioridades identificadas. (SÁ 

et al, 2011) 
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Outra questão importante que o sujeito traz é que a questão da tuberculose não é o 

único programa nos serviços de saúde, trazendo uma visão que não valoriza a TB enquanto 

uma doença que traz importantes implicações na saúde pública quando afirma: “A 

tuberculose é apenas mais um programa! Não é o programa dela, deles, dessa equipe! Eles têm a 

tuberculose, a hanseníase e assim por diante e tudo mais que acontece.” (SG03). O que fica silenciado 

é a potência que a TB tem como um indicador de qualidade do serviço e da saúde da 

população. 

Neste sentido, quando questionado a respeito de lições que foram apreendidas na 

melhoria das ações de controle da TB para este sujeito gestor, pode-se perceber que um 

dos entraves para a transferência da política do TDO pode ser os sentidos e significados 

que a política do TDO provoca no sujeito-gestor e até mesmo nos profissionais de saúde 

como se segue no seguinte recorte: 

Recorte nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sexto recorte o sujeito traz novamente o questionamento seguido por um 

silêncio que parece ser utilizado para centrar o sujeito descentrado pela interpelação 

realizada como se pode observar: 

“Quais as lições? A partir do TDO? Na melhoria? [silêncio]. É. [silêncio]” 

[SG03] 

 

 Quais as lições? A partir do TDO? Na melhoria? [silêncio]. É. [silêncio]. Ai, eu creio que seja 

assim, é, uma conscientização da importância da doença, da gravidade da doença né. Uma 

conscientização é, da, a nível até mesmo dentro da família, dos familiares do paciente que vê, que 

vêem todo dia aquele, o tratamento, né. Então e aí começa a perceber, acho que toda aquela 

família, todas aquelas pessoas envolvidas vendo a equipe chegar aí na residência e examinando 

toda família e indo todo dia é, todo dia levar o medicamento e exigindo a tomada, então isso aí dá, 

é, dá ao paciente e a família uma percepção da gravidade da doença porque é uma doença grave, 

ela é grave, eu considero grave porque nós temos aí uma, um nível alto um abaixo um pouquinho 

mas, aí muda, agora muda de figura né, porque nós temos os multirresistentes, um novo 

resistência, os polirresistentes, espera-se que com essa mudança de esquema que diminua né?, que 

tenha diminuído ou então que leve à uma diminuição no aparecimento dos multirresistentes da 

polirresistência, então eu vejo e ao mesmo tempo, é, você vai tendo uma, formando uma equipe 

bem consistente, bem treinada, para abordar, porque a abordagem do paciente do TDO não é 

simples! Não é fácil, ela é difícil! Ela é ingrata muitas vezes né, porque a recepção não é boa. 

[SG03] 
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Nesta última FD, inicialmente, o sujeito retoma as questões feitas à ele mesmo a 

fim de se situar, de buscar os sentidos e os significados que esta interpelação causa no 

mesmo, e isto é seguido pelo silêncio que indica a introspecção do sujeito na busca pelo seu 

arquivo pessoal e memórias relacionadas à esta realidade. 

Desta forma, depois de se encontrar em seus arquivos e memórias, o sujeito traz 

que uma das lições apreendidas se constitui na própria conscientização do sujeito doente e de 

sua família a respeito da importância e da gravidade da doença, aonde a política do TDO 

vai fazendo sentido e trazendo significados para os mesmos pelo fato da materialização 

desta política em seus cotidianos: 

“Uma conscientização é, da, a nível até mesmo dentro da família, dos familiares do paciente que 

vê, que vêem todo dia aquele, o tratamento, né. Então e aí começa a perceber, acho que toda aquela família, 

todas aquelas pessoas envolvidas vendo a equipe chegar aí na residência e examinando toda família e indo 

todo dia é, todo dia levar o medicamento e exigindo a tomada, então isso aí dá, é, dá ao paciente e a família 

uma percepção da gravidade da doença” 

[SG03] 

 

A percepção da gravidade da doença e da importância de se tratar o sujeito doente, 

como o próprio sujeito aponta, ocorre pelo processo de conscientização. Em relação ao 

processo de conscientização, Paulo Freire (1979) traz que “os homens são capazes de agir 

conscientemente sobre a realidade objetivada que é a práxis humana”, ou seja, “a unidade indissolúvel 

entre minha ação e minha reflexão” (FREIRE, 1979). Assim, a alusão que o sujeito interpelado 

faz é a relação entre a percepção da gravidade, do doente e da família, com a supervisão 

diária na administração em domicílio, o que não significa ainda conscientização, pois, a 

conscientização “implica em ultrapassar a esfera espontânea da apreensão da realidade, para chegarmos 

a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 

posição epistemológica”. (FREIRE, 1979) 

De acordo com esse pensador a conscientização em si, significa “tomar posse da 

realidade”; significa um compromisso histórico, e, portanto, ela não pode existir fora da 

práxis, ou seja, sem o ato ação-reflexão-ação. Este ato faz com que a conscientização seja 

significada como unidade dialética por este pensador onde o ato ação-reflexão-ação 
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constitui de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que 

caracteriza o homem, porque, quanto mais conscientizado o homem se torna, mais 

capacitado estará para ser anunciador e denunciador da estrutura dominante da realidade 

que o cerca, desvelando os mitos que o aprisiona e o oprime. (FREIRE, 1979) 

Nesse sentido, a política do TDO acaba por provocar no doente e nas suas relações 

a percepção e a conscientização acerca da gravidade da doença conforme traz na sua FD.  

No enunciado o sujeito gestor 03 aponta que, tanto para o sujeito adoecido e sua 

família quanto para ele mesmo a tuberculose significa doença grave, este é o real sentido 

principalmente pelo fato de haver também a tuberculose multirresistente indicada no 

discurso do próprio sujeito. 

Neste sentido, pelo discurso do sujeito gestor 03 nota-se a apropriação da realidade 

da doença pelo doente e pela família, dando início ao processo de conscientização acerca 

da gravidade da doença e que a mesma necessita ser tratada e consequentemente 

controlada, no entanto não fica claro e, portanto não podemos afirmar que o processo de 

conscientização foi completo porque não há menção de que estes sujeitos se apropriaram 

desta realidade, realizaram reflexão crítica da mesma e propuseram medidas que 

transformassem esta realidade conforme aponta Freire (1979). Além disso, é preciso 

destacar que o sujeito-gestor apaga de sua memória discursiva o reconhecimento da 

gravidade da doença conferindo a culpa ao sujeito-doente marcando dessa forma um 

discurso polissêmico e ideologicamente contraditório. 

Nestas últimas FD do recorte 06 desse sujeito não se pode apreender atitude pró-

ativa do sujeito interpelado e tampouco do sujeito doente e da própria família em relação à 

política do TDO ou à própria enfermidade. Nas FDs: 

 

“...porque nós temos aí uma, um nível alto um abaixo um pouquinho mas, aí muda, agora muda 

de figura né, porque nós temos os multirresistentes, um novo resistência, os polirresistentes, espera-se que com 

essa mudança de esquema que diminua né?” 

[SG03] 
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O sujeito-gestor interpelado espera que haja mudanças, por exemplo, com a 

introdução do novo esquema de associação de drogas para controlar e consequentemente 

maior sucesso na questão da multirresistência bacilar, entretanto, a questão do controle da 

doença e do tratamento do sujeito doente não depende somente das mudanças de esquema 

de drogas, mas da ação transformadora do próprio sujeito adoecido, da sua família em 

relação à enfermidade e da organização dos serviços de saúde e suas finalidades.  

O empoderamento do sujeito auxiliará no processo de conscientização da gravidade 

da doença auxiliando não somente no controle, mas também por lutas em prol da política 

do TDO e os demais componentes da estratégia DOTS que a OMS vem batalhando desde 

1998 para reduzir a transmissão e as mortes causadas pela doença. 

Destaca-se que o empoderamento no Brasil é tomado como dois sentidos: como 

um processo de mobilizações e práticas que objetivam promover e impulsionar grupos e 

comunidades na melhoria de suas condições de vida aumentando a sua autonomia; e 

também possui o segundo entendimento como o de ações destinadas a promover a 

integração dos excluídos, carentes e demandatários de bens elementares a sua 

sobrevivência, serviços públicos e etc. (KLEBA; WENDAUSEN, 2009), sendo o primeiro 

sentido que consideramos no processo de conscientização do sujeito acerca da realidade 

apreendida. 

Fechamento 

A discussão realizada da transferência da política do TDO do nível intermediário de 

gestão para o nível municipal, considerando a importância desse sujeito no cenário das 

políticas públicas, aponta para emergência de um discurso polissêmico em relação a 

temática discutida. 

O silenciamento do sujeito que lhe é próprio para significar o discurso polissêmico, 

contraditório e instável com deslizes e rupturas marcam um acontecimento que é a 

posição-sujeito que contrasta com o lugar ideológico anunciado por este sujeito onde a 

política do TDO não é tomada como algo novo, fato este que pode estar associado à 

quebra da estabilidade do universo do sujeito. 

O atravessamento de outros discursos confere uma heterogeneidade ao sujeito 

onde se pode identificar a contradição em retórica quando o mesmo não se inclui no 
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processo da transferência e como consequência disto ocorre o apagamento na memória 

discursiva do mesmo acerca da autonomia do sujeito-doente que resiste a esta política. 

Destaca-se que a transferência da política do TDO do entremeio para o nível de 

gestão municipal tem ocorrido com algum grau de pactuação com os demais entes 

subnacionais, apesar da fragmentação inconsciente do discurso desse sujeito trazer sentidos 

que apontam para uma transferência de política autoritária, o que pode ser percebido pelos 

rótulos e chistes alcunhados ao sujeito resistente à política do TDO, e pelo uso dos 

dispositivos de poder e da autoridade que irão atuar contra a vontade desse sujeito-doente, 

que são os mecanismos judiciais, reproduzindo dessa forma a estrutura das relações de 

produção e de poder discutidas no capítulo anterior. 

Fato este que induz o apagamento na memória discursiva do sujeito-gestor acerca 

do reconhecimento da gravidade da doença e esquecimento em relação à autonomia do 

sujeito-doente durante a transferência desta política. 

De fato, a transferência deste nível para o municipal poderia melhor ser otimizada 

se o sujeito-gestor em questão tomasse completamente para sí a dinâmica que envolve esta 

política e suas especificidades, entretanto, far-se-á de grande importância reconhecer que 

existem outros fatores que interferem neste processo como a economia, a política e a carga 

de doenças que demandam os serviços de saúde, as quais desviam grande parte das ações 

deste sujeito-gestor. 

Resta-nos saber como o nível de gestão municipal tem percebido a transferência 

desta política. 
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A TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA DO TRATAMENTO DIRETAMENTE 

OBSERVADO NO NÍVEL DE GESTÃO MUNICIPAL 

 

 

Para compreender a transferência da política do TDO no nível de gestão municipal 

em relação à temática da TB, se ocorreu de modo coercitivo ou voluntário no município 

em estudo, interpelamos o sujeito-gestor 04 a respeito de que como vinha o processo de 

descentralização do TDO no município.  

Foi solicitado ao mesmo que discorresse acerca deste processo a partir do nível de 

coordenação em que ele está inserido, o qual foi obtido o seguinte recorte: 

 

Recorte nº01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sujeito-gestor 04 inicia o seu discurso trazendo a historicidade da implantação e 

implementação da política do TDO no referido município como se pode perceber pela 

seguinte FD: 

 

“já há quinze anos existe a, foi iniciado, iniciou a implantação do TDO” 

Começou num lugar só que era a unidade do NGA, e isso foi aos poucos descentralizando para os 

ambulatórios de moléstias infecciosas que tem no município” 

[SG04] 

 

Neste pequeno enunciado o sujeito-gestor 04 traz alguns elementos linguísticos 

como os verbos “haver” e “iniciar” associados ao complemento verbal “quinze anos”, pode-

se observar a temporalidade que remetem à historicidade da transferência desta política no 

município em estudo. Elementos que completam o sujeito desta frase que constitui esta FD 

 Em (no município), já há quinze anos existe a, foi iniciado, iniciou a implantação do TDO, 

começou num lugar só que era a unidade do NGA, e isso aos poucos foi descentralizando para os 

ambulatórios de moléstias infecciosas que tem no município. Que eram cinco e, atualmente, 

devido a reforma de quase dois anos do Castelo Branco, nós estamos com quatro ambulatórios no 

momento aguardando terminar essa reforma para recompor a equipe, mas no momento são 

quatro. Esses quatro ambulatórios eles acabam fazendo toda supervisionada da sua área de 

abrangência, incluindo pacientes que são do hospital das clínicas. 

[SG04] 
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que é “a implantação do TDO” no município em estudo (SG04). Ainda neste primeiro recorte 

há indícios que apontam para uma transferência de política muito próxima de um processo 

pactuado com as unidades ambulatoriais.  

Em seus dizeres, o sujeito transmite a ideia de que a transferência da política do 

TDO dentro do município foi um processo menos complexo, entretanto, podemos 

questionar o seguinte: porquê foi descentralizando para outros ambulatórios de moléstias 

infecciosas? 

Uma das hipóteses que se pode aventar é o fato do município até então, apresentar 

naquele momento, indicadores elevados da doença e estar passando pelo processo de 

municipalização e distritalização da saúde. A taxa de co infecção TB/HIV girava em torno 

de 30%, a taxa média de abandono 16% e 50% de cura em 1995 quando o município foi 

declarado prioritário para o controle da doença. (VILLA; RUFFINO, 2006) 

Com a ampliação da rede básica e redistribuição de competências entre as instâncias 

do governo, o município assumiu perante o governo federal a implantação da estratégia 

DOTS, se constituindo em município modelo e de referência para a implantação da política 

do TDO, e para tal, passou a gerenciar o programa de controle da TB criando o cargo de 

coordenador, e transferiu as responsabilidades para os distritos de saúde (cinco) que 

passariam a desenvolver esta política. (VILLA; RUFFINO, 2006) 

Mediante estas duas questões que são os altos índices epidemiológicos da doença 

no município e a própria assunção de responsabilidades do município, com o processo de 

municipalização e descentralização administrativa e operacional do PCT, favoreceram um 

processo de transferência voluntária da política do TDO do nível federal para o município 

considerando que o mesmo foi pioneiro na implantação da estratégia DOTS no Brasil. 

(VILLA; RUFFINO, 2006) 

No decorrer do tempo, algumas ações de controle da TB como a própria política 

do TDO foram descentralizadas para algumas unidades de saúde de Atenção Primária à 

Saúde (APS) a partir de discussões realizadas no âmbito do município conforme se segue 

no seguinte recorte: 
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Recorte nº 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se neste recorte as seguintes FDs: 

 

“Então a princípio a, é, a gente considera em todas as discussões dentro do município que essa 

ainda para nosso município é uma estratégia boa” 

 

“O que a gente faz eventualmente é uma parceria com a unidade de saúde” 

 

[SG04] 

 

Neste recorte, pode-se perceber pelas FDs apresentadas que a transferência desta 

política dos ambulatórios de referência para as Unidades de APS (UAPS), tem ocorrido de 

maneira cuidadosa e quase que imperceptível (grifo nosso).  

Este fato pode ser percebido pelas marcas linguísticas e pistas encontradas nas 

formações discursivas apresentadas anteriormente como os elementos “eventualmente” e 

“parceria”.   

Eventualmente é um advérbio de tempo que indica possibilidade, mas coisa incerta, 

ou seja, é o mesmo que dizer “o que não significa ser a regra” (grifo meu), ou ainda, que a 

situação pode mudar ou não acontecer. Já o elemento “parceria” que significa união de 

pessoas com objetivos comuns e, ou colaboração que visa um objetivo comum 

(HOUAISS, 2011), o que pressupõe uma relação de confiança e credibilidade, no caso, 

confiança e credibilidade de um serviço no outro, entra em contradição quando o sujeito-

gestor 04 traz a afirmativa na seguinte FD: 

 

 Então a princípio a, é a gente ainda considera em todas as discussões dentro do município que 

essa ainda para nosso município é uma estratégia boa. O que a gente faz eventualmente é uma 

parceria com a unidade de saúde, por exemplo, se o paciente mora próximo da unidade,ele tem 

um vínculo maior com a unidade, a unidade faz o tratamento supervisionado, mas a gente sempre 

deixa claro que o ambulatório de referência ainda tem a responsabilidade de ir semanalmente saber 

como tá se dando essa supervisionada, essa supervisão. Entrevistador: Entendi, o ambulatório 

vem e supervisiona a unidade. SG04: É. Seria mais ou menos isso porque a gente ainda considera 

que a responsabilidade é do ambulatório e a gente faz eventualmente algumas parcerias, é o que eu 

tô dizendo, não é com todos os pacientes. 

[SG04] 
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“se o paciente mora próximo da unidade , ele tem um vínculo maior com a unidade, a unidade faz 

o tratamento supervisionado mas a gente deixa claro que o ambulatóriode referência ainda tem a 

responsabilidade de ir semanalmente saber como tá se dando essa supervisionada, essa supervisão” 

[SG04] 

 

Neste sentido, quando o sujeito gestor traz em seus dizeres “mas a gente deixa claro 

que o ambulatório de referência ainda tem essa responsabilidade [...]”, pode-se questionar se de fato o 

estabelecimento de parceria envolve a assunção plena das responsabilidades ou de algumas 

atividades. 

Além disso, há também o processo de condicionalidade que está presente no início 

desta FD: 

 

 “se o paciente mora próximo da unidade, ele tem um vínculo maior com a unidade, a unidade faz 

o tratamento supervisionado” 

[SG04] 

 

A unidade de saúde somente realizará a política do TDO se houver a existência de 

vínculo maior com a unidade, e esta é a condição para que isto aconteça. 

O processo de condicionalidade da transferência da politica pode ser percebido pela 

seguinte estrutura: se X acontece, permite-se Y (COURTINE, 2009), ou seja, se existe a 

condição de acessibilidade do doente à unidade de saúde mais próxima de sua casa e se 

verificado a existência de vínculo do doente com a mesma (nota-se que mesmo suprimido 

o se condicional da frase ele está subentendido), então ou aí (grifo nosso) será permitido à 

unidade de saúde que desenvolva parte desta política, pois a política do TDO não se 

resume apenas no ato de supervisionar a tomada da medicação, mas também de outros 

componentes citados anteriormente.  

Estudiosos do discurso apontam uma discussão realizada por Gramsci a respeito da 

filosofia da práxis onde o pensador aponta que “os trabalhadores poderiam adquirir uma 

consciência de classe e atuar como agentes da transformação social onde as atividades intelectuais, teóricas, 

típicas das superestruturas (daí falar em filosofia) precisam ser articuladas com as ações práticas, que são 

típicas das estruturas (daí falar em práxis)” (OLIVEIRA, 2013) onde a superestrutura e estrutura 

constituem um bloco histórico definido como “um conjunto complexo – contraditório e 

discordante- que reflete o conjunto das relações sociais de produção”. (OLIVEIRA, 2013) 
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Nesta discussão Gramsci destaca que a superestrutura é composta pela sociedade 

civil e pela sociedade política onde “a sociedade civil corresponde à função de hegemonia exercida na 

sociedade pelo grupo dominante, ou classe fundamental, e a sociedade política corresponde à função coercitiva 

de domínio direto ou de comando sobre a sociedade, expressa no Estado e no aparato jurídico” 

(OLIVEIRA, 2013).  

Destaca-se que fazem parte da sociedade política não somente os políticos em sí, a 

priori, mas também os detentores de poder e de comando, como os gestores da área da 

saúde. Nesse sentido, eles estão inseridos nesse processo coercivo de domínio direto onde 

a gestão de sistemas, serviços de saúde e programas pode ser realizada de modo vertical e 

unilateral pouco acostumada à horizontalidade estabelecida por leis e diretrizes como as 

conquistadas recentemente no Brasil por meio da criação do sistema único de saúde (SUS) 

em 1988 e da descentralização de ações e serviços de saúde (NOAS, 2002).  

Como exemplo pode-se citar a própria questão das ações de controle da TB, ou 

seja, da transferência da política do TDO para unidades de atenção primária à saúde por 

meio do processo de descentralização. (NOAS, 2002) 

Alguns estudiosos da temática da transferência de políticas públicas afirmam que “a 

transferência de políticas pode ser definida como um aprendizado que tem por finalidade transformar o 

ambiente doméstico, através da atuação dos gestores públicos” (DOLOWITZ; MARSH, 2000), 

entretanto quando nos deparamos com a condicionalidade existente nesse processo de 

transferência pode-se inferir que as “políticas passadas, e as estruturas institucionais restringem a 

atuação dos gestores quanto ao que pode ser transferido”.  (CAMACHO, 2011).  

Camacho (2011) afirma que “um programa desejável aos políticos e aprovado por técnicos é 

possivelmente adotado e produz satisfação, entretanto um programa que é indesejável aos olhos dos políticos 

e pouco factível aos técnicos quanto à transferência é duplamente rejeitado”. (CAMACHO, 2011) 

Autores de um estudo multicêntrico realizado no Brasil acerca da implantação do 

DOTS destacam que no município em estudo, o processo da transferência dessa política 

foi inicialmente estabelecido por meio de um convenio entre o município e o Ministério da 

saúde em fins da década de 90, sendo inicialmente implantado em uma unidade de 

referência de controle da TB (houve a expansão depois), “a fim de atender a uma necessidade 

política e epidemiológica”, e que “embora construída aos poucos, com avanços e dificuldades, foi se 

revelando capaz de transformar a prática de atenção ao paciente com tuberculose” (RUFFINO-

NETTO; VILLA, 2006). 
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Os autores destacam que “a mudança do gestor pode causar abalos na condução das ações do 

programa, exigindo frequentes negociações do coordenador municipal” (Ruffino-Netto & Villa, 2006). 

Nesse sentido, pode-se inferir que avanços e retrocessos causados por mudanças 

das políticas locais, e a lógica da organização centralizada e vertical da atenção à TB 

construída durante o processo de formação dos serviços de saúde, culminem em certa 

dificuldade ao se tentar transferir completamente a política do TDO para as unidades de 

atenção primária à saúde no município. 

Camacho traz que “existe também o que não pode ser transferido – práticas e idéias muitas 

vezes não podem ser transferidos em outro contexto” (CAMACHO, 2011), e (DOLOWITZ; 

MARSH, 1996) traz que pode haver fatores que atuam como obstáculos no processo de 

transferência como o tamanho do Estado, a eficiência do poder público e as capacidades 

tecnológicas e de aprendizado do governo (DOLOWITZ; MARSH, 1996), analogicamente, 

poderíamos pensar em relação às UAPS, que estes obstáculos poderiam estar relacionados 

com a capacidades tecnológicas e de aprendizado dos gerentes e técnicos destas unidades 

visto que estão localizados como último elemento da cadeia unidirecional de mando 

político. 

Camacho (2011) afirma que “a transferência de políticas públicas só pode ser uma atividade 

racional e de aprendizado contínuo e progressivo se a política transferida for compatível com os sistemas de 

valores da organização que a absorve.” 

Deste modo, pode-se questionar se a política do TDO é compatível com o sistema 

de valores e missão das UAPS, pois é preciso estimular essas unidades a assunção da 

política do TDO pela rede de atenção primária e compartilhar, se for o caso, a 

responsabilidade com os ambulatórios de referência a fim de flexibilizar o processo de 

transferência desta política pública. 

Em outra FD deste mesmo recorte o sujeito reitera: 

 

“...seria mais ou menos isso porque a gente ainda considera que a responsabilidade é do 

ambulatório e a gente faz eventualmente algumas parcerias, é o que eu tô dizendo, não é com todos os 

pacientes.” 

[SG04] 

 

Nota-se por estas FDs trazidas no enunciado, a tensão no discurso desse sujeito, 

evidenciado pelo processo parafrástico que pode ser verificado pelo paralelismo e repetição 
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do dizer, porém culminando no mesmo lugar, do advérbio temporal “eventualmente” e do 

predicativo “parceria(s)” já ditos anteriormente, presentes nestes dizeres “...o que a gente faz 

eventualmente, é uma parceria com o serviço de saúde, é o que eu tô dizendo, não é com todos os 

pacientes[...]” . 

O sujeito deixa transparecer a formação ideológica de que o modelo de organização 

centralizado em ambulatórios de referência na atenção aos doentes de tuberculose no local 

(município) é um modelo que tem atendido as exigências do programa de controle da 

doença.  

A crença de que este modo de organização da atenção à TB centralizado em 

ambulatórios é evidenciado ainda em outros dizeres deste mesmo sujeito como pode ser 

notado no início deste terceiro recorte:  

 

Recorte nº03: 

 “ 

 

 

 

 

 

 

 

A FD: 

“a gente ainda considera que, que esse modelo, ainda é, ainda atende a expectativa e a gente 

consegue ter uma boa cobertura do tratamento supervisionado.” 

[SG04] 

 

Repare que a FD se inscreve no interior da outra, que remete que, o modelo de 

atenção à tuberculose antes estabelecido, ou seja, é o modelo centralizado de atenção à TB 

nos ambulatórios, o qual corresponde ao nível de gestão estadual dentro do município, é 

um modelo que atende às exigências do Ministério da Saúde e das recomendações da OMS. 

Assim que as FDs “a gente ainda considera em todas as discussões dentro do município que essa 

ainda para nosso município é uma estratégia boa” do segundo recorte e “a gente ainda considera que 

esse modelo ainda atende a expectativa” do terceiro recorte, uma se inscreve no interior da 

 Em todas as discussões que a gente fez em equipes, né, é, das equipes que trabalham né, algum 

tempo atrás nos comitês de tuberculose, a gente ainda considera que que esse modelo, ainda é, 

ainda atende a expectativa e a gente consegue ter uma boa cobertura do Tratamento 

Supervisionado. Porque a gente tem funcionários e temos uma viatura disponível um período pelo 

menos em cada um desses quatro ambulatórios então eles acabam indo de viatura em toda a, em 

todos os pacientes. Então o que, é, a gente tem feito, é o que eu disse, essas parcerias eventuais 

para, articulando com a unidade de saúde que já tem um vínculo com o paciente. Então em alguns 

momentos a gente tem feito isso. 

[SG04] 
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formação da outra e ambas remetem ao mesmo sentido predominante na formação 

imaginária do sujeito interpelado de que de fato a lógica apresentada pelo município para 

assistir os doentes de TB mostra-se a mais apropriada.  

A FD revela que tem havido discussões em relação à esta política entre as equipes 

que atuam nos programas e a coordenação do mesmo, conforme aponta o deslizamento 

presente no discurso desse sujeito nos dizeres “... em todas as discussões dentro do município...” 

(recorte 02) e “... Em todas as discussões que a gente fez em equipes...” (recorte 03).  

Há uma contradição ideológica presente no discurso do sujeito quando o sentido 

que emerge de seu discurso é o de que deveria ser descentralizada para a APS, no entanto, a 

lógica que prevalece, é a da centralização nos serviços de atenção secundária, a qual satisfaz 

o que está acordado com as diretrizes da OMS. 

Observa-se que nas entrelinhas destas FDs (dizer/formulação) existe uma tensão 

ou o processo tensional implícitos nestes dois enunciados onde pode ser verificado o 

predomínio de uma relação de força (aqui representada) proveniente de processos 

hegemônicos de poder presentes em um nível de gestão maior (no caso aqui PCT-

ambulatórios de referência) em direção ou relação à outro menor (unidades de saúde de 

atenção primária), ou seja, o poder de mando ou comando, que se deixa revelar no dizer 

desse sujeito “...esse modelo [...] ainda atende...”; o qual talvez possa oferecer uma impressão 

contrária como o sentido de que  a transferência da política do TDO somente deva ocorrer 

por meio de condicionalidades, o que já foi discutido anteriormente. 

Destaca-se que coexistem nas organizações de saúde, de forma tensa e nunca resolvida, 

mecanismos de controle verticais com aqueles mais em rede, este é um tema que tem mais centralidade no 

debate sobre o modo de se fazer a gestão, em particular a coordenação do cuidado. (CECÍLIO; 

MOREIRA, 2002) 

Neste sentido, se a condição para a unidade realizar a política do TDO na área de 

adscrição onde vive o sujeito-doente, é o vínculo, o qual se constitui em um elemento 

chave para a transferência da política do TDO. Observe o seguinte recorte: 

 

Recorte nº04 

 

 

 

 

 Então o que, é o que a gente tem feito, é o que eu disse, essas parcerias eventuais para, 

articulando com a unidade de saúde que já tem um vínculo com o paciente. Então em alguns 

momentos a gente tem feito isso. 

[SG04] 
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“... é o que eu disse, essas parcerias eventuais para, articulando com a unidade de saúde que já tem 

um vínculo com o paciente [...]”  

[SG04] 

 

Estudo realizado no Brasil acerca do abandono do tratamento da tuberculose traz 

que o vínculo pressupõe a existência de uma fonte regular de atenção e o estabelecimento 

de fortes laços interpessoais, onde a formação destes laços está intimamente relacionado à 

prática de cuidados, constituindo um elemento básico no processo terapêutico (SOUZA et 

al, 2010) 

Estes mesmos autores apontam que o vínculo entre a equipe e o sujeito doente e 

sua família pode se constituir em um fator positivo, gerando autonomia do sujeito, ou se 

constituir um fator negativo quando o mesmo produz dependência e insegurança para o 

sujeito doente; destacando que o fortalecimento do vínculo entre a equipe e o doente de 

TB favorece a produção do cuidado da perspectiva da cogestão mediante relação de 

confiança e partilha de compromissos. (SOUZA et al, 2010) 

Schimidt e Lima (2004) trazem que o vínculo deve ser extensivo à toda equipe de 

saúde pois somente dessa forma será possível atender as demandas e necessidades do 

sujeito reais do trabalho em saúde. 

Muito provável que, se a equipe do programa de controle da TB não perceba uma 

forte relação de vínculo entre o paciente e a unidade de saúde adscrita em que o mesmo 

convive, a coordenação do programa não transfere a política do TDO para aquela unidade, 

e, portanto, não descentraliza o processo para as principais portas de entrada para o sistema 

de saúde público. 

Há que se considerar que as UAPS se configuram em espaços micropolíticos onde 

ocorre a gestão e a produção do cuidado em ato dos sujeitos adoecidos seja por TB ou por 

qualquer outra doença.  Por ser estas unidades que acolhem estes sujeitos, é preciso 

sensibilização do sujeito-gestor no âmbito das políticas de saúde de forma geral de modo 

que haja a valorização destas unidades, capacitação do seu RH, o repasse de recursos para o 

desenvolvimento e sustentabilidade destas políticas de saúde em seu contexto. 

Este pensamento vai ao encontro com o que Starfield (2002) propõe, que é a APS 

como porta de entrada para o sistema de saúde, onde a mesma deva resolver 80% dos 
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casos, e somente os 20% serem referenciados para outros pontos de maior densidade 

tecnológica.  

No caso da TB, referenciar os casos mais complexos como os multirresistentes, daí 

a importância de transferir a política do TDO para as unidades que se configuram como 

porta de entrada para o sistema, e não somente transferir parte desta política para aquelas 

unidades que mantém certo vínculo com o sujeito doente. Transferir e oferecer 

sustentabilidade à estas unidades e à política do TDO para que haja a continuidade da 

atenção ao sujeito. 

Em relação à efetivação desta política, quando o sujeito-gestor 04 foi interpelado 

em relação às articulações dos níveis de coordenação para a transferência da política do 

TDO. O sujeito-gestor 04 traz em sua FD:  

 

Recorte nº05 

 

 

 

 

 

 

Neste quinto recorte o sujeito traz claramente no seu enunciado que existem alguns 

processos que necessitam ser trabalhados para efetivação da transferência da política do 

TDO do nível de gestão regional para o municipal conforme aponta a seguinte FD: 

 

“eu não sei como foi esse passo anterior, mas o que eu observo hoje nessas reuniões regionais, no 

nosso caso a gente tem uma dificuldade muito grande na nossa regional tá, (...), é com a regional de saúde, a 

vigilância regional, que seria assim (...)” 

[SG04] 

 

 

Neste enunciado o sujeito destaca o elemento linguístico “a gente”, utilizado com o 

sentido de “o programa municipal de controle da tuberculose” e aponta no seu discurso 

que há “uma dificuldade muito grande na nossa regional”, dificuldade não especificada nesta FD, 

 A impressão que eu tenho, é o que eu tô falando, como aqui em Ribeirão quando eu entrei já 

havia o tratamento, eu não sei como foi esse passo anterior, mas o que eu observo hoje nessas 

reuniões regionais, no nosso caso a gente tem uma dificuldade muito grande na nossa regional, 

tá.[...], é com a regional de saúde, a vigilância regional que seria assim, por exemplo, pra mim eu 

passo normalmente direto as minhas discussões para o Estado, com o programa Estadual.  

[SG04] 
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mas que conduz este sujeito a tomar outro tipo de decisão ou conduta mediante a 

dificuldade percebida com o nível de gestão superior ao seu, que é a seguinte: 

 

“eu passo normalmente direto as minhas discussões para o Estado, com o programa estadual” 

[SG04] 

 

 

Observa-se que, com esta tomada de decisão do SG04, que se inicia um processo 

horizontal no fluxo de comunicação entre os níveis de gestão, ocorre um rompimento 

dessa hierarquia, dado as dificuldades percebidas por este sujeito-gestor, causando a 

flexibilização deste processo, a fim de sanar as necessidades apresentadas pelo município, 

em termos de controle da doença. 

Analisando sobre esta situação, na literatura a respeito de tomada de decisão 

política, Howlett, Hamesh e Perl (2013) trazem que “os diferentes tomadores de decisão, que 

operam em ambientes institucionais semelhantes, podem dar respostas diferentes, mesmo quando lidam com 

problemas iguais ou semelhantes”, ou seja, no âmbito do programa do controle da tuberculose 

em diferentes níveis de gestão podemos ter condutas diferentes no que se refere às decisões 

políticas; ou ainda, “no nível micro, várias regras determinam não apenas quais decisões podem ser 

tomadas por qualquer órgão ou funcionário do governo, mas também quais procedimentos devem ser 

seguidos”.  

Por outro lado, estes mesmos autores trazem que: 

 

[...] enquanto as regras e os procedimentos normais circunscrevem a 

liberdade disponível a alguns tomadores de decisão (especialmente dos 

que estão em posição administrativa ou judicial), outros (especialmente 

os tomadores de decisões políticas) retêm considerável discrição para 

julgar “o melhor” curso de ação a ser seguido em circunstancias 

específicas. 

 

Repare no seguinte recorte deste mesmo sujeito acerca desta interpelação, para 

verificar qual seria esta dificuldade ou entrave. 
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Recorte nº06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As FDs destacadas nos dizeres do sujeito: 

 

“Não sei por que RP é um município prioritário e elas dão essa abertura, mas acaba sendo mais 

fácil essa articulação direta com o plano estadual,...”;  

“[...] em algumas reuniões que ocorreram a nível regional, a impressão que eu sinto do nível 

regional é que não há essa, essa, essa mesma, essa mesma, esse mesmo convencimento da importância 

daquilo, vamos assim dizer tá.[...]” 

[SG04] 

 

O sentido de que a articulação entre os níveis de gestão regional e o municipal pode 

não estar ocorrendo de modo satisfatório do ponto de vista desse sujeito, explicitado pelo 

sentimento de dificuldade em relacionar com o nível regional justificado pelo dizer do 

sujeito de que “não há o mesmo convencimento da importância daquilo”, conduzindo à uma 

duplicidade de sentido, ou seja, pode-se entender que o nível regional não convence o nível 

de gestão local sobre a importância do TDO.   

Na análise do discurso, faz-se importante saber de que posição o sujeito interpelado 

expressa suas opiniões e para qual direção ele volta seu olhar, aqui nos referimos ao sentido 

metafórico em si, pois, far-se-á necessário lançar um olhar oblíquo em outra direção a fim 

de tentar compreender a via de mão dupla que é a transferência da política do TDO nos 

diferentes níveis de gestão, ou seja “para onde vai e de onde vem” (grifo nosso).  

Neste sentido, pode-se afirmar que as condições de produção do discurso do 

sujeito 04 por meio da historicidade da política do TDO resgatada pela memória discursiva 

do sujeito apontam que, apesar de haver alguns entraves no processo de transferência desta 

 Não sei porque RP é um município prioritário e elas dão essa abertura, mas acaba sendo mais 

fácil essa articulçao direta com o plano estadual, que tem a diretriz, que solicita, que pede pra que 

haja o TDO, e , em todas as videoconferências isto é muito batido pra que seja feito, é..., sempre 

tá pactuado metas em relação à cobertura do tratamento supervisionado  né, é sempre feita essa 

cobrança. Agora em algumas reuniões que ocorrem a nível regional, a impressão que eu sinto do 

nível regional é que não há essa, essa, essa mesma, esse mesmo convencimento da importância 

daquilo, vamos assim dizer, tá. Então por isso que muitas vezes eu acabo deixando de lado o nível 

regional e me reportando normalmente direto ao programa estadual.                        

[SG04] 
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política do nível de gestão intermediário para o município (o SG04 não sente plenamente 

seguro no entremeio que realiza a ponte entre a gestão regional e o município, em relação à 

implementação das ações de controle da doença, pois não o sente convincente de suas 

ações em relação às ações do programa) esse processo se configura predominantemente de 

modo voluntário visto que o município foi escolhido como projeto piloto para a 

transferência desta política no país e pelos altos índices epidemiológicos da doença e outros 

fatores apontados por esta análise. 

Destaca-se que a transferência desta política no interior do município, dos 

ambulatórios para as unidades de atenção primária, ainda há muito que avançar, pois 

necessita superar o paradigma da desconcentração de algumas ações para a APS, bem como 

da centralização da atenção à TB, a qual ocorre nos diferentes níveis de gestão. 

 

Fechamento 

A discussão da transferência da política do TDO internamente ao município, 

aponta para a presença de um discurso marcado pela polissemia e ideologicamente 

contraditório em relação a transferência da política do TDO das unidades de atenção 

secundária para as unidades de APS, onde a hegemonia das relações de produção e de 

poder por meio de processos de condicionalidade dificulta a superação do paradigma da 

descontração das ações de controle da TB para a APS.  

O vínculo vem a se configurar em um elemento chave neste processo que pode 

potencializar a transferência desta política para estas unidades.  
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CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS NA TRANSFERÊNCIA 

DA POLÍTICA DO TDO – O DISCURSO DOS GESTORES 

 

 

 

o contexto da transferência de políticas, todo problema público que 

consegue adentrar na agenda política, e que para sua resolução seja 

necessário a implementação de uma política publica, seja esta política 

transferida, emulada ou adaptada, os atores ligados à ela podem encontrar diferentes 

situações, entraves ou fatores que facilitam a implementação desta política a nível local ou 

até mesmo nas diferentes instancias políticas. 

De acordo com Howlett, Hamesh e Perl (2013) os subsistemas políticos passam a 

dar uma importante contribuição à implementação de políticas na medida em que seus 

participantes aplicam conhecimentos e valores para dar forma ao lançamento e à evolução 

dos programas de implementação das decisões políticas.  

Nesse sentido, faz-se importante conhecer quais foram ou tem sido os entraves ou 

facilitadores na implantação e manutenção da política do TDO para o controle da 

tuberculose.  

Para tentar apreender este processo esta pesquisa interpelou os gestores dos 

diferentes níveis de gestão para o controle da tuberculose no Brasil, partindo de um nível 

de gestão macropolítica para a micropolítica como o município prioritário em questão para 

o controle da doença, na tentativa de identificar estes elementos a fim de fazer avançar a 

própria política de saúde com estas experiências.  

Nesse sentido aos quatro sujeitos da pesquisa foi questionado se os mesmos 

identificavam aspectos favoráveis ou barreiras à descentralização do TDO e quais seriam 

estes elementos.  

N 
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No que diz respeito ao contexto de gestão macropolítico foi obtido o seguinte 

recorte: 

Recorte 01: 

 

 

 

 

 

 

 

O sujeito-gestor 01 traz em suas formações discursivas que há muitos obstáculos na 

transferência da política do TDO como se segue: 

“Só tem barreiras minha filha! Barreira é o que não falta” 

“Agora, por exemplo, hoje que organização mundial de saúde acordou né para o fato de que 

nenhum país atingiu a meta do milênio que era reduzir a incidência pela a metade, porque na verdade a 

tuberculose é uma doença social.” 

“Não há sistema de saúde que dê conta dela se você não tiver apoio da área social.” 

[SG01] 

 

No nível de gestão mencionado o sujeito gestor enfatiza que, da posição em que ele 

se situa, a transferência da política do TDO em si mais encontra obstáculos do que 

facilitadores neste processo conforme indica a primeira FD apresentada, onde o uso do 

elemento linguístico “só” que quer dizer unicamente, exclusivamente (FERNANDES; 

LUFT; GUIMARAES, 1996) traz uma formulação discursiva direta do sujeito gestor que 

aponta para um encadeamento negativo da transferência desta política. Fato que parece ser 

 Só tem barreiras minha filha! Barreiras é o que não falta, né! (risos) Agora, por exemplo, hoje que 

organização mundial de saúde acordou né para o fato de que nenhum país atingiu a meta do 

milênio que era reduzir a incidência pela a metade, porque na verdade a tuberculose é uma doença 

social. Não há sistema de saúde que dê conta dela se você não tiver apoio da área social. 

Finalmente ela acordou e hoje ela é um pilar né, você dá apoio social ao doente. Né? Perfeito. 

Então, você dando apoio social, você consegue reduzir os obstáculos que impede ele de fazer a 

supervisão da tomada, de ter adesão e curar, né? Então, toda nossa discussão de que esse doente 

precisa ser amparado, porque é uma hora difícil onde ele tem a sua saúde comprometida, se ele 

tiver vínculo empregatício ele vai receber o benefício do INSS, mas ele recebe muitas vezes com 

atraso e na pior hora ele fica sem recurso. Se ele não tem vínculo empregatício que é na maioria 

dos casos ele não consegue trabalhar porque ele não tá bem. No primeiro mês pelo menos. Né? E 

isso representa pra família uma perda de poder aquisitivo que já é pequena, muito pequena né?  

[SG01] 
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atenuado com os elementos linguísticos que faz alusão à uma aproximação entre o 

interlocutor e o sujeito pesquisador “minha filha”.  

Na FD “Agora, por exemplo, hoje que organização mundial de saúde acordou né, para o fato de 

que nenhum país atingiu a meta do milênio, que era reduzir a incidência pela a metade, porque na verdade 

a tuberculose é uma doença social.” (SG01) a é possível identificar com o uso do adjetivo “agora” 

e o advérbio de tempo “hoje” e a sequência discursiva “que a organização mundial de saúde 

acordou, né” um discurso argumentativo e, pode-se dizer que com um sentido conotativo 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, pg. 124) em relação ao órgão de saúde citado 

que até então não havia percebido que um dos elementos que impedem e funcionam como 

barreira para a TP do TDO é a questão do apoio social, reforçado pelo uso da contração 

do advérbio de negação e o verbo ser “né” reforçando esse sentido. 

O apoio ou suporte social pode ser entendido como “o processo (percepção ou recepção) 

pelo qual os recursos em uma estrutura social permitem satisfazer as necessidades (instrumentais 

expressivas) em situações cotidianas e em crise.” (MAZZEI et al, 2003) 

Faz-se importante saber que a falta ou deficiência de apoio social contribui de 

modo significativo para a não adesão ao tratamento, a qual traz como consequências a 

dificuldade de combater com a tuberculose. O combate a esta doença se constitui em uma 

das 9 metas do milênio que é a de combater HIV/Aids, malária e outras doenças (UN, 

2015) conforme cita o próprio sujeito interlocutor no seu discurso, onde cita que nenhum 

país atingiu a meta. 

Destaca-se que, no último relatório do milênio, os autores trazem que: 

[...] apesar do incidência e prevalência da doença estar em queda 

um dos obstáculos é (cerca de 1,5% ao ano) o declínio lento se 

deve em parte à falta de estratégias efetivas  para prevenir a 

reativação da doença em mais de 2 bilhões de pessoas 

infectadas com o bacilo como pós exposição a vacina e 

tratamento da tb latente. 

 

Outro dado importante deste relatório é o de que “a menor taxa de sucesso de 

tratamento em países desenvolvidos é devido a falha de não relatar os casos”, e que 
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“vigorosos esforços são necessários para ampliar o cuidado, intensificar os serviços e as 

pesquisas, assegurar políticas ousadas e apoiar sistemas e melhorar a prevenção”. (UN, 

2015) 

Neste contexto o sujeito reconhece que o apoio da área social faz-se importante 

pelo perfil da população acometida pela tuberculose, ou seja, homens na sua maioria em 

idade produtiva no que diz respeito ao sistema de produção capitalista onde “o capital 

concentra-se em uma pequena parcela da população, enquanto que a maior parte do restante vende o seu 

tempo de trabalho num sistema de salários” (HOWLETT; HAMESH; PERL, 2013, pg 60), o que 

impacta diretamente na economia da família pelo fato deste sujeito doente dela ser o 

provedor. Outra barreira identificada em estudo realizado em município do interior paulista 

no Brasil, que é a barreira econômica no acesso ao tratamento da doença onde o 

tratamento da doença impõe significativos custos ao doente e as famílias (ARCÊNCIO et 

al, 2011) 

Ao afirmar que “não há sistema de saúde que dê conta da tuberculose sem o apoio social”, o 

sujeito-gestor traz no seu interdiscurso aspectos inerentes a visão da macropolitica de que, 

não somente a tuberculose como pode outras doenças não serem exclusivamente de 

resolução do  setor saúde, sendo necessário investir na questão da intersetorialidade, nas 

linhas de cuidado e nas redes de atenção da população. 

Lembramos que a intersetorialidade engloba não somente o serviço social, mas 

também outras áreas de apoio como os conselhos locais, as comissões, e outros aparatos 

públicos ou privados que irão conformar as linhas de cuidado deste sujeito doente. 

Destaca-se que estas linhas de cuidado podem ser compreendidas como “arranjos 

organizacionais dos serviços de saúde em rede, centrados no usuário, visando a integralidade das ações” 

(BRASIL, 2006).  

Os serviços organizados em redes de atenção que possuem forte orientação à APS 

e, voltados para condições crônicas de saúde são mais efetivos no enfrentamento de 

situações epidemiológicas e de hegemonia das condições crônicas e por impactar no nível 

de saúde das populações sendo mais eficientes por apresentar menores custos e diminuir 

procedimentos mais caros (MENDES, 2010) 
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Como a tuberculose se configura como uma doença de condição crônica ao longo 

do prazo há fortes indícios de que para o seu controle, a conformação dos serviços em rede 

se aproxima do que realmente se quer, que é o seu controle efetivo, evitando sua 

disseminação e impedir a multirresistência. 

Quando o interlocutor desse discurso aponta para o fato de que: 

 

 “Então, você dando apoio social, você consegue reduzir os obstáculos que impede ele de fazer a 

supervisão da tomada, de ter adesão e curar, né?” 

“Então, toda nossa discussão de que esse doente precisa ser amparado porque é uma hora difícil, 

onde ele tem a sua saúde comprometida, se ele tiver vínculo empregatício ele vai receber o benefício do INSS, 

mas ele recebe muitas vezes com atraso e na pior hora ele fica sem recurso.” 

[SG01] 

 

O sujeito deixa evidente que a ausência ou presença do apoio social tem sua 

influência no tratamento do sujeito doente o qual consequentemente impacta na questão da 

adesão e no indicador de cura, porque um está coligado ao outro. Outro elemento evidente 

que pode ser apontado como barreira na transferência da política deste sujeito é a questão 

do enfrentamento da doença, a fragilidade do sujeito ou ainda a vulnerabilidade do mesmo 

neste caso também influenciam na questão da assimilação desta política pelo sujeito 

adoecido.  

Destaca-se que o sujeito pode estar vulnerável em determinadas circunstancias 

como relativo a circunstancia individual que “compreende os aspectos biológicos, emocionais, 

cognitivos, atitudinais e referentes às relações sociais”; a circunstancia social “caracterizada por aspectos 

culturais, sociais e econômicos que determinam as oportunidades de acesso à bens e serviços”, circunstancia  

programática no qual “os recursos sociais necessários para a proteção dos indivíduos à integridade e ao 

bem estar físico, psicológico e social”. (AYRES et al, 2006) 

No que concerne à este aspecto, o interlocutor do discurso ao trazer que “[...] esse 

doente precisa ser amparado porque é uma hora difícil, onde ele tem a sua saúde comprometida [...]”, o 
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sujeito adoecido está vulnerável individualmente, e ao afirmar “[...] se ele tiver vínculo 

empregatício ele vai receber o benefício do INSS, mas ele recebe muitas vezes com atraso e na pior hora ele 

fica sem recurso.” (SG01) o sujeito está vulnerável socialmente.  

E isto predispõe não somente o sujeito adoecido, mas também a família pelo fato 

do sujeito doente ser o provedor financeiro da família, conforme reforça o interlocutor na 

seguinte FD: 

“Se ele não tem vínculo empregatício que é na maioria dos casos ele não consegue trabalhar porque 

ele não tá bem. No primeiro mês pelo menos. Né? E isso representa pra família uma perda de poder 

aquisitivo que já é pequena, muito pequena né?” 

[SG01] 

 

A perda de poder aquisitivo assujeita o indivíduo a outros tipos de vínculo, muitas 

vezes precários, não raro em países capitalistas em desenvolvimento como o Brasil. Estudo 

realizado por Bowkallowski e Bertolozzi (2010) traz a vulnerabilidade social nos sujeitos 

adoecidos pela doença no interior do país onde expressivo número de indivíduos encontra-

se no trabalho informal e em posição de subalternidade não atingindo o ganho acime de 

dois salários mínimos. Este estudo também aponta falha do serviço ao trazer a 

vulnerabilidade individual pelo fato do sujeito não saber dizer qual tipo de tuberculose 

estava se tratando. (BOWKALLOWSKI E BERTOLOZZI, 2010) 

A intersetorialidade tem destaque neste contexto visto que as ações de articulação 

setorial tem se destacado como importante instrumento de trabalho no âmbito das políticas 

públicas de saúde e assistência social por ampliar o campo de acesso aos direitos dos 

usuários e empoderamento dos mesmos. (PNAS, 2004) minimizando a vulnerabilidade 

social apresentada por estes sujeitos e suas famílias.  

Neste aspecto, no segundo recorte trazido por este sujeito temos descrito o 

seguinte acontecimento: 
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Recorte nº02 

 

 

 

 

 

 

 

Neste segundo recorte, pode-se perceber pela FD: 

 

“...é por isso que a gente criou a frente parlamentar para a tuberculose no Estado de São Paulo 

junto à Assembleia Legislativa a exemplo do que fez o país” 

[SG01] 

 

 

O sujeito traz um aspecto que irá facilitar o trâmite das questões políticas 

relacionadas a própria política do TDO que é a criação de uma frente parlamentar para a 

TB a nível estadual com a finalidade de convencer sobre a importância da doença e do 

apoio social e até econômico no tratamento dos sujeitos acometidos pela doença no 

cenário político estadual, o que na verdade se configura em uma inovação, visto que isto 

poderá auxiliar na articulação e aprovação de medidas para o controle da TB. 

Isto sugere que o processo político instituído no nível estadual tem acompanhado o 

instituído no nível nacional quando o sujeito enuncia: 

 

“Então no país tem uma frente parlamentar cujo presidente é o deputado fulano, né.” 

 

“Nós criamos aqui uma frente parlamentar no Estado porque o presidente é o ciclano que é o quê, 

fazer desde os políticos tá, até o nível de secretário municipal compreender o quanto você precisa investir na 

tuberculose e que não é só a saúde que vai resolver, né. A gente precisa de apoio social pra isso daí.” 

[SG01] 

 

 

 Então, é por isso que hoje a gente criou a frente parlamentar para a tuberculose no Estado de São 

Paulo junto à Assembleia legislativa a exemplo do que fez o país. Então no país tem uma frente 

parlamentar cujo presidente é o deputado fulano, né. Nós criamos aqui uma frente parlamentar no 

Estado porque o presidente é o ciclano que é o quê, fazer desde os políticos tá, até o nível de 

secretário municipal compreender o quanto você precisa investir na tuberculose e que não é só a 

saúde que vai resolver, né. A gente precisa de apoio social pra isso daí.  

[SG01] 
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Aqui a coordenação estadual transferiu integralmente (DOLOWITZ; MARSH, 

2001; CAMACHO, 2011) a questão da criação da frente parlamentar para fortalecer a 

questão da política da TB, como ele próprio afirma “a exemplo do que fez o país” (SG01), 

porque no discurso deste sujeito a luta contra a tuberculose sai do âmbito da saúde e vai 

para o político porque, seguindo a linha de raciocínio que apenas o serviço de saúde não 

abrange a totalidade e a complexidade desta questão, o sujeito gestor inova ao partir para o 

âmbito puramente político na busca pela representatividade desta questão na política 

brasileira tomando dimensões maiores, ou seja, mobilizando um aspecto intersetorial a 

favor da atenção a TB. 

Em relação ao âmbito de gestão regional da tuberculose, outro aspecto apontado 

como favorável à transferência da política do TDO pode se observado no seguinte recorte: 

 

Recorte nº03 

 

 

 

 

 

O sujeito-gestor 02 é incisivo ao enunciar que: 

“...é uma estratégia barata, né, de baixo custo e de grande impacto” 

[SG02] 

E ressalta: 

“Então eu acho que ela tem que ser, tem que investir nisso. Eu acredito que isso é uma coisa é, 

que você consegue bons resultados de cura né?” 

[SG02] 

 

 Eu acho que o principal é isso: que é uma estratégia barata né, de baixo custo e de grande 

impacto. Então eu acho que ela tem que ser, tem que investir nisso. Eu acredito que isso é uma 

coisa é, que você consegue bons resultados de cura né? Com a implementação desta estratégia. [...] 

eu valorizo a questão do baixo custo e do impacto porque você aumenta a adesão e favorece a 

completar o tratamento e naturalmente fazer com que o paciente se cure, né, finalize o tratamento. 

[...], e outra coisa, e com isso você evita a tuberculose multirresistente, as complicações da 

tuberculose, os abandonos, enfim. 

[SG02] 
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No discurso do segundo interlocutor a própria política do TDO é tida como um 

aspecto favorável no controle da tuberculose, referida como política de “baixo custo, barata e 

de grande impacto” (SG02) visto que o exame de diagnóstico da baciloscopia é utilizado 

mundialmente, a desvantagem é que o exame de baciloscopia de escarro possui uma 

sensibilidade de 40-80%, se comparado a novos testes como o Gene Xpert que possui 

sensibilidade maior, mas que, no entanto, se realizado mais de 1000 amostras no dia tem 

seu custo elevado. (HUF; KRITSKY, 2012; BRATS, 2011) 

A importância do teste da baciloscopia, assim como o Gene Xpert, é a quebra da 

cadeia de transmissibilidade da tuberculose com o diagnóstico precoce e tratamento do 

sujeito e de seus comunicantes. (HUF; KRITSKY, 2012) 

Na seguinte FD: 

“Com a implementação desta estratégia. [...] eu valorizo a questão do baixo custo e do impacto 

porque você aumenta a adesão e favorece a completar o tratamento e naturalmente fazer com que o paciente 

se cure, né, finalize o tratamento. [...], e outra coisa, e com isso você evita a tuberculose multirresistente, as 

complicações da tuberculose, os abandonos, enfim.” 

[SG02] 

 

O sujeito-gestor 02 reafirma seu discurso de que, em consequência da introdução 

da política do TDO, tem-se o aumento da adesão e consequentemente a cura da doença. 

Implicitamente neste enunciado está o não dito que é a questão da quebra da cadeia de 

transmissão a qual impede a evolução da TB multirresistente.  

Na sua memória discursiva a política do TDO proporciona o diagnóstico precoce e 

rápido início do tratamento, além de evitar complicações e o abandono, ou seja, o sujeito 

destaca os aspectos técnicos desta política como elementos favoráveis a sua manutenção.  

Já no entremeio da gestão regional para a municipal foi apontado outro aspecto 

como favorável a transferência da política do TDO, observe o seguinte recorte: 
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Recorte nº04 

 

 

  

 

 

  

 

 “Assim, é, o quê que é, seria favorável à implantação? Que aspectos favoráveis à implantação? 

Que aspectos são favoráveis à implantação?!?” 

[SG03] 

 

O sujeito-gestor 03 procura refletir e, um pouco antes de responder a questão tenta 

resgatar de suas memórias o que seriam estes aspectos favoráveis a esta política e traz as 

seguintes FDs: 

“Você, você pode estar mais próxima da residência do paciente, eu acho que é isso, né?” 

“[...] então eu acho que é a proximidade não só a proximidade com a questão de você ter, você tem 

quanto mais próximo a unidade o paciente na de, você estabelece um vínculo pessoal muito grande com o 

paciente mais, mais firme, você consegue conquistar né essa adesão com mais facilidade.” 

[SG03] 

 

Nestas FDs fica subentendido a questão do acesso e da acessibilidade do doente ao 

serviço e ao tratamento da TB como aspecto favorável a implantação da política do TDO, 

no entanto o contrário pode se constituir como aspecto negativo ou fator impeditivo na 

consolidação dessa política.  

 Assim, é, o quê que é, seria favorável à implantação? Que aspectos favoráveis à implantação? Que 

aspectos são favoráveis à implantação?!? Você, você pode estar mais próxima da residência do 

paciente, eu acho que é isso, né? [...] então eu acho que é a proximidade não só a proximidade com 

a questão de você ter, você tem quanto mais próximo a unidade o paciente na de, você estabelece 

um vínculo pessoal muito grande com o paciente mais, mais firme, você consegue conquistar né 

essa adesão com mais facilidade. É diferente de eu chegar, passar correndo e tchau, dá o 

medicamento e “até logo, tô indo embora!”. Não. Então essa proximidade é importante. O 

paciente vira perto da casa dele, próximo, já deu um apoio muito grande, um caso, uma situação 

que ele está fragilizado. Então a relação equipe-paciente é mais forte, [...]. 

[SG03] 
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Destaca-se que a acessibilidade pode ser entendida como “o uso de todos os recursos e 

tecnologias possíveis para que o usuário permaneça no sistema de saúde”. (ARCÊNCIO et al, 2011) 

Neste sentido, a organização dos serviços de saúde de atenção à TB pode 

influenciar neste quesito. Estudo realizado em três capitais do nordeste do Brasil destaca 

que a dificuldade de acesso aos serviços de TB e ao tratamento está relacionada à 

centralização da atenção, sendo que a descentralização destas ações para a atenção básica se 

constitui em fator de proteção para o acesso. (SOUZA et al, 2015) 

Outro estudo realizado em município do interior paulista brasileiro traz avaliações 

positivas em relação a acessibilidade organizacional para o desempenho dos serviços de 

saúde no entanto, pontua que a disponibilidade de recursos (materiais, humanos e tempo) e 

organização da atenção influenciam na acessibilidade ao tratamento fazendo com que os 

serviços fossem avaliados de modo pouco satisfatório visto que factualmente ocorre 

geração de custos indiretos ao sujeito doente (ARAKAWA et al, 2011) 

Na mesma linha de pensamento, Arcêncio et al (2011) traz que ao analisar as 

barreiras econômicas dos sujeitos adoecidos por TB pontua que existem deficiências na 

acessibilidade do doente  aos serviços de atenção a TB onde a conformação dos serviços de 

saúde  com a sua imposição do tratamento, impasses trabalhistas (atraso para chegar ao 

trabalho) e pelos custos (gastos com transporte) acaba por afastar os usuários do serviço. 

Outro aspecto tomado como importante e favorável neste processo é a questão do 

vínculo do doente com o serviço e a equipe. O vínculo pode ser entendido como uma 

tecnologia leve desenvolvida pelos profissionais de saúde tido como fundamental para 

otimização do cuidado (HINO et al, 2011), onde o mesmo pode ser fortalecido por uma 

relação terapêutica com partilha de compromissos e valorização do usuário, o que produz 

uma democratização e gestão do cuidado. (SOUZA et al, 2010) 

O vínculo e a questão da vulnerabilidade também se faz presente no discurso do 

sujeito gestor alocado no nível de gestão municipal para o controle da tuberculose.  

Repare o seguinte recorte: 
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Recorte nº05: 

 

 

 

 

 

Na FD: 

 

“Eu acho que o TDO ele tem, você ter o TDO no serviço, no município, ele melhora o vínculo, 

melhora a adesão do paciente, você consegue muitas vezes que ele termine o tratamento né, vá até o fim do 

tratamento com boa evolução, e às vezes a gente consegue muitas vezes ampliar, é, digo assim, de ampliar, 

atender o paciente numa integralidade que se você visse só na consulta médica nem sempre você conseguiria 

ver.” 

[SG04] 

 

Nestas FDs do recorte nº05 a melhora do vínculo vem a se constituir como 

consequência da política do TDO enquanto que nas FDs do recorte nº04 do SG03 a 

melhora do vínculo é consequência do acesso, mais precisamente da acessibilidade 

geográfica do sujeito doente ao serviço de saúde que comporta a política do TDO, 

portanto diferentes sentidos para a questão do vínculo como aspecto favorável à política do 

TDO. 

Nesse sentido, tanto o SG03 quanto o SG04 destacam a importância do vínculo 

neste contexto. 

“Então eu acho que o TDO ele tem esse lado de melhorar esse vínculo, de você perceber a realidade 

do paciente, de você atende-lo na sua integralidade, então eu sou favorável a implantação, tá.  

[SG04] 

 Eu acho que o TDO ele tem, você ter o TDO no serviço, no município, ele melhora o vínculo, 

melhora a adesão do paciente, você consegue muitas vezes que ele termine o tratamento né, vá até 

o fim do tratamento com boa evolução, e às vezes a gente consegue muitas vezes ampliar, é, digo 

assim, de ampliar, atender o paciente numa integralidade que se você visse só na consulta médica 

nem sempre você conseguiria ver. Eu tô querendo dizer com isso em termo tanto na questão dos 

comunicantes onde você vai tá mais próximo e acompanhando mais, mas até na questão de vida 

mesmo, né? A gente tem feito eles conversarem com a assistente social, o próprio funcionário que 

faz o TDO traz alguma coisa, a gente tem encaminhado pra atend, pra recebimento de benefícios, 

porque a situação de vulnerabilidade desses pacientes de um modo em geral é muito grande.[...] 

Então eu acho que o TDO ele tem esse lado de melhorar esse vínculo, de você perceber a 

realidade do paciente, de você atende-lo na sua integralidade, então eu sou favorável a 

implantação, tá.   

[SG04] 
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A questão da integralidade surge no discurso deste sujeito também como 

consequência desta política. Destaca-se que a integralidade pode ser entendida “tanto em 

relação ao conjunto de necessidades do indivíduo quanto a possibilidade de que esse indivíduo transite por 

diferentes níveis de atenção” (GRABOIS; FERREIRA, 2009) 

Neste sentido quando o sujeito afirma que “às vezes a gente consegue muitas vezes 

ampliar, é, digo assim, de ampliar, atender o paciente numa integralidade que se você visse só na consulta 

médica nem sempre você conseguiria ver” (SG04), o sujeito coloca em relevância o fato de que se o 

profissional de saúde não ampliar o olhar sobre o sujeito, as suas necessidades e o ambiente 

em que vive, a lógica flexneriana não permitirá a construção de linhas de cuidado, 

tampouco favorecerá o cuidado em redes perdendo-se, portanto, a oportunidade de gerir o 

cuidado sob a ótica da integralidade, de construir a saúde junto com este sujeito. 

Quando o sujeito gestor 04 traz o enunciado: 

“Eu tô querendo dizer com isso em termo tanto na questão dos comunicantes onde você vai tá mais 

próximo e acompanhando mais, mas até na questão de vida mesmo, né?” 

[SG04] 

 

Nestas últimas FDs, a ideologia do sujeito gestor 04 aponta para uma metáfora que 

transfere um sentido para o outro ao enunciar “tanto na questão dos comunicantes onde você vai tá 

mais próximo e acompanhando mais, mas até na questão de vida” (SG04). 

No interdiscurso desse sujeito, fica evidente que a integralidade do cuidado permite 

não somente o desenvolvimento das ações de cunho epidemiológico e sanitarista que é o 

de identificar os comunicantes do sujeito doente e oferecer aos mesmos, seguimento no 

serviço de saúde para checar a questão da transmissibilidade da doença, diagnóstico e 

tratamento dos convivas, assim como transcende questões que envolvem o funcionamento 

da vida deste sujeito fonte como ambiência, trabalho, a saúde em si, e outras questões que 

são cruciais para manutenção da continuidade da vida.  

Nesta FD “mas até na questão de vida mesmo”, o sujeito desliza o sentido, porque o que 

não seria questão de manutenção da vida obviamente se constituiria em outro sentido “é 

questão de vida ou morte” caracterizando outra produção de sentido que foge deste 
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contexto, que é o de identificar os aspectos favoráveis ou não à transferência e manutenção 

da política do TDO.  

Na FD: 

“A gente tem feito eles conversarem com a assistente social, o próprio funcionário que faz o TDO 

traz alguma coisa, a gente tem encaminhado pra atend, pra recebimento de benefícios, porque a situação de 

vulnerabilidade desses pacientes de um modo em geral é muito grande.[...]” 

[SG04] 

 

Este sujeito destaca a importância da intersetorialidade neste contexto devido a 

forte influencia da vulnerabilidade social que acometem os sujeitos adoecidos pela TB. E 

neste aspecto a vulnerabilidade do sujeito doente se constitui em barreira na adesão a 

política do TDO, a qual é percebida pelo profissional de saúde a partir do momento em 

que este entra em contato com a realidade do sujeito doente. Pode-se perceber que o 

discurso do SG04 se inscreve nas formações discursivas do discurso do sujeito gestor 02 

que também faz alusão à vulnerabilidade do sujeito adoecido pela TB.  

Aludir ao discurso do outro, em um mesmo contexto, que é o da transferência da 

política do TDO, em diferentes espaços que são os diferentes níveis de gestão, trata-se do 

fenômeno da polifonia a qual se constitui em um fenômeno de fala, onde “a estrutura 

polifônica se situa efetivamente ao nível da língua (ou da frase), e é da razão pela qual ela não se descobre 

por um dos estudos das interpretações ou dos empregos possíveis dos enunciados, mas apenas por um exame 

dos (co)textos aos quais estes são suscetíveis de se integrar”. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2014), e se constitui em “vozes oriundas de diferentes espaços sociais e diferentes discursos, constitutivas 

do sujeito discursivo”. (FERNANDES, 2008) 

Para ser mais específico em termos de barreiras na transferência da política do 

TDO, a questão do recurso humano prepondera como obstáculo neste processo, fato que 

pode ser observado tanto à nível de gestão regional, entremeio e municipal. 

Repare nos seguintes recortes: 
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Recorte nº06 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao nível de gestão regional da atenção à tuberculose, o sujeito-gestor 02 

traz que: 

“uma dificuldade é a rotatividade de profissionais.” 

“Principalmente de municípios pequenos, a gente vê isso, a gente treina, capacita, isso nos 

programas inclusive, e isso é um depoimento dos próprios profissionais né.” 

“Você tá num processo e aí tá lá, olha hoje é uma pessoa que está na condução disso, né, mas a 

outra pessoa, a pessoa que fez o treinamento, que estava naquela ação ela já tá em outra, às vezes está no 

próprio município, mas está em outra ação.” 

“[...] Então se você treina as pessoas com aquele perfil já de fazer isso, e daí a pouco muda as 

equipes aí você começa tudo de novo, então talvez isso fosse uma barreira.” 

[SG02] 

 

A questão da rotatividade do profissional de saúde que compõe a equipe do PCT 

impacta na assistência ao doente porque se muda o profissional, você perde o vínculo com 

o sujeito doente, além do serviço de saúde possui a incumbência de ter que recomeçar o 

processo de treinamento do novo profissional que irá integrar a equipe. O próprio sujeito-

gestor aponta para o fato de que depois de treinado o profissional de saúde para o 

 [silêncio do entrevistado] hum..[silêncio do entrevistado]. Olha, barreira? É, a gente observa não 

exatamente, nesta questão específica que a gente tá tratando aqui hoje, mas por a gente tramitar 

nas questões de gestão né e tem essa visão ah.., eu acho que uma dificuldade é a rotatividade de 

profissionais. Principalmente de municípios pequenos, a gente vê isso, a gente treina, capacita, isso 

nos programas inclusive, e isso é um depoimento dos próprios profissionais né. Você tá num 

processo e aí tá lá, olha hoje é uma pessoa que está na condução disso, né, mas a outra pessoa, a 

pessoa que fez o treinamento, que estava naquela ação ela já tá em outra, às vezes está no próprio 

município mas está em outra ação. [...] Então se você treina as pessoas com aquele perfil já de 

fazer isso, e daí a pouco muda as equipes aí você começa tudo de novo, então talvez isso fosse 

uma barreira. [...] A barreira talvez fosse isso, a questão da rotatividade, isso é, você né tem a 

equipe fazendo aquilo, aí não é mais aquela equipe, é uma outra equipe, e aí ela tem que pegar o 

manejo disso, certo? Isso certamente, isso ocorre com muita frequência em município 

principalmente os pequenos. 

[SG02] 
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programa, se ele não tiver perfil para atuar com este tipo de ação ele pode ser deslocado 

para outro setor da saúde dentro do município, a pedido dele mesmo ou conforme a 

necessidade do gestor do município e isto se perder.  

Estudo realizado no Brasil acerca do desempenho de serviços de saúde destaca que 

“a disponibilidade de recursos humanos pode influenciar na otimização dos serviços de saúde assim como a 

efetivação das atividades de acompanhamento e tratamento do doente e, portanto no desempenho dos 

programas de controle da tuberculose”. (CARDOZO-GONZALES et al, 2008) 

Monroe et al (2008) aponta para a inadequação quantitativa e qualitativa dos 

recursos humanos para o manejo da doença no SUS, onde destaca a importância de uma 

política de recursos humanos que garanta a formação e capacitação contínua dos 

profissionais. Ponce et al (2011) traz que o fato de ser atendido pelo mesmo profissional de 

saúde fortalece as relações de vínculo entre a equipe e o sujeito doente, além de ter este 

profissional como referencia durante o seu tratamento.  

Em relação ao entremeio da gestão no controle da tuberculose, a questão dos 

recursos humanos no controle da tuberculose é tratado de outra maneira: 

Recorte nº07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sétimo recorte o sujeito do estudo traz no seu imaginário que a ausência de 

aspectos inerentes ao sujeito profissional como: vocação (disposição natural do espírito; 

 Bom, eu acho que primeiro, é, a pessoa tem que ter assim, uma vocação muito grande de, é, de 

de, em ver o paciente, tem que ter uma vocação, estabelecer uma relação com o caso com a 

paciente, com a pessoa que está fragilizada, né, fragilizada, no caso aí pela tuberculose. É, ela tem 

que, a barreira é se você tem uma pessoa que faz o tratamento supervisionado não tiver essa, essa, 

esse desprendimento essa injeção de ânimo, de animosidade, qualquer contra essa, esse trabalho 

dele ele temm que gostar, ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. E aí, acho que essa é uma 

barreira, né. A outra barreira, é de ordem assim material. É aquilo que eu já falei então falta isso, 

falta aquilo, falta tempo, mas primeiro, é, agora a descentralização, acho que tá tudo junto nesse 

processo, implantação descentralização, descentralização, é..., cai naquilo né? Se está mais próximo 

tudo fica mais fácil né. Agora quais? Quais barreiras né? Eu acho que é justamente essa, se a 

pessoa não está bem treinada também, não está motivada. Quem vai fazer tem que tá, tem que ter 

essa presença né. “Eu quero resolver esse problema, eu quero ver esse caso curado, né”! Então tem que ter 

essa motivação. Eu acho que motivação pessoal é importante. E depois não só a motivação 

pessoal são os recursos materiais que é um problema de todo mundo né? 

[SG03] 
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propensão, tendência, inclinação, escolha, predestinação), injeção de ânimo (coragem), animosidade (no 

mesmo sentido de animo), gosto (satisfação, sentir prazer) e paixão (sentimento forte e profundo, afeto 

violento, grande afeição, amor ardente, entusiasmo) (FERNANDES; LUFT; GUIMARÃES, 1996), 

podem se constituir em barreiras no processo de transferência da política do TDO como 

aponta as seguintes FDs: 

“Bom, eu acho que primeiro, é, a pessoa tem que ter assim, uma vocação muito grande de, é, de de, 

em ver o paciente, tem que ter uma vocação, estabelecer uma relação com o caso com a paciente, com a pessoa 

que está fragilizada, né, fragilizada, no caso aí pela tuberculose.” 

[SG03] 

 

Neste aspecto o sujeito destaca a questão da vocação do sujeito profissional para 

cuidar do sujeito fragilizado pela doença, mais a frente ele traz que: 

“É, ela tem que, a barreira é se você tem uma pessoa que faz o tratamento supervisionado não 

tiver essa, essa, esse desprendimento essa injeção de ânimo, de animosidade, qualquer contra essa, esse 

trabalho dele ele tem que gostar, ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. E aí, acho que essa é uma 

barreira, né.” 

[SG03] 

 

Neste aspecto, o sujeito aponta que para materializar a política do TDO é 

necessário que, mais precisamente o sujeito que está na ponta do sistema, o profissional de 

enfermagem que realiza a medicação supervisionada, além da vocação em lidar com o 

sujeito adoecido pela TB possua outros atributos como o desprendimento, ânimo e paixão 

pelo trabalho. Atributos que, no seu imaginário, se ausentes no profissional se constitui 

como barreiras à transferência desta política no espaço da micropolítica do trabalho em ato.  

Neste sentido cabe destacar que existe uma relação de contradição entre o real e o 

imaginário onde o real é “o modo de vida prevalente na sociedade brasileira seja de desigualdades e 

gerador de doenças e agravos, produzindo incessantemente uma população necessitada de serviços médicos 

que não pode ser ignorada” (SANTOS, 2007), e estas doenças e agravos como a tuberculose, 
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impulsionam a existência de profissões obviamente relacionadas à manutenção da saúde e 

de corpos saudáveis para o trabalho. (FOUCAULT, 1999) 

O imaginário que se opõe ao real é que no inconsciente deste sujeito gestor, se não 

houver uma pré-disposição dos sujeitos em trabalhar em determinadas profissões como a 

da saúde, e mais precisamente o profissional da enfermagem com a questão da tuberculose 

isto pode se constituir em barreiras no processo de transferência desta política.  

Entretanto deste ponto de vista o sujeito gestor em questão acaba por produzir um 

apagamento dos outros sujeitos profissionais de saúde que estão envoltos no processo de 

cuidar e até mesmo do sujeito doente, de sua família e até da comunidade considerando o 

paradigma da promoção da saúde no processo de cuidar. Destaca-se que a enfermagem 

reconhece a multidimensionalidade do cuidado e a perspectiva que ele seja de 

responsabilidade tanto individual, familiar e comunitária como outros profissionais 

(SANTOS, 2007) 

Este mesmo autor destaca que as circunstancias sociais, históricas e culturais atuais 

no imaginário das pessoas, é o de que a saúde das mesmas é da obrigação dos profissionais 

de saúde e não delas mesmo, isentando-se deste processo; e a reversão deste processo se 

constitui um desafio histórico como um processo de construção de um novo fazer em 

saúde. (SANTOS, 2007) 

Na FD: 

“Eu acho que é justamente essa, se a pessoa não está bem treinada também, não está motivada.” 

“Quem vai fazer tem que tá, tem que ter essa presença né.” 

“ “Eu quero resolver esse problema, eu quero ver esse caso curado, né”! Então tem que ter essa 

motivação. Eu acho que motivação pessoal é importante. E depois não só a motivação pessoal são os 

recursos materiais que é um problema de todo mundo né?” 

[SG03] 
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Neste aspecto, o sujeito deixa evidente que a motivação parte de um bom 

treinamento, que a injeção de ânimo que ele se refere em outra FD anterior é justamente a 

capacitação, o treinamento desse profissional que vai atuar in lócus. 

Quando ele parafraseia “eu quero resolver este problema, eu quero ver esse caso curado” o 

sujeito se coloca no lugar do profissional que está motivado para exemplificar que a 

motivação profissional influencia neste processo. É inegável que a motivação dos recursos 

humanos interfere neste processo, mas há que se questionar o que pode conduzir a 

desmotivação do profissional? 

Marcolan (2007) ao trazer o tema do trabalho e produção do sofrimento nas 

organizações de saúde pontua que a valorização do profissional (profissão médica 

culturalmente e economicamente falando tem mais valorização do que a profissão de 

enfermagem mesmo as duas tendo como enfoque salvar vidas), o reconhecimento social 

influencia fatores intrínsecos, entre os quais a remuneração salarial, as relações interpessoais na profissão, a 

promoção do sofrimento diário e o adoecer a longo prazo. (MARCOLAN, 2007) 

Não somente isto, mas o autor destaca outros agentes agressores que podem ser 

encontrados no contexto do trabalho como a cultura e a função organizacional, o papel do 

trabalhador na organização, o seu desenvolvimento, insignificância na tomada de decisão e 

controle do trabalho, relações interpessoais no trabalho e interface lar-trabalho. 

(MARCOLAN, 2007) 

Os problemas são inúmeros como sobrecarga de trabalho, desvio de funções, falta 

de capacitação e educação permanente percebidas como desvalorização e desestímulo  

limitando o desenvolvimento profissional, indicação de chefia sem considerar competência 

técnica, contato contínuo com o sofrimento e as agruras  da população geram sentimento 

de impotência, frustração e conflitos internos, entre outros. (MARCOLAN, 2007) 

Além da motivação ele destaca que os recursos materiais também pode se constituir 

em barreira para a transferência desta política visto que sem estrutura não se consegue 

implementar a política no local. Marcolan (2007) aponta a falta de recursos materiais como 

um fator que pode inviabilizar o seguimento da assistência.  

Nos serviços públicos muitas vezes a falta de materiais se deve à causas estruturais, 

organizacionais e individuais onde a estrutura tem a sua causa na constituição do serviço, 
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nas influencias políticas e nos entraves burocráticos; as causas organizacionais dizem 

respeito a organização do serviço como a falta de planejamento, e objetivos, rotinas, 

normas, controle e a corrupção. As causas individuais relacionam a problemas referentes ao 

funcionário e ou desmotivação dos mesmos. (BIAGOLINI; SANTOS, 2007) 

Em relação ao nível de decisão local a questão dos recursos humanos como barreira 

para a transferência da política do TDO é percebido de modo mais tecnicamente e de 

gestão do cuidado, como aponta o seguinte recorte: 

Recorte nº08 

 

 

 

 

Quando o sujeito-gestor 04 aponta: 

“Ainda tem algumas barreiras no sentido de, das dificuldades de você às vezes convencer o 

profissional da importância do TDO, né.” 

“Muitos ainda acham que você tá paparicando demais o pacientes, vamos assim dizer. Outros vão 

até pelo lado da questão da autonomia do paciente, “o paciente tem que ter a autonomia de decidir se vai 

tomar ou não a medicação” até isso a gente já ouviu também.” 

[SG04] 

 

O sujeito aponta que uma das barreiras para a transferência desta política é 

justamente convencer o profissional de que o TDO é importante. A capacitação e o 

treinamento vêm a se constituir o diferencial neste processo, que é o de fornecer a 

informação e o conhecimento necessários para atuação desse sujeito. 

De acordo com Malagutti e Biagolini (2007) a questão dos recursos humanos 

apresenta um aspecto crítico na construção do sistema de saúde brasileiro, onde “a qualidade 

 Ainda tem algumas barreiras no sentido de, das dificuldades de você às vezes convencer o 

profissional da importância do TDO, né. Muitos ainda acham que você tá paparicando demais o 

pacientes, vamos assim dizer. Outros vão até pelo lado da questão da autonomia do paciente, “o 

paciente tem que ter a autonomia de decidir se vai tomar ou não a medicação” até isso a gente já 

ouviu também. Então eu acho que talvez essa seja um problema. 

[SG04] 
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da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a 

atenção individual e coletiva”. Neste aspecto é desejável que “a formação e o desenvolvimento 

profissional leve em conta o ensino, a gestão do SUS e o controle social no setor são fundamentais para 

estimular e desencadear novos perfis de trabalhadores e de gestores das ações , serviços e sistemas de saúde” 

(MALAGUTTI; BIAGOLINI, 2007) 

Neste sentido, a educação permanente como pressuposto de aprendizagem 

significativa que promove e produz sentido, proposição de que as transformações das 

práticas profissionais devem estar baseadas na reflexão crítica sobre as práticas reais em 

ação na rede de serviços. (MALAGUTTI; BIAGOLINI, 2007) 

Isto para que não haja distorções neste processo como ter o entendimento de que 

se está “paparicando demais os pacientes”, pois a política promove a adesão, e nesse aspecto é 

preciso trazê-lo para si, para a unidade. 

De fato, há a questão do direito do usuário de aceitar ou negar o tratamento que lhe 

é ofertado, mas em se tratando de questão de saúde pública há controvérsias. 

Principalmente quando o sujeito parafraseia os profissionais de saúde enunciando “o paciente 

tem que ter autonomia de decidir se vai tomar ou não a medicação”, no entanto apaga de sua 

memória discursiva a existência do risco. 

Outra barreira importante apontada no nível de gestão local é a questão da política 

pública local. Repare no seguinte recorte: 

Recorte nº09 

 

 

 

 

“[...] o município tá numa situação, onde existe o compromisso da atual prefeita de redução da 

jornada de auxiliar de enfermagem.” 

 Às vezes a gente vai dar um passo pra frente e o outro a gente tem que repensar algumas coisas, 

então nós, por exemplo, o município tá numa situação, onde existe o compromisso da atual 

prefeita de redução da jornada de auxiliar de enfermagem. Isso tá acontecendo gradativamente e 

infelizmente ainda não houve reposição de profissional, então exemplo, a gente tem levado isso 

pra discussão, porque isso impacta nos ambulatórios de um modo geral, inclusive no TDO. 

[SG04] 
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“Isso tá acontecendo gradativamente e infelizmente ainda não houve reposição de profissional, então 

exemplo, a gente tem levado isso pra discussão, porque isso impacta nos ambulatórios de um modo geral, 

inclusive no TDO.” 

[SG04] 

 

Nas FDs acimas, o sujeito-gestor local aponta que a política das 30 horas para o 

pessoal de enfermagem no município pode ter impacto significativo na assistência ao 

sujeito doente atendido no município pelo simples fato de que, se você reduz horas de 

trabalho, a estrutura do serviço necessita ser alterada.  

Por exemplo, se o programa funciona de 2ª a sexta-feira e o profissional de 

enfermagem faz um horário de 8hs por dia com uma hora de almoço, isto não mais será 

possível, pois o profissional permanecerá um período de seis horas do dia no programa e o 

restante do dia faltará profissional para realizar as ações do programa.  

De fato isto poderá impactar de forma negativa no programa, daí a implementação 

da diminuição da jornada de trabalho da enfermagem para 30 horas semanais, vem a se 

constituir em uma política publica que causa preocupação à coordenação do programa 

merecendo ser pauta de discussão. Definir o número de profissionais necessários na área de 

atenção primária se constitui em grande desafio, além da qualificação, visto que as equipes 

devem ser dimensionadas considerando o número de trabalhadores e especificidades da 

unidade em termos de risco à saúde. (MALAGUTTI; BIAGOLINI, 2007) 

O próprio sujeito traz que repassar o problema para frente não é solução como 

aponta o seguinte recorte: 

Recorte nº10: 

 

 

 

Então você tem essas e outras barreiras e, por exemplo, hoje seria um momento que a gente 

poderia falar assim “ai, então vamos passar pra todas as unidades de saúde fazer o TDO!” nós vamos 

encontrar barreiras fechadas pelo mesmo motivo, porque o problema também tá acontecendo nas 

unidades. 

[SG04] 
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O sujeito aponta que transferir a política do TDO para as unidades de saúde neste 

atual momento da política de redução da jornada no município seria como o dito popular 

“chover no molhado” (grifo meu) visto que, obviamente as unidades de saúde da atenção básica 

perpassam pelo mesmo processo.  

Fechamento 

À guisa das conclusões pode-se enunciar que os aspectos favoráveis apontados na 

transferência e manutenção da transferência política do TDO se constituir na criação de 

uma frente parlamentar  para convencer e divulgar sobre a importância da questão da 

tuberculose no nível de gestão estadual. Já no nível de gestão regional foi destacado 

aspectos técnicos da própria política do TDO como o baixo custo da política que promove 

a adesão e a cura.  

No nível intermediário foi destacado o acesso e acessibilidade geográfica do sujeito 

doente ao tratamento e o vínculo entre o sujeito e a equipe. Na gestão municipal destaca-se 

o apoio social e a intersetorialidade como aspecto favorável neste contexto. 

As barreiras citadas pela gestão estadual neste processo foram o não alcance das 

metas do milênio pelo Brasil e que para isto é necessário o fortalecimento da questão social 

em conjunto com a política do TDO, além de pontuar como barreira a falta de 

enfrentamento da doença pelo sujeito que se mostra fragilizado e vulnerável neste 

processo.  

Já os níveis regional, intermediário e municipal destacaram a questão dos recursos 

humanos com diferentes enfoques. O nível regional destaca a rotatividade dos profissionais 

como barreira, pois quebra o vínculo sujeito doente-sujeito profissional de saúde; o nível 

intermediário destaca aspectos inerentes ao sujeito como perfil profissional, vocação e 

motivação pessoal, além de recursos materiais como barreiras neste processo. O nível de 

gestão local aponta outros pontos dos recursos humanos que atrapalham a gestão do 

cuidado como a falta de capacitação e treinamento impactando no conhecimento do 

mesmo e na visão distorcida da questão, além da política pública local que vem no 

descompasso em termos de numerário de composição das equipes para manutenção da 

gestão do cuidado no contexto desta política. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discursividade dos gestores acerca da transferência da política do TDO nos 

diferentes níveis de gestão revela diferentes efeitos de sentidos que ocorreram durante este 

processo.  

Destaca-se que, em todos os níveis analisados pode ser apreendido o silenciamento 

do sujeito em relação a política em questão com diferentes significados como o 

silenciamento do sujeito-gestor do nível estadual que silencia quanto a negociação desta 

política entre os diferentes entes federados; o silenciamento foi utilizado para sustentação 

do próprio discurso significando uma transferência de política atravessada por uma 

estrutura de relações de produção e de manutenção do poder tanto no nível regional para o 

municipal quanto ao silenciamento com o sentido de demarcação da posição-sujeito em 

contraste com o lugar ideológico do sujeito-gestor do entremeio da transferência da política 

do TDO. 

O apagamento e os esquecimentos também estiveram lado-a-lado durante a TP 

com diferentes sentidos. No nível de gestão estadual para o regional o apagamento da 

efetividade da política do TDO em relação ao tratamento auto administrado; já o nível de 

gestão regional para o municipal o apagamento se deu em relação ao modo como a mesma 

vem sendo transferida, autoritária pela naturalização dos processos, e manutenção das 

relações de produção e estrutura de poder, fato esse que se repete no nível municipal. No 

entremeio da TP o apagamento está relacionado a autonomia do sujeito-doente que resiste 

a esta política. 

A polifonia pode ser percebida em todos os discursos dos sujeitos interpelados para 

esta pesquisa, trazendo o atravessamento das vozes da OMS, do discurso médico e do 

discurso político emergindo diversos sentidos com predomínio da polissemia e da 

contradição ideológica trazendo a deriva e o deslizamento de sentidos da política do TDO, 

que gradativamente passou pelo processo de transferência autoritária para a transferência 

voluntária, porém incompleta no município que não conseguiu superar o paradigma da 

desconcentração das ações de TB para a Atenção Primária em Saúde. 

Em relação aos aspectos favoráveis e desfavoráveis à TP do TDO, pode-se 

perceber ditos e não ditos pelos sujeitos gestores neste processo assim como a presença de 

metáforas indicando o deslizamento e a deriva de sentidos associado ao fenômeno da 

polifonia apontaram para a questão do suporte social, dos recursos humanos e o 
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enfrentamento do sujeito-doente e sua vulnerabilidade como grandes barreiras para a 

transferência da política do TDO.  

O acesso e a acessibilidade geográfica associados ao vínculo com a equipe foram 

tomados como pontos favoráveis a transferência desta política para os diferentes níveis de 

gestão. Neste aspecto, a criação de uma frente parlamentar na luta em prol da tuberculose e 

o baixo custo desta política também foi tomada como aspectos favoráveis no interdiscurso 

desses sujeitos-gestores. 
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UM EFEITO DE FECHAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DA 

POLÍTICA DO TDO EM DIFERENTES NÍVEIS DE DECISÃO 

POLÍTICA 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Dinâmica da Transferência da Política do TDO para o Município de RP-SP. 
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ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Prezado (a) senhor (a),  

 

Gostaria de convidá-lo (a) para participar da pesquisa intitulada “A Transferência da 

Política do Tratamento Diretamente Observado em Diferentes Níveis de Gestão Para o Controle da 

Tuberculose”, que está sendo realizada por mim, Elisangela Gisele de Assis, pesquisadora 

responsável pelo projeto e pós graduanda da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP/USP). 

Ela tem como objetivo analisar a Transferência de política do Tratamento 

Diretamente Observado (TDO) para o controle da Tuberculose nas diferentes instâncias 

políticas subnacionais, partindo do município de Ribeirão Preto/SP, sob a percepção de 

coordenadores de saúde responsáveis por Programas de controle da tuberculose e 

secretários de saúde. 

Sua participação consistirá em responder a uma entrevista individual com nove 

questões norteadoras, a qual será áudio-gravada, podendo durar em média 40 minutos e ser 

realizada no local e horário de sua preferência (serviço de saúde ou domicílio). 

A participação do (a) senhor (a) será completamente voluntária e não haverá custo 

algum pelo fato do senhor (a) estar participando, nem o senhor (a) receberá qualquer 

remuneração.  O (a) senhor (a) poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sendo que seu vínculo empregatício não será prejudicado de forma alguma por 

conta disso. Também garantimos que a pesquisa será conduzida de forma a não causar 

nenhum desconforto físico ou emocional, porém há possibilidade de algum desconforto 

quando tiver que expressar seu conhecimento e opinião sobre a transferência da política do 

tratamento diretamente observado em diferentes níveis de gestão para o controle da 

tuberculose.  

Caso isso ocorra, nós podemos parar nossa conversa e continuar ou não depois, se 

assim quiser. Destacamos ainda que os resultados desta pesquisa não trarão benefícios 

diretos ao senhor (a) neste momento, mas que sua participação será extremamente 

importante para avaliarmos o modo que como ocorre a transferência da política do 

tratamento diretamente observado nos diferentes níveis de gestão. Nós poderemos obter 

informações importantes sobre como ocorre esse processo de transferência, bem como 

compreender quais fatores que auxiliam ou dificultam o mesmo, o que contribui em muito 

para a discussão e formulação de políticas públicas em saúde no controle da tuberculose de 

forma que traga melhoria na atenção à tuberculose.  

Se o senhor (a) concordar em participar, por favor, assine duas vias deste 

documento que se chama termo de consentimento livre e esclarecido, após ter a 

oportunidade de tirar suas dúvidas comigo. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste 

termo assinado pelos pesquisadores (eu e o responsável pela coleta). 

Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco por meio do endereço ou 

do telefone abaixo. 
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A presente pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), 

pois respeita as questões éticas necessárias para a sua realização.  

O Comitê de Ética em Pesquisa também tem a finalidade de proteger as pessoas 

que participam de pesquisas e preservar os seus direitos. Assim, se for necessário, entre em 

contato com este Comitê de Ética em Pesquisa para obter maiores informações pelo 

telefone (16) 3602-3386, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.  

Caso deseje falar conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone (16) 

3602-3949, ou procurar-nos na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (EERP-USP), na Avenida Bandeirantes, 3.900 – Campus Universitário, 

Ribeirão Preto – São Paulo, CEP: 14.040-902. 

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, 

concordo com a minha participação, pela qual decidi de livre e espontânea vontade. 

Eu, ______________________________________, aceito fazer parte desta 

pesquisa, contribuindo por meio das minhas respostas junto ao questionário sobre a 

transferência do Tratamento Diretamente Observado em Diferentes Níveis de Gestão no 

município em que trabalho. 

Estou ciente de que quando eu não quiser mais participar, posso desistir 

sem qualquer consequência para mim, tanto pessoal, quanto relacionada ao meu 

vínculo empregatício. Sei, também, que ao final desta pesquisa, o meu nome será 

mantido em segredo. Recebi uma cópia deste documento, assinada pela pesquisadora 

responsável e por seu orientador, e tive a oportunidade de discuti-lo com, pelo menos, um 

deles. 

 

 

 

____________________       ____________________              ____________________ 

Entrevistado (a)               Pesquisador Responsável              Entrevistador 

(a) 

Elisangela Gisele de Assis 

 

 

 

 

 

________________, ___ de ___________ de 201_. 
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ANEXO II - ROTEIRO PARA GERAÇÃO DOS DADOS DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL/ESTADUAL DE SAÚDE 

 

 

Grupo de Estudos Epidemiológico-Operacionais 

em Tuberculose 

Grupo de Estudos Qualitativos em Saúde 

 

 

ORIENTAÇÕES INICIAIS 

Roteiro de Entrevista – Projeto: A Transferência da Política do Tratamento Diretamente 

Observado em Diferentes Níveis de Gestão Para o Controle da Tuberculose. 

 

Secretário Municipal de Saúde 

Primeiro momento: Expor o projeto, bem como do que se trata a “Transferência de Políticas”. 

 O presente projeto de pesquisa tem por objetivo conhecer como ocorre a transferência da 

política do Tratamento Diretamente Observado (TDO – antigo Tratamento Supervisionado) para a 

Tuberculose em seu nível de coordenação. A Transferência de Políticas se trata de um conceito 

ainda novo em estudos brasileiros e consiste em compreender como ocorre o processo de 

transferência de uma determinada política (ou prática de cuidado, por exemplo, o TDO), de um 

determinado nível governamental, até os serviços de saúde que realizam o TDO. Dessa forma, é de 

grande importância ouvir as contribuições de vocês para compreender o como a transferência do 

TDO passa da esfera nacional para a estadual, a regional e, por fim, a municipal. Isso nos auxiliará a 

compreender as potencialidades e também as fragilidades que podem estar presentes nesse 

processo, além de contribuir para identificar as alternativas que podem ser empreendidas na 

melhoria da atenção aos doentes de TB de nosso país. 

Segundo momento: Fazer a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido junto ao 

entrevistado, pedir para que, em caso de concordância, o mesmo assine as duas vias, sendo que uma 

ficará com o entrevistador, e outra com o entrevistado. 

Ao iniciar a entrevista, se atentar ao preenchimento de todas as informações no formulário abaixo, 

pois as mesmas serão importantes para a organização das informações obtidas pelo grupo de 

pesquisa. 
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1. Fale sobre a implantação/descentralização do TDO para o(s) seu(s) município(s). 

2. Comente sobre a experiência na implantação/descentralização do TDO junto aos 

profissionais da Atenção Básica/Unidades de Referência. 

3. Comente sobre o fluxo de comunicação das informações sobre o TDO entre os 

diferentes níveis de coordenação. 

4. Fale sobre a articulação das informações do TDO entre os profissionais da Atenção 

Básica/Unidades de Referência. 

5. Como o município tem envolvido/motivado os profissionais da Atenção Básica, 

Unidades de Referência, Sociedade Civil Organizada e outros setores  junto ao 

TDO? 

6. Você observa alguns aspectos favoráveis à implantação/descentralização do TDO? 

Quais? 

7. Tem sido identificadas barreiras desde o processo de implantação/descentralização 

do TDO? Quais? 

8. Tem sido feitas adequações para efetivar a política do TDO em seu(s) município(s)? 

Quais? Se não fez, o que está planejando? 
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ANEXO III - ROTEIRO PARA GERAÇÃO DOS DADOS DOS 

COORDENADORES DA ATENÇÃO À TUBERCULOSE (Nível Federal, 

Estadual, Regional e Municipal) 

 

 

Grupo de Estudos Epidemiológico-Operacionais 

em Tuberculose 

Grupo de Estudos Qualitativos em Saúde 

 

 

ORIENTAÇÕES INICIAIS 

Roteiro de Entrevista – Projeto: A Transferência da Política do Tratamento Diretamente 

Observado em Diferentes Níveis de Gestão Para o Controle da Tuberculose. 

 

Coordenadores da Atenção à Tuberculose (Nível Federal, Estadual, Regional e Municipal) 

Primeiro momento: Expor o projeto, bem como do que se trata a “Transferência de Políticas”. 

 O presente projeto de pesquisa tem por objetivo conhecer como ocorre a transferência da 

política do Tratamento Diretamente Observado (TDO – antigo Tratamento Supervisionado) para a 

Tuberculose em seu nível de coordenação. A Transferência de Políticas se trata de um conceito 

ainda novo em estudos brasileiros e consiste em compreender como ocorre o processo de 

transferência de uma determinada política (ou prática de cuidado, por exemplo, o TDO), de um 

determinado nível governamental, até os serviços de saúde que realizam o TDO. Dessa forma, é de 

grande importância ouvir as contribuições de vocês para compreender o como a transferência do 

TDO passa da esfera nacional para a estadual, a regional e, por fim, a municipal. Isso nos auxiliará a 

compreender as potencialidades e também as fragilidades que podem estar presentes nesse 

processo, além de contribuir para identificar as alternativas que podem ser empreendidas na 

melhoria da atenção aos doentes de TB de nosso país. 

Segundo momento: Fazer a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido junto ao 

entrevistado, pedir para que, em caso de concordância, o mesmo assine as duas vias, sendo que uma 

ficará com o entrevistador, e outra com o entrevistado. 

Ao iniciar a entrevista, se atentar ao preenchimento de todas as informações no formulário abaixo, 

pois as mesmas serão importantes para a organização das informações obtidas pelo grupo de 

pesquisa. 
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1. O que você vem fazendo para a implantação/descentralização do TDO e como 

está sendo desenvolvido isso no município? 

2. Fale (a partir do seu nível de coordenação) sobre o processo de 

implantação/descentralização do TDO no município. 

3. Fale sobre a sua experiência na discussão da transferência da política do TDO com 

outros coordenadores do PCT. 

4. Você já pensou em como os níveis de coordenação têm se articulado para a 

efetivação da transferência de política do TDO? Como isso vem acontecendo? 

5. A transferência de política relacionada ao TDO trouxe inovações nas ações de 

controle da TB? Se sim, descreva algumas experiências exitosas. 

6. Que estratégias tem sido utilizadas na transferência de política do TDO? Quais? 

7. A partir dessas estratégias, quais as lições que foram apreendidas na melhoria das 

ações de controle da TB? 

8. Você identifica aspectos favoráveis à implantação/descentralização do TDO? 

Quais? 

9. Você observa barreira(s) no processo de implantação/descentralização do TDO? 

Quais? 

10. Tem sido feitas adequações para efetivar a transferência da política do TDO entre 

os demais níveis de coordenação? Quais? 
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ANEXO IV – COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

 


