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RESUMO 

Introdução: este estudo é parte do projeto Construção de cuidados em rede nos 

serviços públicos de saúde em Piracicaba que busca a integração dos recursos da rede 

municipal tendo como foco os trabalhadores acidentados, aplicando a metodologia 

denominada Laboratório de Mudanças Interfronteiras. A interface desse projeto e o trabalho 

que ora apresentamos, encontra-se descrita no texto principal. Objetivos: esta pesquisa tem 

como escopo aprimorar a construção da linha histórico cultural, analisar os marcos históricos 

como possíveis determinantes organizacionais para as mudanças na rede, identificar as 

contradições emergentes na rede e apresentar um diagnóstico situacional da Rede de Atenção 

de Piracicaba Metodologia: tendo em vista que o objeto da pesquisa é o processo de formação 

da rede de saúde municipal baseado na teoria da atividade histórico cultural de Vygotsky, o 

estudo tem caráter exploratório e descritivo de abordagem qualitativa. Valeu-se das fontes de 

informações documentais e históricas advindas de sessões do Laboratório de Mudanças 

Interfronteiras, gravadas e filmadas. Obteve-se, ademais, quatro entrevistas com pessoas 

fundamentais para a construção da rede pública de forma a complementar os dados das 

sessões. As entrevistas foram conduzidas por meio de um roteiro semiestruturado com o 

intuito de captar o processo de atendimento aos acidentados de trabalho.  A totalidade dos 

dados foi agrupada na dimensão de estrutura e processos o que permitiu visualizar os fatos por 

décadas na linha do tempo, entre a fundação da Santa Casa até o ano de 2016.  A partir 

dimensão estrutural criaram-se subcategorias sobre política e investimento; sujeito, mediação 

e objeto de trabalho e contradições. E a partir da dimensão processo, agruparam-se em 

subcategoria acesso e sistema de informação. Tomou-se como referencial teórico a teoria da 

atividade histórico-cultural de Vigotsky e como formação da rede de Atenção a Saúde, de 

Eugênio Vilaça Mendes. Resultados e discussão: produziu-se uma linha histórica por desenho 

gráfico do sistema de atenção à saúde local, com foco no atendimento ao acidentado de 

trabalho. Assinalaram-se os principais fatos por décadas, tendo como marcos a Fundação da 

Santa Casa, o advento do Sistema Único de Saúde e as suas transformações até 2016.  No que 

se refere ao aspecto estrutural, a evolução histórica exibe, aparentemente, uma estrutura boa 

em rede com distribuição tecnológica em três níveis de atenção. Houve sucessivas investidas 

persistentes pela oferta de atendimento às urgências, de 80 até a implementação de Unidades 

de Pronto Atendimento, fortalecidas com a linha de financiamento advinda do governo 

federal. A demanda em excesso criou um distúrbio na conformação da necessidade das 

Unidades de Pronto Atendimento em detrimento do cuidado longitudinal previsto para a 

atenção básica. Essa dualidade é visível a partir de 2000, com o aumento abrupto de unidades 



de atenção básica que busca, aparentemente, a melhoria de atenção longitudinal do 

indivíduo e das famílias. A expansão da rede significa um aumento da divisão de trabalho e 

requer ferramentas de articulação entre serviços, elemento que se constatou ser frágil quanto à 

natureza organizacional. Por isso, em mediação e atores buscou-se discutir as lacunas na 

comunicação interinstitucional como uma das consequências da divisão de trabalho. Neste 

sentido, não se organizaram necessidades básicas de formação e capacitação dos profissionais 

com vistas à emergência do objeto coletivo que requer múltiplos cuidados. A realidade do 

Núcleo de Apoio de Educação em Saúde identificado na estrutura encontra-se totalmente 

alienada desse processo, mostrando-se contraditória à política pública de Educação 

Permanente. A centralidade administrativa é uma característica clara na formação histórica, o 

que contrapõe á diretriz organizacional do Sistema fundamentado na descentralização das 

decisões e de ofertar serviços coerentes aos perfis epidemiológicos da população. Quanto ao 

dispositivo de sistema de informação disponível, o Relatório de Atendimento aos Acidentados 

de Trabalho (RAAT) teve capilaridade e potencial produtor de informação qualificada.  

Conclusão: confere à estrutura local hegemonia hierárquica para reproduzir e reiterar 

problemas, no entanto, de sem melhorar a competência organizativa para potencializar os 

recursos investidos. A estrutura ostenta perspectivas positivas de que desenvolvam meios 

organizativos de coordenação da rede de forma a reconhecer o objeto coletivo e sua 

capacidade instituinte de cuidado coletivo. Embora se tenha constatado o potencial 

colaborativo de cada trabalhador, nota-se que o profissional se encontra subsumido a uma 

organização hierárquica difusa, mas centralizada sem o subsídio das diretrizes políticas.  

Palavras Chaves: Laboratório de Mudanças, Acidente de trabalho, Teoria Histórico Cultural, 

Sistema de Atividade, Política Pública e Enfermagem em Saúde Pública 

TITLE : MUNICIPAL HEALTH NETWORK TRAINING PROCESS: ANALYSIS UNDER THE 

PERSPECTIVE OF THE HISTORICAL - CULTURAL THEORY 

 

 

ABSTRACT: 

Introduction: This study is part of the project Networked construction in the public health 

services in Piracicaba, which seeks to integrate the resources of the municipal network, 

focusing on injured workers, applying the methodology called Interfrontier Change 

Laboratory. The interface of this project and the work presented here is described in the main 

text. Objectives: This research aims to improve the construction of the cultural historical line, 

to analyze the historical milestones as possible organizational determinants for the changes in 

the network, to identify the emerging contradictions in the network and to present a situational 

diagnosis of the Piracicaba Attention Network Methodology: Since the research object is the



process of formation of the municipal health network based on the theory of cultural historical 

activity of Vygotsky, the study has an exploratory and descriptive character of qualitative 

approach. He relied on sources of documentary and historical information from Interfrontier, 

Recorded and Filmed Laboratory sessions. There were also four interviews with key people 

for the construction of the public network in order to complement the data of the sessions. The 

interviews were conducted through a semistructured road map with the purpose of capturing 

the process of attending work accidents. The totality of the data was grouped in the dimension 

of structure and processes, which allowed visualizing the facts for decades in the time line, 

between the foundations of Santa Casa until the year 2016. From a structural dimension, 

subcategories on politics and investment were created; subject, mediation and object of work 

and contradictions. And starting of the process dimension, they were grouped into 

subcategory access and information system. The theory of Vigotsky's historical-cultural 

activity and the formation of Eugenio Vilaça Mendes's network of Attention to Health were 

taken as theoretical references. Results and discussion: a historical line was produced by 

graphic design of the local health care system, with a focus on attending work accidents. The 

main events for decades were marked by the Santa Casa Foundation, the advent of the Unified 

Health System and its transformations until 2016. As far as the structural aspect is concerned, 

historical evolution appears to have a good structure in network with technological 

distribution in three levels of attention. There were successive investees for the provision of 

emergency care, from 80 until the implementation of Emergency Care Units, strengthened 

with the line of financing from the federal government. The excess demand created a 

disturbance in the conformation of the need of the Ready Care Units, to the detriment of the 

longitudinal care provided for basic care. This duality has been visible since 2000, with the 

abrupt increase of primary care units that seemingly seeks to improve the longitudinal 

attention of individuals and families. The expansion of the network means an increase in the 

division of labor and requires tools of articulation between services, an element that has been 

found to be fragile as to the organizational nature. Therefore, mediation and actors sought to 

discuss the gaps in inter-institutional communication as one of the consequences of the 

division of labor. In this sense, basic needs for training and qualification of professionals were 

not organized with a view to the emergence of the collective object requiring multiple cares. 

The reality of the Health Education Support Nucleus identified in the structure is totally 

alienated from this process, which is contradictory to the public policy of Permanent 

Education. Administrative centrality is a clear characteristic in historical formation, which 

contrasts with the organizational guideline of the System based on the decentralization of 



decisions and of offering coherent services to the epidemiological profiles of the population. 

As for the available information system device, the Report of Attention to the Worker's 

Casualties (RAAT) had capillarity and potential producer of qualified information. 

Conclusion: it confers on the local hierarchical structure hegemony to reproduce and reiterate 

problems, however, without improving the organizational competence to potentiate the 

invested resources. The structure has positive perspectives to develop organizational ways of 

coordinating the network in order to recognize the collective object and its institutional 

capacity for collective care. Although the collaborative potential of each worker has been 

verified, it is noticed that the professional is subsumed to a hierarchical organization diffused, 

but centralized without the subsidy of the political guidelines. 

Key words: Change Laboratory, Accidents, Occupational, Cultural Historical Theory, System 

of Activity, Public Policy and Public Health Nursing 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

 Sou enfermeiro formado pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – 

USP no ano de 2010. Iniciei minha vida profissional como Gerente do Programa de 

Acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos, no Núcleo de Atenção a Saúde, no 

Departamento de Medicina Preventiva da UNIMED - Cooperativa de Trabalho Médico de 

Amparo, de 2011 a 2014. No mesmo período paralelamente,  ministrava aulas  na Escola Alfa 

de ensino técnico  

 No início do ano de 2014 tive a oportunidade de assumir uma atividade nova – 

Regulação no âmbito da saúde na Prefeitura Municipal de Amparo. Neste mesmo ano iniciei 

minha carreira como docente de ensino superior no Centro Universitário Amparense - 

UNIFIA, instituição na qual permaneço até a presente data. Em março de 2015 fui promovido 

para Coordenação da Central de Regulação Municipal, ao posto de Supervisão Geral de 

Saúde, responsabilidade ampliada por monitorar os serviços de Alta e Média complexidade do 

município de Amparo. A experiência acumulada na central de regulação levou-me a perceber 

a indiscutível relação desses serviços com a atenção primária. Sobreveio então, a necessidade 

de aprofundar meus conhecimentos em gestão incluindo a atenção primária, o que justifica o 

interesse na pós-graduação no Programa de Mestrado Profissional em Atenção Primária. 

 Como tema para a dissertação, a possibilidade de explorar o tema Regulação em 

Saúde mostrava-se profícua em dois sentidos, atuando como orientando e como orientador. 

No decorrer do curso surgiu uma oportunidade para participar de um projeto em andamento 

no município de Piracicaba, aplicando uma metodologia nova, o Laboratório de Mudanças. 

Essa proposta estava prestes a ser submetida para concorrer a um Edital PPSUS do Ministério 

da Saúde em 2016. A proposta de financiamento do projeto não se tornou realidade. Porém eu 

já havia aceitado o convite de integrá-lo como pesquisador, pois o mesmo encontrava-se 

articulado com o projeto temático FAPESP, coordenado pelo Professor Rodolfo Andrade 

Gouveia Vilela do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da 

USP. Essa metodologia me estimulou fortemente, por apontar caminhos de mudança na 

realidade e possibilitar aplicação em diferentes áreas.  

 Almejo para o futuro adquirir habilidades e conhecimento sobre o método e 

vislumbrar aplicação na realidade. 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Origem do Estudo 

 O presente projeto é integrado ao Projeto temático processo FAPESP N. 2012/04721-1 de 

2012 intitulado como “Acidente de trabalho: da análise sócio técnica à construção social de 

mudanças”, coordenado pelo Professor Rodolfo Andrade Gouveia Vilela do Departamento de 

Saúde Ambiental, da Faculdade de Saúde Pública da \universidade de São Paulo que inclui 

convênio com a Universidade de Helsinki, Instituto da Finlândia de pesquisadores associados, 

que oferece apoio técnico a estudantes de Pós Graduação/Bolsistas. 

 Este projeto encontra-se no penúltimo ano de execução e tem como objetivos: 

 1 Construir, testar e implantar uma metodologia de diagnóstico articulado com a 

mudança de situações perigosas prioritárias; 

 2 Aprimorar o Sistema de Vigilância em Acidente de Trabalho (SIVAT) de modo a 

integrar os dados da notificação hospitalar com outros bancos e desenvolver sala de 

informações que forneça indicadores de acidentalidade do interesse do usuário para orientar 

ações de vigilância por prioridades; 

 3 Investigar a trajetória terapêutica, estimar o custo da atenção aos acidentados graves 

e aos menores de 18 anos, e aprimorar a atenção integral a estes agravos na rede assistencial 

pública;  

 4 investigar as concepções adotadas pela justiça na responsabilização e o papel destas 

medidas na prevenção de novas ocorrências; 

 5 Aprimorar o Fórum de Acidentes enquanto espaço de produção, promoção e 

educação permanente na abordagem organizacional, traçando estratégias para alcançá-los. 

 Os cinco objetivos expostos acima têm em comum um mesmo núcleo temático – 

acidentes de trabalho. Observa-se que cada objetivo concentra um determinado foco, 

ampliando assim a abordagem em diferentes ângulos. Por isso, cada subtema, aglutina 

pesquisadores principais e associados, além de compor, conjuntamente, os pós–graduandos de 

diferentes níveis – mestrado, doutorado e pós-doc. 

 A dinâmica da interdependência entre grupos vem sendo mantida por compromissos 

mútuos entre equipes e unidade de propósitos: rigor nos prazos, organização de fóruns, 

seminários, intercâmbios nacionais e internacionais, divulgação de resultados ao vivo e em 

periódicos científicos, construindo um ambiente profícuo de formação e desenvolvimento de 

pesquisadores. 

 



 

 

1.2 Contexto do Estudo 

 O estudo em questão dá continuidade a um dos projetos do subtema três que 

investigou a trajetória de seis acidentados de trabalho de alta complexidade privilegiando o 

foco em análise de itinerários terapêuticos, conjugados à aplicação de fluxogramas 

analisadores de Emerson Merhy. A ênfase recaiu sobre os eventos sentinelas, que já estavam 

sendo investigados pelo CEREST local, município de Piracicaba, mobilizados pelas 

problemáticas na prática de acompanhamento pós-acidentes de trabalho.  

  Através de uma análise retrospectiva, os acidentados transitavam por todas as 

unidades, sem, contudo, ter visibilidade de alguma instância institucional que assumisse a 

coordenação desses cuidados na perspectiva de atenção integral (Takahashi, 2016)
 (1)

.  

Essa disfunção foi corroborada pelos resultados do projeto “Consequências Econômicas com 

Acidentes de Trabalho: Realidade do município de Piracicaba’ do mesmo subtema três (3) 

que investigou as consequências econômicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, 

para o setor público, decorrente da necessidade de tratamentos e cuidados com os acidentados
 

(2)
. O referido projeto foi concomitante a outro concomitantemente ao projeto intitulado 

”Impacto Social dos Acidentes de Trabalho no Município de Piracicaba (SP): análise e 

intervenção compartilhada na construção de rede de atenção integral aos trabalhadores 

acidentados”.  

O desenho do projeto que investigou as consequências econômicas atingia a rede de serviços 

públicos de saúde como um todo, incluindo os dois hospitais privados conveniados com o 

SUS. A possibilidade de condução dependia de mudanças por meio de renovações conceituais 

acerca do sistema de atividade dos profissionais, aliado a reformulações de políticas internas 

da rede.  

Em razão disso, a essência de resultados de ambos os projetos foi apresentada ao Secretário 

de Saúde do Município de Piracicaba. Em vista do problema evidenciado, de desarticulação 

entre instituições, foi selado um compromisso entre pesquisadores e a Secretaria da Saúde, 

para o apoio e desenvolvimento do projeto, ainda que circunscrito ao acidente de trabalho. 

 De acordo com a dimensão do problema que envolvia diferentes instituições e a 

necessidade de mobilizar os profissionais de diversos níveis hierárquicos, a coordenadora do 

projeto havia decidido pela aplicação da metodologia de Laboratório de Mudanças. 

Considerando a necessidade de superar as divisas entre as instituições, ousou-se pelo caminho 

do Laboratório de Mudanças Interfronteiras. Nesse método participaram os profissionais, os 

gestores e os pesquisadores, de forma colaborativa. Uma das primeiras etapas do método é a 



 

 

coleta de dados espelho para subsidiar a construção da linha do tempo, ferramenta que já foi 

construída pelos participantes durante as sessões proposta pelo método. 

Dessa forma o escopo central deste estudo é aprofundar a análise da linha do tempo , segundo 

a perspectiva histórico cultural, mostrando os eventos históricos que ocorreram neste 

processo, as contradições, os ciclos iniciados e que foram concluídos ou ainda vigoram, 

propondo, assim, um panorama analítico sobre como se deu a estruturação da rede de saúde 

ao longo da história, e o que levou ao atual panorama da rede. 

 

1.3 Justificativa  

Para que se compreenda o fenômeno da fragmentação da rede de saúde, responsável 

em grande medida pelas lacunas assistenciais é necessário o conhecimento do processo de 

estruturação da Rede de Atenção à Saúde de Piracicaba, pois sem essas informações tornar-

se-ia inviável a proposição de estratégias a fim de superar as contradições e evoluir para uma 

articulação efetiva da rede. 

São fundamentais, portanto, gestos como a análise e a reflexão sobre a linha histórica 

da formação da rede de saúde, levantamento de contradições, debruçando sobre as mudanças 

propostas ao longo do tempo, com base em depoimentos e documentos incluídos os contextos 

históricos que possam subsidiar os profissionais e pesquisadores na tomada de decisões 

visando à prática integral da assistência. Evidencia-se, dessa forma a relevância da proposta 

do presente estudo. 

 

1.4 Objeto de pesquisa 

 

 O objeto do presente estudo é o processo de formação histórico-cultural da rede de 

saúde de Piracicaba com foco no atendimento ao acidentado de trabalho, de forma a 

identificar a evolução, as contradições e as raízes dos problemas na dimensão sistêmicas da 

rede. 

 

1.5 Revisão de Literatura 

Sendo o objeto de pesquisa a Estruturação Histórica da Rede de Atenção à Saúde de 

Piracicaba voltada ao acidentado de trabalho, cabe trazer à reflexão experiências de 

articulação em rede de saúde de forma mais geral, e em rede de saúde do trabalhador de forma 

mais específica. Dessa forma busca-se construir um panorama da inserção da saúde do 



 

 

trabalhador no cenário da saúde e do estudos de Teoria Histórico- cultural contemplando, 

assim, os temas que serão mobilizados para descrição do estudo. 

Nas décadas de 70 e 80 o Brasil passava por uma reforma sanitária e mediante a uma 

nova concepção de saúde pública pensou-se na incorporação da saúde do trabalhador
 (3)

. 

Nesse cenário intensificou-se a discussão da saúde do trabalhador como um direito, 

sendo elaborada então a Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST). Em meio a esse 

processo político e social alguns estados e municípios realizaram ações de assistência e 

vigilância assim surgindo, assim, alguns serviços de atenção à saúde do trabalhador
 (3)

.  

Na constituição de 1988 definiu-se que o SUS seria o executor de ações de saúde do 

trabalhador, proposição ratificada pela Lei Orgânica da saúde 8080/90 e pela publicação em 

1998 das Portarias GM/MS nº 3.120 (Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador) e nº 3.908 (Norma Operacional de Saúde do Trabalhador) que contribuíram para 

organização das ações voltadas aos trabalhadores no quadro de gestão do SUS
 (3)

. Esses 

acontecimentos, unidos à 2ª Conferência de Saúde do Trabalhador que havia ocorrido em 

1994, concorreram para a criação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST)
 (3,4)

 no ano de 2002, fortalecendo, assim, a articulação e a integração 

entre serviços na esfera do SUS realizando ações de prevenção, promoção, recuperação e 

vigilância
 (3,4)

, tendo como eixo integrador o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador 

(CEREST)
 (3)

. 

A incorporação da saúde do trabalhador pelo SUS reconhece as condições para os 

eventos agressivos à saúde do trabalhador na visão epidemiológica e não se limita a atender o 

acidentado individualmente, mas objetiva quantificar o número de indivíduos sujeitos à 

insegurança e qualificar essas condições para posteriores mudanças
 (5)

. 

 Torna-se então de suma importância entender as causas de acidentes de trabalho, pois 

ações corretivas e preventivas dependem do conhecimento de seus determinantes de risco
 (6)

.  

 Essas informações permitem o planejamento de ações e intervenções direcionadas à 

causa ou causas (fatores e situações de risco), com o objetivo de eliminá-las, e, quando isso 

não é possível, reduzir seu impacto na saúde e na segurança daquele grupo de pessoas
 (6)

. 

 Embora o campo saúde do trabalhador tenha sido construído com a participação de 

vários atores sociais e políticos e de ter sido reconhecido no plano legal, não foram efetivadas 

novas práticas para além da assistência médica.
 (5)

 

 Desta forma, o campo ampliado da saúde do trabalhador no SUS constitui um novo 

paradigma de atenção à saúde que vai além da abordagem individual curativa tradicional e 



 

 

propõe abordagens interdisciplinares, inter setoriais e de fortalecimento da sociedade rumo a 

mudanças eficazes para promoção da saúde de quem trabalha 
(5)

. 

O acidente de trabalho origina um atendimento de saúde, e de acordo com a 

classificação dessa gravidade, poderá demandar atendimento em instituição de complexidade 

compatível com o caso, e por vezes será atendido em mais de uma instituição. 

Para que esse atendimento ocorra sem transtorno para o paciente, é necessário que 

estejam bem delineado quais os pontos a serem percorridos por esse sujeito, ou seja, 

necessita-se da presença de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

 As Redes de Atenção à Saúde (RAS) se fazem necessária, pois são fatores 

indispensáveis para que ocorra uma atenção integral e equânime para os usuários do sistema, 

dentre eles o acidentado do trabalho. Diante dessa questão debate-se o conteúdo de atenção 

integral para paciente vítima de acidente de trabalho. 

As propostas da Rede de Atenção à Saúde são recentes, embora já fosse um tema 

discutido mundialmente. Sua origem remonta à experiências de sistemas integrados de saúde, 

surgidas na primeira metade dos anos 90 nos Estados Unidos, avançando  pelos sistemas 

públicos da Europa Ocidental, Canadá, adentrando, posteriormente, alguns países em 

desenvolvimento
(7)

. Nos EUA segundo alguns estudos realizados, os fatores primordiais na 

integração dos sistemas foram: eficácia dos sistemas de informação, reforço da atenção 

primária à saúde, integração clínica, aumento da produtividade dos serviços e realinhamento 

financeiro e gestão da clínica, a partir da implantação de diretrizes clínicas
 (7)

. Províncias 

canadenses constataram a fragmentação da rede, propondo então a integração desses sistemas 

por meio da definição de uma população de responsabilidade, atenção primária à saúde como 

porta de entrada, da oferta de serviços integrais, do reforço das informações em saúde e do 

planejamento com base nas necessidades da população
 (7)

.  

Nos sistemas públicos de atenção à saúde da Europa Ocidental, as RAS têm sido 

introduzidas progressivamente em países como a Espanha, França, Alemanha, Suécia, 

Holanda e Reino Unido, na América Latina as redes de atenção à saúde são incipientes, não 

sendo diferente no Brasil.
 (7).

  

Como experiências nacionais, cabe ressaltar a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará 

(2000) relatou uma experiência pioneira de constituição de sistemas microrregionais de saúde 

que tinha como objetivo integrar o sistema público e superar as fragilidades da fragmentação 

determinada pelo processo de municipalização. Nesse sentido também, a Secretaria Municipal 

de Saúde de Vitória (2001) implantou um sistema integrado de saúde na região de São Pedro 



 

 

e o Programa Mãe Curitibana, que vem apresentando nos seus 12 anos de vida, resultados 

extremamente favoráveis. A partir dessa matriz e por decisão da VI Conferência Municipal de 

Saúde instituiu-se, no município, o Sistema Integrado de Serviços de Saúde
 (7)

. 

O município de Pirapora – MG propôs a estruturação em rede para o melhor 

desenvolvimento da atenção básica. Trabalhou-se, principalmente com redes temáticas como 

Rede Hiperdia de atenção às doenças cardiovasculares e aos diabéticos; Rede Viva Vida de 

atenção integral as mulheres e as crianças; Rede de urgência e emergência; e Rede mais Vida 

de atenção às pessoas idosas. 
(8) 

Pirapora se tornou um exemplo de município que está superando os problemas na área 

da saúde, o que permite pensar as redes de atenção à saúde como um requisito para a 

qualidade dos atendimentos a nível primário, sendo um elemento de vital importância, pois a 

partir da integração do sistema, facilita-se melhores possibilidades de atendimento à 

população e consequentemente melhores resultados
 (8)

. 

Em Chapecó-SC, em estudo feito sobre a atenção à saúde do trabalhador demonstrou 

que as ações na APS estão centradas no atendimentos programático; e contemplam os princi-

pais programas de saúde. Entretanto esse sistema não engloba a saúde do trabalhador, o que 

permita acreditar se que trouxer à tona o papel da Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador 

seria um dos caminhos possíveis para fortalecer a atenção integral aos usuários trabalhadores, 

bem como, fomentar e potencializar o desenvolvimento das ações em saúde do trabalhador na 

APS.
 (9)

  

No Vale do Taquari – RS, um estudo mostrou que há um grande número de 

trabalhadores afastados que, não estão, no entanto, sendo identificados na rede de saúde, ou 

seja, o motivo registrado para a entrada na rede não é em decorrência do trabalho, mas sim de 

questões clínicas. Esse dado evidencia que a produção atual de conhecimento sobre os 

trabalhadores/usuários da rede de saúde do SUS é imprescindível visto que a trajetória do 

trabalhador ainda deva ser construída
 (10).

  

Em suma, emerge a importância da estruturação de uma rede de atenção ao 

trabalhador articulada e sólida para uma melhor assistência, sendo longitudinal e transversal a 

todos os níveis de atenção, pois nos deparamos com uma fragmentação e desarticulação, que 

não promove uma assistência integral, gerando um desafio que cabe a este estudo interpretar-

lo, ou seja, compreender quais os fatos históricos que contribuíram para a construção desta 

rede e que a formataram da maneira como se encontra atualmente. 



 

 

Ainda para a construção da linha histórica da Rede de Saúde de Piracicaba voltada ao 

acidentado de trabalho é de vital importância a Teoria Histórico- cultural desenvolvida por 

Vigotsky, pautada na mediação cultural e que será conceituada mais adiante. 

A referida teoria vem sendo utilizada como um campo de estudo e referência para 

esfera da saúde, uma vez que embasa a forma como o indivíduo interage com o objeto 

mediado por artefatos, a fim de modificá-lo de acordo com sua necessidade. 

Um estudo na temática da saúde mental concluiu que é possível observar que o 

vínculo e a permanente atenção rotineira mostram para a equipe que os cuidados necessitam 

uma abordagem ampliada, sendo significados na mediação de condições sociais como o 

trabalho, as relações intrafamiliares e o apoio social e comunitário. Com isso, é possível o 

entendimento do porquê das ações do sujeito em um dado contexto social que determinarão o 

processo de saúde-doença do individuo.
 (11)

 

Estudos voltados para transformação da realidade e que se utilizam do Método de 

intervenção formativa Laboratório de Mudanças (LM) para fazê-lo, buscam o entendimento 

da Teoria de Vigotsky, uma vez que esse método se baseia em sua proposição teórica. 
(12)

. 

Pode-se ter como exemplo desse caso o estudo: O Método “Laboratório de Mudança” como 

intervenção formativa em uma escola do ensino fundamental: uma nova perspectiva em saúde 

do trabalhador, que objetiva apresentar e discutir o LM em uma escola de ensino fundamental, 

e analisar o método como uma prática que possa contribuir para a melhoria do ambiente de 

trabalho
 (13)

. 

 

1.6 Pergunta de pesquisa  

 Quais as mudanças ocorridas na história e os fatos que podem ter influenciado a 

estruturação da Rede de Saúde de Piracicaba até chegar à conformação atual? 

   

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste estudo se baseia, sobretudo na Teoria da Mediação 

Histórico Cultural de Vigotsky, e a explanação sobre a Rede de Atenção à Saúde do Eugenio 

Vilaça Mendes, que embasam a construção da linha histórica proposta.  

 O autor supracitado tem por base o materialismo histórico dialético que é proposto por 

Marx e Engels, para construção do conhecimento e entendimento do homem
 (14)

, sendo este 

entendido como o sujeito que cria o meio (a realidade) ao mesmo tempo que é dele um 

produto
 (14)

. Dessa perspectiva, entende-se que o ser humano é o único da espécie animal que 



 

 

consegue traçar sua maneira de viver, fruto de sua relação com os outros seres humanos e com 

a natureza
 (15)

, caracterizando assim a dialética. 

Esta relação faz com que o sujeito esteja constantemente estimulado pelo meio 

exterior. Assim, o homem não é apenas um ser que recebe o real, mas sim um ser ativo que 

através da relação dialética, transforma o seu objeto e o reconstrói.
 (14)

 

O materialismo histórico propõe que o entendimento dos processos históricos está na 

forma como os homens se organizam em sociedade para produzir os bens materiais de acordo 

com a sua necessidade, revelando assim o modo de produção. Esse modo é o que determina a 

forma como se processa historicamente a atividade humana e como a própria atividade, desde 

a perspectiva do trabalho, é entendida como a base de toda ordem histórico-social do ser 

humano
 (14).

 

 Mediante a relação histórica e dialética entre homem e natureza, o modo de produção 

e o trabalho, determinam então que, são as condições materiais que formam a base da 

sociedade. Com base nessa reflexão chega-se a conclusão de que a realidade evolui por 

contradição e se constitui em um processo histórico, sendo os conflitos internos desta 

realidade que provocam as mudanças que ocorrem de forma dialética
 (14)

, resultando desta 

forma, no entendimento de que o ser humano escreve a sua história por meio das atividades 

que realiza, ou seja, humaniza-se por meio da sua atividade e da transformação da natureza 

cria a cultura
 (16 17)

.  

 Como dissemos no início desta seção o arcabouço teórico para essa construção da 

linha histórica incide principalmente na Teoria Histórico cultural de Vigotsky. 

Tal teoria tem como paradigma o fato de que a realidade é material e dialética, estando 

o ser humano em constante. De acordo com essa linha teórica, entende-se que os processos 

psicológicos evoluem de acordo com o modo de produção, com as relações sociais, com as 

ferramentas e signos relacionados com a sociedade
 (17)

, objetivando designar as 

particularidades do comportamento humano e construir hipóteses de como esse 

comportamento se desenvolve historicamente
 (14)

. 

A partir dessa teoria o ser humano tem duas linhas de desenvolvimento a natural 

biológica que são as funções mentais elementares, com as quais as crianças já nascem e a 

cultural–social-histórica que são as funções mentais superiores originadas da interação social, 

aprendizado e cultura ao longo da história. Assim para Vygotsky, o desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo é indissociável do contexto social, histórico e cultural
 (18,19,20). 

  

Esse desenvolvimento cognitivo ocorre no que o referido autor chama de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, definido como distância entre o desenvolvimento real e 



 

 

desenvolvimento potencial 
(18, 20,21)

, sendo o desenvolvimento real atividades que o indivíduo 

realiza sem ajuda de outrem e o desenvolvimento potencial aquele que para ser realizado 

necessita-se auxílio de um indivíduo mais experiente
 (18 20,21).

 
 
 

Ainda em relação à Teoria histórico-cultural o conceito chave é o de Mediação 

Cultural que propõe a interação entre sujeito e objeto na qual o homem destaca-se da natureza 

entrando em contradição com a mesma, devendo agir sobre ela transformando-a, 

transformação esta mediada por artefatos usados como ferramentas. 
(12, 17,21)

. 

A mediação pode ser entendida como um método de intercessão de um artefato em 

uma relação, no qual esta relação deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse artefato, 

sendo, portanto, a interação do homem com o mundo mediada
 (22)

, ou seja, a mediação é a 

existência da interposição de um elemento entre o indivíduo e um fenômeno real. 
(23)  

Desta forma qualquer ação humana pressupõe o intermédio da mediação, inclusive a 

aprendizagem e a formação das funções psicológicas superiores, resultantes também da 

interação social. A mediação ainda é vista como instrumento de obtenção da consciência e do 

conhecimento
 (24 25,26).

 

   Passando para o campo coletivo da mediação, Vigotsky propõe quatro planos 

genéticos, (i) a filogênese que se trata da história da espécie; (II) a ontogênese que retrata a 

história do indivíduo da espécie podendo ser compreendida também como a evolução 

humana; (iii) a sociogênese que abarca a história cultural do grupo e (iv) a microgênese 

formação do seguimento psicológico
. (27)

. Sendo a mediação peculiar da ontologia do sujeito 

social, ancora-se na contingência da relação homem-natureza, reestruturando historicamente a 

essência do ser social e recuperando a concepção da vida humana
 (28).

 

Refletindo sobre esta conceituação, pode-se concluir que um indivíduo modifica o 

ambiente ou objeto para satisfazer as suas necessidades, estabelecendo desta forma aspectos 

culturais da sociedade, que serão mediadores da transformação, impulsionados por conflitos 

ou dilemas que os coloca em situação de desconforto trazendo a percepção de que algo terá 

que ser modificado. 

O modelo de mediação proposto por Vigotsky segue abaixo
 (21, 29, 30,31). 

 

 

 

 



 

 

Figura1: Modelo de Mediação de Vigotsky
  

 

Os artefatos ilustrados  na representação gráfica acima, podem ter uma representação concreta 

que seriam as ferramentas ou instrumentos, ou seja um objeto que pode ser utilizado para 

realização de alguma tarefa,. Nesses sentido, considera-se ainda, os signos, que podem ser 

definidos como algo que significa alguma coisa
 (18)

 e que se apresentam por uma conotação 

simbólica, semiótica, de natureza não instrumental, mas que tem função mediadora e são 

construídos culturalmente. A linguagem, por exemplo, é um signo mediador por excelência.
  

(20)  

Esse modelo foi considerado por Engestrom uma primeira geração da teoria de atividade, pois 

possui uma limitação já que se trata de um indivíduo e não o contextualiza em seu meio.  

Desta forma, Engestrom então considera uma segunda geração da teoria da atividade o 

proposto por Leontiev em 1978, que insere a ação coletiva, e assim chegou ao seu modelo 

desenhado abaixo. 
(29) 

 

 

Figura 2: Sistema de Atividade de Engestron 

 

 



 

 

A Teoria Histórico cultural possui alguns elementos básicos fundamentais para o 

desenvolvimento da Teoria da atividade: a origem da formação das funções psicológicas 

superiores; a internalização; a relação entre aprendizado e desenvolvimento; o método 

dialético de elaboração do conhecimento científico e o papel da intervenção pedagógica. 
(32)

 

A origem da formação das funções psicológicas superiores se refere a, mecanismos 

psicológicos mais complexos como a atenção, a memória e o, comportamento intencional, se 

desenvolve por meio das interações sociais, sendo culturalmente transmitidas através da 

linguagem. O outro elemento é a internalização, na qual o indivíduo internaliza os elementos 

criados pela sociedade e culturalmente estruturados. O terceiro elemento é a relação entre 

aprendizado e desenvolvimento, que para Vigotsky, o aprendizado não se trata de 

desenvolvimento, e sim um aprendizado adequado leva ao desenvolvimento. Tem-se, ainda o 

Método Dialético de elaboração do conhecimento científico, que se trata da passagem do 

concreto empírico (prática), para o abstrato (teoria) e chega ao concreto pensado (prática). Por 

fim, o último elemento é o papel da intervenção pedagógica, que define que o nível de 

desenvolvimento imediato se dá pelas operações que o indivíduo consegue resolver com ajuda 

de outra pessoa mais experiente, ou seja, obriga a mediação de outrem. 
(32)

 

Em suma, além dos elementos descritos a Teoria Histórico-cultural trabalha com a 

interação, com a troca, permitindo que cada indivíduo em contato com outros se complete 

para conquistar o seu potencial e que mediante a internalização, o que parece ser uma questão 

individual possa ser entendido como uma construção com o outro. Nessa teoria a cultura tem 

um papel importante, pois é ela que integra o homem pela atividade cerebral estimulada pela 

interação social mediada pela linguagem, sendo esta responsável pela interação entre os 

indivíduos. E o desenvolvimento do sujeito se dá por meio de relação social, que será o 

alicerce pedagógico, baseado em um aprendizado organizado que leva o sujeito a desenvolver 

funções mais complexas, apropriando-o para a compreensão das construções sociais que 

poderão ser utilizadas para transformações necessárias em sua história.   

Esse desenvolvimento do indivíduo proposto pela Teoria Histórico-cultural, também é 

impulsionado por contradições históricas, e que serão motivadoras de mudanças. 

A contradição elementar básica da atividade humana é a dualidade da produção social 

e a produção individual, porquanto a produção específica deve ser independente e 

subordinada à total
 (33)

 e elas não podem ser desvendadas diretamente, posto que se necessita 

de uma análise histórica das transformações da atividade e de uma análise empírica 

contemporânea de suas manifestações nas ações rotineiras dos profissionais. E essas 



 

 

manifestações se dão através de perturbações, rupturas, conflitos entre profissionais e dilemas
 

(34).
  

Desta forma as contradições não devem ser entendidas como um problema, mas sim 

como a energia cinética para a transformação e desenvolvimento
 (19,31, 35)

, ou seja, são fontes 

para a mudança e a inovação. 

A transformação de um sistema de atividade estável para outro mais avançado ocorre 

em cinco fazes, definição feita por Engestrom determinando o Ciclo de Aprendizagem 

Expansiva que se segue
 (12 21,34)

: 

 

 

Figura 3: Ciclo de Aprendizagem Expansiva  

 

No entanto, para que esse ciclo ocorra e as fases sejam sucessivamente alcançadas, 

necessita-se da resolução das contradições que aparecem em quatro níveis: (i) contradição 

primária; insatisfação com a situação vigente, com necessidade de mudança, contradição 

básica, (ii) contradição secundária: desarranjo entre elementos do sistema, (iii) contradição 

terciária: distúrbio entre elementos da nova atividade e da atividade prévia e (iv) contradição 

quaternária: distúrbio entre a nova atividade e atividades paralelas provenientes da lógica 

antiga
 (12 21,31)

. Assim as contradições podem ser compreendidas através de uma análise 

histórica das mudanças e desafios que afetam a atividade. 
(21)

 

A linha histórica a ser construída por esse estudo se trata de uma ferramenta proposta 

por uma metodologia de intervenção denominada Laboratório de mudança (LM), ferramenta 

para criação de um novo modelo de atividade, para solucionar uma contradição, propor 

soluções sistêmicas e também para a aplicação e o enriquecimento de um novo modelo, 

formado por fases de desenvolvimento expansivo.  



 

 

O estudo terá seu foco na primeira parte do ciclo do processo do LM que compreende 

o mapeamento da situação, e para isso, será construída a linha histórica da formação da Rede 

de Saúde de Piracicaba com enfoque no trabalhador acidentado. Pautado na coletas de dados e 

estudo etnográfico, o ciclo com as fases do L.M. é demonstrado abaixo: 
(12,34). 

Figura 4: As fases de um processo do Laboratório de Mudança (Adaptado de Engestrom et.al. 

1996, p.11). 

 

 

Iniciando com o conceito de Rede de Atenção à Saúde (RAS) as redes não são apenas 

um aglomerado de serviços de saúde trabalhando com diferentes atores dotados de certa 

autonomia, mas um sistema que busca a institucionalidade e o estabelecimento de relações 

estáveis e aprofundadas entre os pontos de atenção 
(7)

. Desta forma, constitui-se em um 

conjunto organizado de ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e 

missões assistenciais articuladas de maneira complementar
 (7, 8, 36,37).

 

 As redes de atenção à saúde constituem-se dos seguintes elementos: população; 

estrutura operacional, que compreende a atenção primária à saúde, pontos de atenção, 

sistemas de apoio e sistema logístico e de modelo de atenção à saúde
 (7)

. O objetivo da RAS é 

prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma regionalizada, com integração 

entre os diversos pontos de atenção que verdadeiramente atenda às necessidades da população 

local
 (38)

.  

A integração da saúde, com constituição de redes regionalizadas e integradas de 

atenção, é condição indispensável para a qualificação e a continuidade do cuidado à saúde e 

tem grande importância na superação de lacunas assistenciais e racionalização e otimização 

dos recursos assistenciais disponíveis
 (37)

. 



 

 

Os fundamentos básicos da RAS são a economia de escala, a qualidade da assistência 

e o acesso aos vários pontos de atenção. 

A economia de escala se dá substancialmente pela forma de distribuição de recursos 

fazendo com que os custos médios de longo prazo diminuam à medida que aumentam as 

atividades
. (7)

 

A economia de escala é importante para rede de atenção assim como os recursos 

disponíveis, aliando um ao outro, conclui-se que a melhor distribuição é a concentração dos 

recursos mais escassos e desconcentração dos menos, desta forma otimiza-se o recurso e 

corrobora-se com a economia de escala
. (7)

 

Outro ponto essencial é a qualidade. O serviço a ser entregue ao usuário tem como 

objetivo a alta qualidade, e isto é atingido quando está em concordância com os padrões 

definidos e os resultados esperados. 
(7)

 

Assim o serviço de saúde por sua vez deve integrar a escala e a qualidade, ou seja, 

quantidade e qualidade e ainda unir isso ao acesso, que tem por definição a capacidade de 

responder às necessidades de saúde da população. Dessa forma a RAS deve ter uma 

configuração na qual se encaixem elementos de concentração e dispersão dos pontos de 

atenção e dos sistemas de apoio, em equilíbrio com os critérios de acesso, fazendo com que o 

melhor panorama de uma RAS seja a sincronia de economia de escala e os serviços de 

qualidade acessíveis
. (7)

 

Para um bom funcionamento da RAS é importante a reorganização de recursos nos 

serviços e entre os serviços para otimizar a capacidade instalada a fim de buscar melhores 

soluções com menores custos, esse conceito leva o nome de substituição. Com isso a Rede de 

Atenção à Saúde visa alcançar melhores resultados sanitários, otimizando os recursos e tendo, 

consequentemente, maior qualidade de assistência e acesso aos usuários do sistema
. (7)

 

O acesso figura como um dos fundamentos da RAS e pode ser entendido inicialmente 

de forma micro sendo constituído por quatro componentes, a saber: (i) disponibilidade 

compreendida pela disponibilidade do serviço para usuário no momento que a necessidade 

estiver presente, englobando a esfera geográfica, a mobilidade urbana, horário de 

atendimento, a quantidade e a qualidade de recursos materiais e humanos; (ii) a capacidade de 

pagamento entendida como o custo do serviço em relação ao quanto o indivíduo consegue 

pagar, estão abarcados neste conceito o custo tanto de consultas, exames, procedimentos 

como o transporte, alimentação, hospedagem, entre outros, ou seja, agrega-se nesta dimensão 

todos os determinantes que possam alterar o poder de compra do indivíduo; (iii) a informação 

concebida como uma condição sine qua non para compreender todos os aspectos 



 

 

condicionantes do acesso, posto que o indivíduo bem informado adquire a capacidade de 

tomar decisões mais assertivas quanto a sua saúde e à utilização do sistema, a 

homogeneização das informações notabiliza um ponto de melhoria do sistema e (iv) a 

aceitabilidade sendo entendido como aspecto de menor percepção de influência no acesso, 

caracteriza-se pela atribuição destinada ao serviço e como isso é decodificado pelo usuário, 

podendo então a aceitabilidade sofrer interferência de fatores como a escolaridade, cultura, 

idade e gênero, além da intercomunicação das expectativas dos profissionais e usuários. (39) 

Observando-se de uma forma macro, o acesso pode-se ser entendido também por 

quatro dimensões: (i) componente econômico: a oferta deve ser correspondente à demanda, ou 

seja, a capacidade instalada deve suprir as necessidades de saúde populacional adscrita no 

território, podendo então enfrentar um fator limitante que é a falta de política pública voltada 

para tal componente, (ii) componente técnico assistencial: traz a organização da rede de uma 

forma hierarquizada, e regionalizada, sendo que a hierarquização pode acontecer dentro das 

microrregiões, não somente no todo do sistema. Corroborando a esse aspecto, tem-se a 

discussão não menos importante da referência e contra referência, complexidade de atenção, 

fluxos e resolubilidade dos serviços que pode nortear decisões de gestão para melhoria de 

acesso, (iii) componente político: discursa a cerca da atuação do cidadão sobre o sistema de 

saúde, fundido a consciência deste individuo de que o processo saúde-doença é influenciado 

pela determinação social, fortalecendo então a ideia de que o controle social é parte integrante 

das mudanças políticas, sendo este responsável por romper um paradigma histórico, no qual o 

estado se sobrepõe à sociedade, alterando a lógica do processo decisório, e fazendo valer a 

democracia, ao torna-lo protagonista nas escolhas de melhoria de acesso e (iv) componente 

simbólico: está relacionado com a relação do sujeito e sua subjetividade com a sociedade, 

sujeito esse construído historicamente e moldado pelas suas relações sociais, tratam-se de 

percepções, concepções do sujeito frente ao processo saúde doença, organização do sistema. 
(40). 

Somente a atuação de um RAS gerará valor para população, uma vez que o valor de 

atenção à saúde emerge da relação entre a qualidade dos resultados econômicos, clínicos, 

humanísticos e os recursos utilizados no cuidado de saúde. 
(7)

 

Enfim, as redes de Atenção à Saúde são estratégias que auxiliam na promoção da 

assistência de qualidade, equidade, humanizada e utilização correta da capacidade instalada 

que articuladas em redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde oferecem condições 

mais adequada para efetivação da integralidade e da atenção e redução dos custos
 (37)

, 



 

 

evidenciando que a RAS pode melhorar os resultados sanitários, satisfação do usuário e a 

redução de custos. 

Analisando então as teorias e os conceitos nelas contidos, observa-se que tratam a 

formação histórica do ser humano, como este se molda historicamente, e nos oferecem um 

melhor entendimento das ações dos indivíduos, uma compreensão mais clara dos motivos das 

mudanças, podendo então nos remeter à nossa própria vida, à própria história. São, portanto, 

teorias e métodos que podem nos auxiliar em qualquer aspecto mundano de nossa rotina e 

trajetória e que nos trarão melhor compreensão dos fenômenos que ocorrem conosco e com a 

sociedade e melhor aceitação das transformações que ocorrem histórica, individual e 

socialmente. 

Aliando ao entendimento de rede de atenção, a pertinência da estruturação e o 

funcionamento da mesma e sua importância para a engrenagem do sistema de saúde, fica 

posto que a Rede de atenção à Saúde fundida à Teoria Histórico Cultural e, serão o enfoque 

teórico deste estudo, tendo em vista a proposta de analisar a estrutura da rede de saúde 

delineada historicamente. 

 

 

 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral  

Qualificar as informações sobre a construção da Rede municipal de Saúde. 

3.2 Objetivos Específicos  

Aprimorar a construção da linha do tempo histórico- cultural da rede SUS municipal; 

Analisar os marcos históricos como possíveis determinantes para mudanças na rede;  

Identificar as contradições emergentes no processo da evolução da linha do tempo;  

Apresentar um diagnóstico situacional da Rede de Atenção à saúde de Piracicaba com 

base na teoria da atividade histórico-cultural.  

 

4. METODOLOGIA  

4.1 Tipo de Estudo  

 Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa que se valerá 

de fonte de informações documentais e históricas, associadas às informações que serão 

geradas por entrevistas. 



 

 

 O método qualitativo busca a compreensão do significado do objeto em estudo numa 

perspectiva individual ou coletiva para a vida das pessoas. A partir do significado dado a uma 

determinada coisa (fenômenos, manifestações, ocorrências, fatos, eventos, vivências, ideias, 

sentimentos, assuntos), as pessoas irão se organizar socialmente e estabelecer cuidados com a 

saúde, sendo fundamental compreendê-lo no processo saúde-doença, para auxiliar na relação 

profissional-família-paciente-instituição, e possibilitar uma melhor adesão ao tratamento e o 

entendimento dos sentimentos, ideias e comportamentos dos doentes, familiares e 

profissionais 
(41).

 

 A pesquisa qualitativa aborda um universo difícil de ser quantificado, entretanto 

oferece indícios relevantes para compreensão do problema de pesquisa, tais como o 

conhecimento das crenças, dos valores, do significado e das aspirações dos sujeitos 

envolvidos. Para Minayo (2008), no processo de construção do conhecimento, as visões de 

mundo tanto do investigado como do investigador estão envolvidas desde a concepção do 

objeto até a obtenção dos resultados
 (42)

. A utilização de um instrumental teórico metodológico 

auxiliará na construção da realidade a ser estudada e na manutenção crítica da influência da 

subjetividade dos atores envolvidos. 

 

4.2 Ética em Pesquisa 

Este projeto é vinculado ao projeto temático FAPESP N. 2012/04721-1 de 2012 

intitulado “Acidente de trabalho: da análise sócio técnica à construção social de mudanças”, 

coordenado pelo Professor Rodolfo Andrade Gouveia Vilela. Encontra-se aprovado pelo 

Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo sob número do 

protocolo CAAE 11 886113.5.0000.5421 

Todos os participantes no processo de entrevista serão informados sobre a pesquisa e 

assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II). Os princípios éticos a e 

legislação referente à ética em pesquisa foram respeitados na coleta de dados etnográficos e 

na construção da linha de tempo da rede de Piracicaba sob a responsabilidade dos 

pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP, Escola de Enfermagem da USP e do 

CEREST – Piracicaba que atuaram nessas fases.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo sob número do protocolo CAAE 83218717.3.0000.5421. 

 

4.3 Cenário do Estudo  



 

 

Piracicaba está distribuída em uma área de 1.378,069 km
2
. 

 
Apresentando uma 

densidade populacional de 264,47 hab./km², mostra números como um produto interno bruto 

perca pita anual de 56.745,39 reais (2014), e IDH 0,785(2010). 

Apresentou um aumento populacional conforme segue: 87.835 mil habitantes em 

1950, 116.190 em 1960, 152.505 em 1970, 214.295 em 1980, 283.833 em 1990, 329.158 em 

2000, 364.571 em 2010 e estima-se uma população de 394.419 mil habitantes em 2016 

apresentando em quase 7 décadas um aumento de 450% no número populacional Piracicaba
 

(43)
. O município conta com uma exímia estrutura destinada à assistência em saúde ao usuário 

SUS, conforme figura 5:  

Figura 5: Distribuição dos equipamentos dos serviços de saúde públicos e privados 

conveniados ao SUS (Piracicaba 2015) 
(2) 

 

 



 

 

 

 

4.4 População de Estudo  

De acordo com o projeto que iniciou a linha histórico-cultural, a fase de estudos 

etnográficos e a construção da linha de tempo foram convidados profissionais da Rede de 

Saúde de Piracicaba: profissionais coordenadores da Atenção Básica, da rede de Urgência e 

Emergência, membros da Secretaria de Saúde em nível central, SAMU, membros da 

assessoria técnica de saúde, coordenação Enfermagem e Medicina Centro Ortopedia e 

Traumatologia, do CEREST, coordenação do Serviço de Assistência Domiciliar, Núcleo de 

Apoio em Educação em Saúde (NAES), da enfermagem da Central de Fisioterapia, do corpo 

de Bombeiros, coordenação da Saúde Mental, do Centro de Especialidades Médicas, da 

coordenação do Núcleo de Transportes, da supervisão da Atenção Básica, e ainda para 

realização de entrevistas a fim de aprimorar as informações complementares à linha do tempo 

foram convidados quatro profissionais que vivenciaram o período anterior à Reforma 

Sanitária como o processo de implantação do SUS na esfera municipal. 

 

4.5 Fontes de dados 

Como fora exposto anteriormente, as fontes primárias de dados foram os participantes 

em sessões iniciais da metodologia de Laboratório de Mudanças Interfronteiras. Conforme 

essa metodologia, todas as sessões foram planejadas e conduzidas necessariamente com os 

seguintes itens: foco, objetivos almejados, estímulos selecionados para cada sessão, conjunto 



 

 

de outras estratégias de forma que os participantes junto com os pesquisadores buscassem um 

engajamento durante as sessões. O tempo estimado para cada sessão foi de duas horas 

ajustadas às possibilidades dos participantes. Houve gravação e filmagem das imagens de 

todas as sessões realizadas. Para isto, foi utilizado um Termo de Consentimento conforme as 

normas da pesquisa. Entre uma sessão e outra subsequente, o grupo de pesquisadores 

discutiam os resultados mediante os materiais coletados, da imagem e da gravação das 

respectivas sessões. É oportuno esclarecer que o presente estudo valer-se-á desses dados, 

precisamente, das sessões 1 a 8, cujos conteúdos correspondem ao levantamento etnográfico.  

  Cabe ressaltar que foram utilizados também materiais que já se encontravam 

armazenados em vídeos e gravações. Quanto à linha do tempo a equipe de pesquisadores e os 

participantes já haviam produzido esboços parciais para visualizarem nas sessões. Portanto, o 

presente estudo busca aprimorar essa linha, qualificando os dados disponíveis na interpretação 

destes.  

Em relação às entrevistas, elaborou-se um roteiro semiestruturado, conforme anexo I, 

com o objetivo de apreender a vivência das entrevistadas em relação ao período do seu 

engajamento no trabalho. Terá como foco o cuidado aos acidentados de trabalho, desde sua 

inserção na rede municipal, buscando capturar as transformações observadas até a presente 

data. Ademais buscou-se documentos de fontes oficiais em períodos variados: população 

datas de implementação de Unidades ambulatoriais gerais e especializadas, CAPS, Unidades 

de Saúde da Famílias, Unidades básicas de Saúde (UBS), Centro de Referência em Atenção 

Básica- CRAB, Serviço de reabilitação física, Serviços transporte, SAMU, Serviço de atenção 

domiciliar, Serviços de urgência e emergência e demais pertinentes. Para algumas décadas 

foram utilizadas informações publicadas em periódicos nacionais e internacionais.  

Além desses dados primários, o estudo buscou dados comprovatórios em documentos 

oficiais de fontes variadas. Contará também com a obtenção de dados econômicos no Sistema 

de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), de acesso público que 

certamente qualificará informações acerca do ônus financeiro ao tesouro municipal. 

 

4.6 Processamento e Análise de Dados 

 

Os dados da linha do tempo foram aprimorados uma vez que os pesquisadores haviam 

trabalhado na montagem da mesma. Foi reordenado em termos de transcrição cuidadosa de 

dados, preparando-os para interpretação. As imagens filmadas foram consultadas de forma a 

melhorar a interpretação das falas dos participantes.  



 

 

 

A análise da linha do tempo foi organizada por períodos de dez em dez anos uma vez 

que compreende longas décadas a partir da implementação do Hospital Santa Casa em 1854 

até alcançar o ano 2000. Os dados das sessões de LMI e entrevistas estavam restritas a partir 

da década de 70. Por isso, há lacunas referentes às décadas posteriores à inauguração do 

Hospital até 1970. Ainda assim selecionaram-se fatos relevantes da literatura disponível, 

observando tanto o referencial teórico de Vigotsky e de Eugênio Vilaça Mendes quanto às 

categorias assumidas para organizar resultados e sustentar a discussão dos achados.  

 Quanto aos dados advindos das oito primeiras sessões de LMI e entrevistas, pretende-

se realizar análise conjugada aos dados etnográficos e espelho, classificando-os nas 

dimensões estrutural e de processo. A estrutura no olhar do Donabedian
 (44)

 envolve as 

condições políticas, econômicas sociais e físicas que no seu conjunto oferece bases 

fundamentais para fazer acontecer os serviços. E o processo é a cerne da produção e 

qualificação em serviços de saúde, pois, a atividade de cuidar integra o sujeito, o receptor das 

ações de profissionais e o sujeito, enquanto produtor das ações ao interpretar necessidades do 

outro. Entende-se o processo em serviços como único, daquele momento de construção da 

vivência 
(44,45)

.  

Da totalidade de dados advindos das sessões e das entrevistas decidiu-se classifica-los em 

duas dimensões: 

1. Estrutural 

1.a Política e investimento; 

      1.b Sujeitos, mediação e objeto do trabalho.  

      1.c Contradições 

      2. Processo 

      2.a acesso 

      2. b sistema de informação 

 

A motivação para selecionar essas categorias foi buscar coerência à teoria da atividade 

histórico cultural na metodologia Laboratório de Mudanças Interfronteiras. Outro escopo é a 

adoção do conjunto teórico sobre rede de saúde proposto para o desenvolvimento no SUS 

Regional. 

Por fim, a linha do tempo foi desenhada de modo a maximizar a clareza dos elementos 

(ou fenômenos) constituintes da transformação situando-os em décadas. Após várias 

investidas para expressar a melhor representação gráfica desses constituintes, decidiu-se pelo 



 

 

desenho em círculo e em camadas para expressar a inter-relação dos níveis de atenção e de 

seus recursos, assinalada em cores distintas, amarelo, vermelho e azul marinho. Essa ideia 

pretende expressar a necessidade de integração de três níveis de atenção compostos por 

tecnologias de saúde, e que necessariamente deverão ser monitoradas pelos profissionais. O 

desenho dos triângulos permite a leitura da construção do objeto de trabalho, mediação por 

artefatos culturais e suas complexidades nas suas relações pela natureza de serviços. Ao 

mesmo tempo, fornece à imagem a dimensão do princípio da atenção em rede de cuidados à 

saúde de forma a capturar e superar a lógica que permeia o sistema de serviços. Claramente, 

exibe a divisão de trabalho centrada no modelo biomédico.  Diante do exposto, resta a 

indagação: o que evidencia no sistema de serviços os mecanismos de coordenação do SUS 

municipal?  

 

 

5. RESULTADOS 

Como exposto no capítulo metodologia, valeu-se de três fontes de informações para a 

organização dos resultados: dados espelhos coletados para o desenho da linha histórico-

cultural, entrevistas complementares com atores que atuaram na rede entre 70 a 2016, as 

sessões de LMI, documentos administrativos referentes à formação da rede de cuidados em 

saúde a literatura relacionada à formação da rede.  

No mapeamento histórico-cultural (Fig.6) destacam-se os fatos na sequência de 

aspectos gerais para situações particulares de forma a identificar os eventos internacionais, 

nacionais associados aos fatos ocorridos no interior do município.  A linha do tempo 

encontra-se desenhada entre 1800 e 2016 pela necessidade de integrar eventos pertinentes à 

formação da rede atual, sem perder de vista o acolhimento aos acidentados.  Neste sentido 

inseriu-se no quadro a evolução populacional do município, pois fundamenta-se nele a causa 

da formação da rede. Fundamenta-se nele, as implementações de cursos de nível superior, 

público, relacionados à formação em agronomia e odontologia, e por último da instituição 

privada.   

 Tomando como base essa linha, foram realçados os períodos antecedendo a fundação 

da Santa Casa até 2016, privilegiando fatos relacionados ao trabalho. A partir de 1950, pode-

se observar a apresentação em décadas, por incluírem fatos mencionados pelos participantes.    

Quanto aos gráficos em formato de elipse, três camadas representam os níveis 

assistenciais da realidade prática primária, secundária e terciária, os triângulos representam o 



 

 

sistema de atividades das instituições interdependentes tendo como seus elementos o objeto, a 

necessidade de uma pessoa doente ou não a depender da tecnologia disponível.  

Nas duas dimensões estrutura e processo, descritas na parte superior e inferior, 

respectivamente, relativa à linha central dos períodos, encontram-se agrupados os dados 

considerados essenciais, centrados no trabalho/trabalhadores. Para décadas a partir de 1970 

emerge a atenção ao acidentado de trabalho e a melhor visibilidade da atenção ao acidentado a 

partir de 1990.  

Em relação à formação da rede até a primeira metade do século XX a instituição 

hospitalar Santa Casa figurou isolada na cidade. Imaginando a economia brasileira na década 

entre 1930 e 1940, de transição demográfica e epidemiológica para construção da plataforma 

industrial, ocorreu a instituição da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) pelo governo 

federal, com a finalidade de regular o emprego dos trabalhadores.  A valorização do setor 

saúde emerge na década de 1950 quando foi instituído o Ministério da Saúde. Só na década de 

1970, emergem ações governamentais e o movimento da Reforma Sanitária.  

As dimensões eleitas são as relacionadas à teoria da atividade histórico-cultural do 

Vigotsky, quanto à formação da rede baseou-se na perspectiva do Eugênio Vilaça Mendes. As 

informações essenciais sobre as transformações históricas da constituição da rede de saúde do 

município foram sumariadas conforme a literatura existente, sobretudo para preencher a 

lacuna do período entre a inauguração da Santa Casa em 1854 até a década de 1970, pois não 

houve relatos nessas décadas nas sessões de LMI, nem nas entrevistas.  

Os marcos históricos foram categorizados em estrutura e acesso sendo: 

1. Estrutural 

1.a Política e investimento; 

      1.b Sujeitos, mediação e objeto do trabalho.  

      1.c Contradições 

      2. Processo 

      2.a acesso 

      2. b sistema de informação 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

1.a Política e investimento 

No cenário mundial no início do século XIX, na Inglaterra surge a primeira legislação 

voltada ao trabalhador, a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes de 1802, que trouxe o limite 

de 12 horas de trabalho, proibia a maioria dos trabalhos noturnos, inclusive a limpeza da 

fábrica e exigia a ventilação nas instalações 
(46)

. No mesmo país, em 1833, emerge a Lei das 

Fábricas, que discutia melhores salários e condições de trabalho, além de pautar ações 

relacionadas ao trabalho infantil.
 .
 

No âmbito nacional pelo levantamento realizado, a história da saúde pública no Brasil 

inicia-se em 1808
(47)

, ano marcado pela chegada de Dom João VI no País e abertura dos 

portos às nações com vínculos diplomáticos
 (48)

. O Brasil ainda estava sobre o colonialismo 

português, ou seja, encontrava-se sob o controle político e cultural da coroa portuguesa, já na 

saúde a organização sanitária era preambular. 
(49)

 

Nesse contexto nacional, longínquo, em 1854, inaugurou-se a Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia no município de Piracicaba. O propósito inicial foi suprir a carência de 

cuidados médicos e servir a população mais carente com a mesma qualidade prestada aos 

mais afortunados.  

Na mudança para o século XX, em 1919 na Europa é criada a Organização 

Internacional do trabalho (OIT), que almeja a promoção da justiça social. Trata-se da única 

agência da Nações Unidas estruturada com membros do governo, empregadores e 

trabalhadores, ou seja, é tripartite. Tem como objetivo o respeito às normas internacionais do 

trabalho, promoção do emprego de qualidade; extensão da proteção social e fortalecimento do 

diálogo social. 
(46,50). 

No mesmo ano de 1919, no Brasil o Decreto Nº 3724 foi sancionado, ele regula as 

ações resultantes do acidente de trabalho 
(51)

, o país começa sua caminhada à organização da 

saúde do trabalhador.
 

Na proximidade desses anos imerso no clima de formação da plataforma industrial no 

País, o ambiente era de mudança na forma de investimento, de capital agrícola para capital 

industrial, com a rápida e inevitável urbanização e industrialização com reflexo para a 

organização dos trabalhadores por fábrica. Em 1923, houve a criação das Caixas de 

Aposentadorias (CAP) pela Lei Eloy Chaves. Este sistema de CAP visava a garantir pensões 

em caso de algum acidente ou afastamento do trabalho por doença. Para os autores, já se 

visualizava nesse momento, em 1923, a relação entre setores público e privado pressionado 

pela abertura do mercado
. (52)

 



 

 

  Nas décadas entre 1930 e 1960, fatos importantes marcaram o âmbito nacional: 

instituição do governo do Getúlio Vargas, período fortemente marcado pelos golpes e  

ditadura militar coibindo ações democráticas e coletivas. 
(53)

. Apesar desse contexto, em 1932, 

foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAP)  no Estado Novo do Getúlio Vargas. 

Os Institutos podem ser vistos, como resposta do Estado às lutas e reivindicações dos 

trabalhadores na fase de urbanização e industrialização. Conforme os autores, acentuou-se o 

componente da assistência médica, não só do serviço próprio, mas, da prática de compra dos 

serviços de saúde instalados no mercado. Neste contexto de trabalho assalariado, que emerge 

o Decreto Lei nº 5.452/ 1º de maio de 1943 que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Trata-se de instrumento de regulação de contratos trabalhistas entre empresas/ organizações e 

as pessoas ofertantes da força de trabalho pelo poder público. 
(49,52) 

Ainda no contexto brasileiro, as ações em saúde eram vinculadas ao Departamento 

Nacional de Saúde, divisão do Ministério da Educação e só com a Lei nº 1.920 de 1953, o 

País deu um importante passo ao instituir o Ministério da Saúde, sendo um dispositivo do 

Poder Executivo responsável por compor planos e políticas públicas, com a missão de 

promover a saúde do brasileiro, pela integração com entes federais, iniciativa privada e 

sociedade. 
(54)

   

Mesmo com o advento do Ministério da Saúde, como ordenador do setor saúde 

nacional, ocorreu a unificação dos IAP e CAP, criando o Instituto Nacional de Previdência 

Social - INPS em 1965, no contexto de regime autoritário do governo militar. O fato 

consolidou o componente assistencial médico, marcado pela prática de compra de serviços 

assistenciais do setor privado, concretizando o modelo assistencial hospitalocêntrico, 

curativista e médico centrado, tendo como objeto principal, a doença e os doentes
. (52)

 

No ano seguinte a instituição do INPS com a Lei nº 5161/66 é criada a Fundação 

Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do trabalho (FUNDACENTRO), que 

surge com a proposta de estudar e pesquisar os ambientes de trabalho e ainda com o seu 

avanço torna-se pioneira em pesquisas sobre Doença Osteomuscular Relacionada ao trabalho 

(DORT), suas pesquisas levaram-na a ser liderança na América Latina em relação à segurança 

e saúde do trabalhador, além de ser colaboradora da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
(55)

  

Na década subsequente, como fato internacional não se pode deixar de apontar a 

Declaração de Alma-Ata, Cazaquistão, em 1978 , que frente ao proposto pela Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde
 (56).

 Na realidade, constituiu-se de um 

movimento mundial de repensar os elevados gastos resultantes do modelo hospitalocêntrico 



 

 

em detrimento dos cuidados em regime de atenção ambulatorial. Reafirmava a essência do 

significado da saúde, como um direito humano fundamental, considerando–a como uma das 

mais importantes metas sociais
. (56).

  

No cenário nacional ocorria o movimento de unificação dos serviços de saúde e 

demais aspectos sociais, em 1975 foi promulgada a Lei nº 6.229/75, que surgiu para organizar 

o sistema nacional de saúde, designando os principais domínios das esferas do governo, 

estabelecendo atribuições com foco na saúde além do Ministério da Saúde, abrangendo o 

Ministério da Assistência Social, Ministério do Interior e Ministério do Trabalho. Estando em 

um período de ditadura, a legitimação pelo Congresso Nacional foi facilitada, entretanto por 

se tratar de uma estratégia centralizadora no âmbito federal sofreu intensas críticas de 

Universidades e setores civis, sendo então esse sistema rediscutido no Movimento da 

Reforma Sanitária e a posteriori revogada pela Lei nº 8.080/90. 
(53,57)

 

Dando continuidade à esfera municipal, além da Santa Casa, construiu-se o Hospital 

Fornecedores de Cana, inaugurado em 1967,  para atendimento voltado aos produtores de 

cana e as pessoas empregadas nesse setor de energia alternativa. Com isto, indicou um rumo 

de que não havia proposta de serviços de saúde por parte dos governos. Em 1972, o HFC 

passou a ser filantrópico e a partir do convênio SUS, em 1994, seu perfil de referência 

regional foi transformado, abrangendo 26 municípios circundantes à Piracicaba. Conta com 

1400 funcionários, 275 médicos e tem o objetivo de valorizar a saúde e bem estar da família. 

(58)
   

Nesta mesma década, Piracicaba já contava com algumas unidades de saúde 

municipais desde 1977
(E3)

 e um Pronto-Socorro Municipal, aberto em 1978. Esta abertura do 

Pronto-Socorro Municipal deu acesso aos atendimentos dos casos de acidente de trabalho. 
(E4)

 

Ainda nessa década, coexistia o Instituto Nacional da Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), criado em 1977, vinculado ao Sistema Nacional de 

Assistência e Previdência Social- SINAPS
 (52, 53, 59,60) 

Pode ser deduzido que para os 

acidentados de trabalho, era primordial seu acesso aos serviços de saúde, pois, contribuíam 

com a previdência social,  

Conforme as falas das entrevistadas: 

 



 

 

 (...) existia ainda a ação do antigo INAMPS, então os casos (acidentados) eram 

encaminhados para o INAMPS, ou para os consultórios do próprio INAMPS que funcionavam 

como ambulatório de especialidades (...)
 (E2). 

 

Percorrendo ainda a década de 1980, houve a instauração do Programa Nacional de 

Serviços Básicos de Saúde (PREV- SAÚDE), que tomava como referência o documento de 

Alma-Ata.  Buscou a expansão do cuidado primário, orientado por uma única rede, submetida 

a uma hierarquização e regionalização, defendendo ainda a redução de custos e a cessação de 

cadastramento de instituições privadas, tal projeto não foi implantado por pressão do 

INAMPS. 
 (61,62) 

 

Com o insucesso do PREV-SAÚDE, emerge em 1982, o projeto Plano de 

Reorientação de Assistência à Saúde no Âmbito da Previdência Social - CONASP, com o 

propósito de focar na atenção primária. A inovação era conquistar a articulação das esferas 

federal, estadual e municipal e maior investimento em rede pública. 
(61,62)

  

   Em 1984, estas tentativas concretizaram a implementação de Ações Integradas de 

Saúde (AIS) que foram uma estratégia vital para o processo de descentralização da saúde, 

enfatizando a atenção primária, como porta de entrada e plano de cuidados ambulatoriais.  

Objetivava ainda a integração das instituições públicas de Saúde, propondo o modelo de 

referência e contrarreferência e racionalização de procedimentos de alto custo
 (61 62,63). 

Em 1986, os acontecimentos políticos positivos deram subsídios à realização da 8º 

Conferência Nacional de Saúde. Trata-se de um evento de marco histórico que consagra os 

princípios preconizados pela Reforma Sanitária, inovando a concepção de saúde, a 

reorganização do modelo de atenção e o pressuposto de que a saúde é um direito universal e 

dever do Estado, contemplado na Constituição de 1988
(62,63).

 

Em 1987, o SUDS (Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde) protagoniza a 

emergência do sistema de saúde de âmbito nacional, aprimorando e consolidando as AIS
 (63)

 

desconcentrando recursos financeiros à esfera municipal, e adota princípios de acesso 

universal, equidade, integralidade e regionalização. Concretiza o repasse de recursos do 

governo federal para os Estados e Municípios, favorecendo a descentralização 
(52).

  

Em 1990 materializa a Reforma Sanitária criando o Sistema Único de Saúde (SUS) 

determinado pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 que propõem ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos e recuperação da capacidade. Além da definição dos princípios de 

universalidade, equidade, integralidade dá maior ênfase à atenção básica no papel de ordenar 

os cuidados ofertados no sistema.  A participação da sociedade civil na gestão de serviços 



 

 

públicos, em outras palavras, controle social, marcou o acesso político visando à 

reorganização 
(49, 52,63)

. Cabe aqui ressaltar que ainda o sistema de saúde brasileiro sofria 

influência do INAMPS, extinto só em 1993. 

As mudanças políticas na esfera nacional refletiram nos municípios se tornaram 

protagonistas da gestão dos serviços de saúde, pois passaram a responder pelo planejamento e 

gerenciamento de recursos
 (64).  

Em Piracicaba, a estrutura de gestão municipal é alterada com a instauração da 

Secretaria Municipal de Saúde, que outrora era dividida em três coordenadorias, como se 

pode observar no relato da entrevistada: 

 

  (...) modificou a estrutura da saúde implantou-se a secretaria municipal de saúde, 

uniu-se as coordenadorias, elas passaram a ser subordinada a um gestor, elas (quer dizer as 

coordenadorias) existiam como atenção básica, unidade de pronto socorro e de especialidades 

odontológicas (...)
 (E2).           

 

Na década de 1980 em Piracicaba, havia 24 UBS e inaugurou-se mais dois Pronto 

Atendimento (PA), o de Vila Resende e  Santa Terezinha 
(LMI5, Fig.6)

 ambos fundados em 1988.  

Implantou-se também o Transporte de Urgência e Emergência em 1986
(Fig.6)

. Na época, os 

serviços contavam apenas com cinco enfermeiros
 (LMI5) 

 

É importante assinalar que o advento do SUS foi celebrado um convênio formal entre 

os hospitais privados e o SUS municipal, determinando o número de leitos destinados, 

conforme as regras públicas, como também a forma de atendimento, garantindo assim o 

acesso aos diferentes níveis de complexidade, como pode ser observado na fala da 

entrevistada:  

 

 (...) com a estruturação do Sistema Único de Saúde foi firmado um convênio com os 

dois hospitais, aí o número de leitos definidos para o SUS, o que seria o atendimento (...)
 (E2). 

 

Nesse contexto, chamou a atenção a fala dos participantes nas sessões de LMI em 

reiteradas vezes que os políticos locais e os gestores da época incentivaram o acesso aos 

serviços de pronto-atendimentos, contrariando os preceitos do SUS no que se refere ao 

cuidado longitudinal na atenção básica versus à histórica atenção de queixa-conduta.  Com 

isto,verificam-se a emergência da contradição conceitual da saúde, alienação ao assumir 

gestão municipal em prol dos munícipes e até contradição estrutural pela confusão.  



 

 

Deduz-se que houve uma intenção por parte dos políticos locais, associada aos 

serviços da mídia, de focar a atenção à saúde por meio de pronto-atendimento, ou seja, em 

UPA recém instaladas no período. Propositadamente, foi promovida a valorização do PA 

transformando-o em porta de entrada, conforme a descrição das falas dos profissionais nas 

sessões do LMI, 

 

 (...) foi uma política local para responder às demandas que estavam no PA 31 de 

março (...)
 (LMI5). 

 

(...) a imprensa focava muito “procure um médico para ser medicado, não use 

medicamento sem orientação médica”, focou muito nisso (...) 
(LMI5). 

 

(...) isso foi uma nítida inversão de modelo, que começou em 90,91 que eles 

priorizavam o pronto atendimento em detrimento às UBS, ai criaram todos os pronto- socorros 

(...)
 (LMI5). 

 

              (...) aqui em Piracicaba, nós tivemos uma valorização exacerbada da UPA (...) 
(LMI5). 

 

(...) o que chamou atenção depois de 95 foi esse “boom” de unidade de UPA, a 

atenção básica saiu de cena (...)
 (LMI6). 

 

  A década de 1990 foi marcada pelo aumento do número de pronto- 

atendimentos. Em 1993 já somavam quatro, além dos dois já existentes descritos acima, a 

unidade Mista do Vila Sônia em 1992 
(E1, LMI5)

 e em 1993 UPA 31 de Março. Na atualidade, 

as UPA, passaram a ser maior porta de entrada para os acidentes de trabalho conforme a 

pesquisa Consequências econômicas com os acidentes de trabalho: a realidade do município 

de Piracicaba, concluída em 2016. 

Foi uma década de maior atenção no atendimento ao acidentado de trabalho com a 

criação do Ambulatório de PST (Programa da Saúde do Trabalhador) em 1995
(LMI6, LMI7)

, 

sucedido da criação do Centro de Referência à Saúde do Trabalhador (CEREST) em 1997. O 

CEREST foi criado como núcleos voltados para a disseminação das propostas de 

matriciamento da Renast no SUS 
(65). No mesmo ano iniciam-se ações de vigilância ao 

acidente de trabalho e, em 1999, o acolhimento e atendimento ao trabalhador
 (LMI6)

. 

Corroborou no avanço a implementação dos registros de Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT) 



 

 

Ainda nesta década, destaca-se o Programa da Saúde da Família criado pelo Governo 

Federal em 1993 e ,em 1991, culminou com o Programa de Agente Comunitário da Saúde 
(66)

. 

Como emergência de sujeitos, particularmente, no município de Piracicaba foi instituído em 

1999 com cinco equipes
 (E2, LMI8)

, junto ao Programa de Agente comunitário de Saúde (1999)
 

(E2)
, viabilizando a formação da equipes pela parceira com uma Organização Não 

Governamental (ONG) em 1998 para contratação dos profissionais
 (E2)

 , completava a atenção 

básica 25 UBS que existiam em 1992
(LMI6).

    

 Em 1996 inaugurou-se, o Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT), tendo o papel 

de pronto atendimento em trauma além de ser referência regional do trauma. Passando a 

acolher, a depender da natureza da lesão, o acidentado de trabalho.  Instalou-se o Programa de 

Atendimento Domiciliar (PAD)
 (LMI5, LMI7)

, um serviço com a finalidade de atender às 

necessidades de saúde de pessoas acamadas com restrições na mobilidade 
(67).

 

No cenário nacional, importantes ações normativas foram expedidas: a Norma 

Operacional Básica de 1996 (NOB 96) e Emenda Constitucional nº 29/2000. A primeira 

indicou forte ênfase na disciplina de transferências de recursos intergovernamentais com 

características de financiamento por blocos, o que deu visibilidade aos recursos da atenção 

básica. Continha estratégias de fortalecer a instância municipal e romper com a lógica do 

pagamento procedimental e estimular novas estratégias assistenciais
 (52). 

A segunda buscou 

assegurar os recursos mínimos de financiamento das ações e serviços públicos de saúde
 (68).

 

Na primeira década do século XXI, em âmbito nacional eclodem importantes políticas 

que norteiam os pontos de atenção da rede, em 2001, origina-se a Lei nº 10.216/2001
(69)

 que 

discorreu sobre os direitos e proteção aos portadores de transtorno mental e realinhou o 

modelo de assistência, embasando a Reforma Psiquiátrica, condicionante para  elaboração do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Residência Terapêutica (RT). 

Em 2002, é formada a Rede Nacional da Saúde do Trabalhador (RENAST), concebeu-

se por meio da da integração dos CEREST, efetivando-se por ações que perpassam todo 

âmbito da Saúde do Trabalhador, envolvendo a gestão, a informação e conexão das ações de 

vigilância e de assistência em todos os níveis de atenção
 (65)

. Em 2009, com a Portaria nº 

2.728, a RENAST passa a compor a rede de serviços do SUS, voltando-se à promoção, à 

assistência e vigilância à saúde do trabalhador
. (70)

 

Em 2003, por intermédio das Portarias: n.º 1863/GM e nº 1864/GM, constitui-se a 

Política Nacional de Atenção às Urgências e o Serviço Pré Hospitalar Móvel, respectivamente
 

(71)
. Consequentemente em Piracicaba houve a transformação dos Pronto- Atendimentos 



 

 

municipais em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) subsidiadas com recurso federais. No 

mesmo em, 2004, houve a implantação do SAMU. 

Na sequência destas políticas nacionais ,em 2006, foram implementados a Política 

Nacional da Atenção Básica (PNAB) e o Pacto Pela Saúde.  A PNAB norteou as ações da 

atenção básica e organizar a mesma, esta política foi aprovada pela Portaria nº 2.488/2011
(72).

 

As experiências acumuladas desde 1990, na condução do projeto nacional- o SUS, 

levou a um novo marco de revisão. Emerge então, o conteúdo normativo do Pacto Pela Saúde 

divulgado pela Portaria nº 399/2006, que fez com que os gestores do SUS assumissem o 

compromisso de produzir um plano frente às necessidades e avaliá-lo anualmente, tendo como 

base os princípios do SUS pactuados em suas três dimensões: a) o Pacto Pela Vida constituído 

por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e 

resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas 

pelos governos federal, estaduais e municipais; b) o Pacto em Defesa do SUS engloba ações 

concretas e articuladas entre as três instâncias federativas, promovendo o SUS como Política 

de Estado mais que política de Governo; c) Pacto de Gestão que estabelece as competências 

de cada ente federado fortalecendo a gestão compartilhada e solidária do SUS 
(73).

 

No que se refere ao campo de atuação em saúde do trabalhador, pôde-se observar a 

realização de capacitação de notificação de acidente de trabalho em 2000.  

Quanto à Saúde da Família, ampliaram-se para 20 unidades de PSF em 2001
(LMI8, E2)

, 

além da inserção na rede municipal da Central de Fisioterapia e a Clínica de Olhos em 2004. 

Esta, exclusiva para consultas oftalmológicas e realizar encaminhamentos para cirurgia e 

atendimento de urgência, originando as unidades de pronto 
(67) 

Ainda nesse ano, a rede 

contava com 21 UBS
 (LMI8)

. Ano marcado também pela inclusão de empresa terceirizada para 

fornecimento de serviços médicos
 (LMI7)

  

Caminhando para o final da década, em 2007, houve a implementação do Centro de 

Referência da Atenção Básica (CRAB), que se diferencia da UBS por apresentar cardiologista 

no local. Esta especialidade médica é financiada por recurso municipal, complementando o 

recurso advindo da esfera federal 
(LMI8). 

 

(...) é o Centro de Referência para Atenção Básica, é uma coisa que só tem em Piracicaba, o 

financiamento vem como UBS, só que o município paga a parte o cardiologista (...)
 (LMI8). 

 



 

 

No último período a ser estudado que compreende entre 2010 a 2016, depara-se com 

outras duas legislações federais, o Decreto nº 7.508/2011, regulamenta a Lei nº 8.080/90 e a 

Lei Complementar nº 141/2012. A primeira visa à regulamentação da organização SUS 

compondo o processo de planejamento de saúde, assistência à saúde e articulação 

Interfederativa. A segunda determina os valores mínimos a serem destinados à saúde pública 

pela União, Estados e Municípios
. (74)

 

No período citado, pode-se visualizar um investimento na rede, ampliando a estrutura 

atingindo em 2016, 9 CRAB, 21 UBS, 52 PSF
 (LMI8)

. Estima-se a cobertura de famílias por 

PSF em 50%
 (E3)

, além das especialidades e os recursos hospitalares mencionados nas décadas 

anteriores. Nas sessões de LMI, foi ressaltado que se contava com a presença de um 

enfermeiro por plantão nas UPA ,em 2011
(LMI6)

, assumindo duplamente, a coordenação e a 

assistência.  

Em 2014 o município adere ao programa “Mais Médicos”
 (LMI8)

, ampliando o quadro 

dos profissionais médicos. Em 2016, esses investimentos alcançaram um quantitativo de 80 

enfermeiros na rede municipal e 1.900 profissionais ao todo na secretaria de saúde
. (LMI5)

 com 

tais investimentos  

 

1.b Sujeitos, mediação e objeto de trabalho.  

Nas sessões de LMI, destacou-se uma fala abaixo mencionada, na década de 1980, 

inexistia o espaço formal para o trabalho da enfermeira. Percebeu-se a ação de sujeito na rede 

de saúde mediando sua estruturação, nota-se isto no ano de 1983 com a criação do cargo de 

enfermeiro e a estruturação do serviço de enfermagem, conforme o COREN: 

 

   (...) Naquele momento, ainda não existia dentro da estrutura o cargo de enfermeiro, 

então eu atuei infelizmente sozinha, os demais profissionais que fossem técnicos, auxiliares ou atendentes , que 

naquela época existia , eram todos registrados no cargo de assistente de saúde, então, a gente fez uma 

intervenção junto à administração, junto à coordenadoria, a fim de que fosse estruturado o serviço de 

enfermagem de acordo com as normas do conselho, do nosso conselho, Conselho Regional de Enfermagem (...)
 

(E2).
 

Na década seguinte, em 1991, é criado pela Lei Municipal nº 3.305/91, e atualizado 

pelas Leis nº 4.242/96 e nº 4.895/2000, e de acordo com o regimento interno Capítulo I Art. 

2º – O Conselho Municipal de Saúde. Este tem a finalidade de atuar na formulação  e controle 

da execução da política Municipal de Saúde, inclusive nos aspectos econômico-financeiros, 

nas estratégicas e na promoção do processo de Controle Social em toda sua amplitude, no 



 

 

âmbito dos setores público e privado. 
(75).  

 Vale assinalar isto como conquista importante em 

nome dos princípios da cidadania, das diretrizes organizativas afetos à descentralização 

sustentando a construção de sujeitos na dimensão do assistido e de quem disponibiliza essa 

assistência, fundamental para o projeto SUS.  

Em 1999, houve a criação dos cargos do PSF, em 2000, a capacitação a esses 

profissionais ,assim, ocorreram eventos mediados por importantes atores da época, conforme 

as falas que seguem: 

 

 (...) ele tinha implantado o Programa de Agente comunitário de Saúde, mas só que 

não fizeram o processo para ser reconhecido pelo Ministério , ai quando eu ingressei , fiz o 

projeto, fiz a defesa na câmara de vereadores, porque eles tinham que aprovar a estrutura, foi 

aprovado e encaminhado para o Ministério e ,ao mesmo tempo, em paralelo, a gente fez a 

proposta de implantação do Programa de Saúde da Família (...)
 (E2). 

 

(...) então a gente fez a proposta, passou pela aprovação regional, levamos para São 

Paulo, foi aprovada e demos encaminhamento ao Ministério, e ai começamos a implantar e 

implantamos cinco equipes (...)
 (E2). 

 

(...) ai então, fizemos parceria com uma Organização Não Governamental, porque os 

cargos ainda não tinham sido criados e ela fez um processo de seleção, contratamos todos os 

profissionais da equipe (...)
 (E2). 

 

(...) então fizemos capacitação de todos os profissionais na nova filosofia de trabalho 

da equipe de saúde da família (...)
 (E2). 

 

Percebe-se que as iniciativas, como sujeitos da ação, figuram como componentes 

vitais para os serviços. Na estrutura produtiva hodierna, o setor saúde classifica-se como 

atividade terciária, distinta das demais. É oportuno destacar que a produção do serviço de 

saúde depende de múltiplas habilidades individuais e coletivas 
(45)

. As falas acima retratadas 

demonstram que percebem o contexto como do momento de transformação da rede.  

Visualizar as necessidades conjugadas à oportunidade política para a implementação do SUS.  

Nestes processos, a força mediadora do governo federal é salientada indicando fortes 

raízes culturais e históricas conectadas à formação do estado brasileiro. 
(76)

 A diretriz 

organizacional não lhe pertence, depende da instância maior, condicionada pelos repasses 

financeiros. Nesse sentido, os acontecimentos de incremento da estrutura física e crescimento 



 

 

do número de profissionais não convergiram necessariamente para responder às necessidades 

de saúde, conforme  os perfis epidemiológicos. 

A potência que o município de Piracicaba apresenta quanto à estrutura física é 

indiscutível, entretanto o profissional precisa estar preparado para as necessidades e demandas 

da saúde local, sendo necessário um programa de atualização e aprimoramento constante, 

atribuição da Educação Permanente, mas apesar do organograma da secretaria de saúde contar 

com este dispositivo, o mesmo age de forma discreta sobre a rede, de acordo com os discursos 

abaixo: 

 

  (...) em termos, ainda estamos em um processo de construção, porque precisa 

estruturar o NAES, precisa de estrutura física, uma equipe para você conseguir entender melhor a rede e 

as necessidades, então, é apagar fogo, você está aqui caminhando e de repente isso não é mais do jeito, 

agora é isso (...)
 (LMI7). 

 

  (...) urgência e emergência também, a gente tentou fazer uma capacitação para os 

médicos, dar uma continuidade, parou, voltamos o ano passado, esse ano por conta do custo não virou 

mais prioridade, e eles estão sem capacitar, sem habilitar novamente a carteirinha deles (...)
 (LMI7).

 

 

 1.c Contradições  

Ao longo dos anos é possível observar a emergência das contradições na rede. A 

primeira contradição que pode ser percebida: após anos de luta na conquista de direitos de 

acesso aos serviços públicos de saúde, é constatar o descompromisso público relacionado aos 

preceitos do SUS. Assistir a um incentivo deliberado da própria gestão local, potencializada 

pela mídia, de conduzir a demanda de necessidade de saúde da população aos serviços de 

pronto-atendimento. Quando a Reforma Sanitária enfrentou bravamente a necessidade de 

inovação conceitual da saúde, obteve o sucesso de incrementar o nível da atenção básica no 

sistema. E este foi como plataforma principal para a mudança do modelo assistencial.  

As falas abaixo confirmam o distúrbio ocasionado na demanda das necessidades entre 

as atribuições esperadas em uma instituição de pronto-atendimento e uma UBS. A cultura de 

atendimento em saúde anterior à Reforma era isso, então, o indicativo é a alienação da própria 

gestão local.  

Soma-se a isto o grau de entendimento da população equivocada no conceito de saúde.  

O indivíduo bem informado adquire a capacidade de tomar decisões mais assertivas quanto à 

sua saúde e à utilização do sistema, isto posto a homogeneização das informações notabiliza 

um ponto de melhoria em sua articulação 
 (39)

, má utilização e  falta de eficiência do sistema 



 

 

no atendimento à necessidade de saúde da população. A informação pode ser entendida como 

condição sine qua non para compreender  todos os aspectos condicionantes do acesso , na 

ausência da informação o acesso estará prejudicado , conforme as falas abaixo: 

 

 (...) o objetivo deles é atender urgência e emergência, mas  80% do atendimento deles 

é verde ou azul (...)
 (LMI1). 

 

(...) então a agenda ficou, não tem mais um dia, é qualquer dia que você vai, então 

ficou para mais longe, mas não adianta a taxa de falta é de 20 a 30% (...)
 (LMI7). 

 

(...) muita coisa que está lá, não era para estar lá, devia estar na unidade de saúde (...)
 

(LMI7).
 

(...) você senta com eles 5 minutos antes da agenda ficar aberta eles falam: “vou fazer 

o que no postinho, o postinho não tem médico, não tem isso e aquilo”, eles querem só ir a 

UPA, porta aberta (...)
 (LMI5). 

 

(...) mas, quando você oferece o serviço, eles querem que você adeque a vontade deles 

(...) 
(LMI6). 

 

  Diante destas afirmações, estranha-se mais ainda na linha histórica, o 

continuado investimento na expansão da rede da atenção básica. Por sinal, foi um dos únicos 

investimentos claros de expansão da rede, sem discutir a necessidade crescente de 

profissionais capacitados.  Pode significar que os princípios e os valores de acesso universal 

não tenham sido incorporados até então e que na realidade ocultava alienação mais profunda 

no que se refere aos fundamentos democráticos. 

 Outra contundente contradição decorrente do modelo assistencial presente no 

município é a atenção à saúde decorrente da hegemonia do pronto atendimento, o que culmina 

no atendimento procedimental, com predominâcia na linha de queixa conduta, não 

impactando, verdadeiramente, o agir nos determinantes sociais e alterar o nível de saúde da 

população. Cabe ressaltar aqui tais ações procedimentais provocam a reutilização dos serviços 

ad eternun no sistema, aumentando o custeio e a demanda desordenada de atendimentos nos 

pronto-atendimentos, como se pode observar de acordo com o relato que segue: 

(...) eu fiquei impressionada com o número de atendimentos nas UPA, eu entrei lá na 

preceptoria, gente a população de Piracicaba inteira passa em 2 meses, sei lá tem 412, 400 mil 

habitantes, por aí, e têm quase 400 mil atendimentos a cada 2 meses e meio 3 (...). 

 



 

 

Consequentemente, esse panorama vem interligado a outro fenômeno emanado 

pela administração local, busca como meta, “zero” em absenteísmo dos funcionários 

aos trabalhos. Este se configura uma contradição incidente na rede municipal, trata-se 

dos profissionais de saúde trabalharem por vezes sem as devidas condições de saúde, 

nem em casos de doenças transmissíveis. Serviço que contradiz sua própria base 

conceitual:  

(...) foi todo mundo conversando, se falando, está todo mundo doente na área da saúde 

(...)
 (LMI7). 

 

  (...) eu vou trabalhar doente, porque eu não posso perder o abono desempenho, porque 

não tenho quem me cubra (...)
 (LM6). 

 

  (...) nós da saúde agente trabalha doente, agente trabalha com gripe, trabalha com 

pneumonia (...)
 (LMI6). 

 

  (...) não tem como nós darmos um atendimento decente se nós não estivermos com 

saúde (...)
 (LMI6). 

 

Além deste presenteísmo radical, sabe-se que os servidores contam com abono 

mensal de valor fixo, como mecanismo de compensação financeira. Na conjuntura de 

estado capitalista essas regras promovem posições individuais o que, seguramente 

refletem de modo negativo na construção de um projeto coletivo, como o SUS.  

Pode-se observar ainda a falta da descrição formal das atribuições e 

competências de cada serviço acarretando funções sobrepostas e  dispersão de recursos 

tecnológicos:  

 

  (...) Então ,na verdade, os CRAB, na verdade mudou o nome, são UBS (...). 

 

  (...) O CRAB é o Centro de Referência da Atenção Básica, é uma coisa que só 

Piracicaba tem, o financiamento vem como UBS e o município paga o cardiologista à parte. (...) 

 

  (...) as questões negativas, é a dificuldade dos especialistas, então você não consegue 

fixar o especialista na rede (...)
 (E3). 

 

A supremacia de regras e determinações advindas da gestão impossibilitando a 

descentralização a autonomia dos serviços figura também, como uma contradição; do 

mesmo modo, a inexistência da articulação interinstitucional, fluxos assistenciais e o 



 

 

entendimento e conhecimento de profissionais e serviços prestados em relação à 

própria rede que integra: 

 (...) mas ai veio a ordem de que todas as unidades, todos os especialistas, vamos falar 

assim, ginecologia e obstetrícia, cardiologista, a agenda tem que ser aberta (...)
 (LMI7). 

 

(...) então teve um momento em que a rede se expandiu de tal maneira que ninguém 

mais se conhecia (...)
 (E1). 

 

  (...) a própria rede não conhece a rede (...)
 (LMI3). 

 

  (...) nós colocamos aqui, falta de conhecimento da rede e dos serviços oferecidos (...)
 

(LMI3).
 

  (...) dentro da relevância dos três casos o que evidenciou para nós é a falta de 

fluxograma (...)
 (LMI3).

  

 

(...) o médico da secretaria fica em cima de quanto o médico está atendendo, o médico tem que 

atender ,pelo menos, 80, 90 consultas em 12 horas (...)
 (LMI6). 

 

No transcorrer do desenho da linha histórica, notou-se também a forte 

hierarquização do trabalho, e o que essas diferentes posições hierárquicas na rede 

influenciam no entendimento e conhecimento do funcionamento da rede e das 

necessidades tanto de investimento como de saúde da população. Somam-se a 

sobrecarga burocrática e a demanda da administração centralizada, exposta 

anteriormente:  

 

 (...) se depender da cabeça do gestor, ele vai colocar uma UPA em cada bairro, em 

vez de uma UBS, PSF (...)
 (LMI5). 

 

(...) a gente tinha acesso direto ao secretário, a gente entrava e saia a hora que a gente 

queria (...)
 (LMI5).

 

(...) o agente comunitário de saúde ele perdeu muito a característica que ele tinha de 

ser a voz da comunidade que era isso que era importante, porque ele passou a ser um técnico 

também, aí ele começou a hoje fazer as atividades muito burocrática dentro da unidade e que 

deixou de estar acompanhando a realidade da comunidade (...)
 (E2). 

 

(...) a gente fala assim, mas assim, as cobranças aumentaram, a população aumentou a 

burocracia, a parte da papelada aumentou (...)
 (LMI8). 

 



 

 

(...) ai tem a cultura do INSS, o INSS fala assim: “Eu quero laudo do especialista”, ai 

tem coisa do INSS que a gente vê que já deveria ter sido não só afastado, mas aposentado, mas 

eles mandam voltar de 3,4 meses (...). 

 

Aliado ao exposto tem-se mediante normas ministeriais a defasagem do profissional 

destinado ao serviço culminando no acumulo de função do servidor: 

 

(...) recebe uma visita do ministério, ai na avaliação deles a UPA teria que ter um 

enfermeiro, fora o gerente, teria que ter um na observação, um na emergência, um no 

acolhimento, um na assistência, eles falaram quatro fora o gerente, e a gente tem quatro para 

todos os horários, então está um pouquinho defasado (...)
 (LMI8)

. 

  

2. Processo  

2.a Acesso  

Na década de 1980 na dimensão processo, constatou-se que o cuidado primário era 

guiado prioritariamente por programas, as unidades eram de porta aberta com realização de 

pré e pós-consulta. Entretanto, existia uma comunicação mais efetiva, as especialidades ainda 

eram responsabilidade do Estado intermediadas pelos consultórios do INAMPS e os não 

pagantes eram atendidos na Santa Casa, e por sua vez, os hospitais eram somente a porta de 

entrada às urgências.. ) 

 

(...) os casos eram encaminhados para o INAMPS, ou para os consultórios do próprio INAMPS 

que funcionava como ambulatório de especialidades (...)
(E2) 

 

Os profissionais tinham maior autonomia, inclusive para enfermagem que seguiam 

protocolos de atendimento.  

(...) tinha protocolo pronto já assinado pelo secretário que até benzetacil a gente podia fazer, a 

gente tinha protocolo tudo podia fazer, a gente fazia (...). 

 

Ainda nos anos 1980 os usuários dispunham de uma porta de entrada no sistema que era chamada de 

sala externa, 

(...) o hospital na época tinha uma porta de entrada que a gente denominava de sala externa, era 

um tipo de pronto-atendimento, porque não existia ambulatório de especialidades, mas dentro do 

hospital existia plantão à distância de todas as especialidades então os casos graves, os caso que não 

tinham como ser atendidos no pronto socorro eles eram encaminhados (...)
(E2) 

 



 

 

 Na década seguinte, a Saúde mental do município abre as portas para a demanda 

espontânea, enquanto a atenção primária fecha as agendas. Nestes 10 anos, ainda fica 

estabelecida a definição dos fluxos de encaminhamento aos hospitais, estes tornando-se um 

serviço exclusivamente referenciado, pactuam-se na regionalização do atendimento de 

urgência e emergência e definem as competências de cada estabelecimento, 

 

(...) os hospitais passaram a receber encaminhado devidamente com essa estrutura dentro do 

fluxo apregoado, porque antes era todo mundo chegando, você tinha aquele fluxo de macas no corredor, 

muito difícil, difícil para o hospital, para a rede, e também não tinha todo o suporte e aí foi 

encaminhado com os convênios, com as estruturações e as definições das competências de cada serviço, 

de cada área (...)
 (E2). 

 

Na metade da década de 1990 com a montagem de serviço voltado à saúde do 

trabalhador, visualiza-se uma estrutura de acesso ao acidentado, com atendimento específico, 

modificando a lógica anterior, 

 

(...) na realidade a gente não tinha um olhar voltado para saúde do trabalhador ele entrava no 

bojo comum de todo atendimento (...)
 (LM6). 

 

(...) o atendimento ao acidentado de trabalho não era uma coisa característica ele estava na fila 

normal (...)
 (LM6). 

 

No que concerne ao acesso, na primeira década do século XXI, o atendimento nas 

UPA ficou marcado, entre 2006 e 2008 pela presença de assistente social como profissional 

integrante da equipe, auxiliando no acolhimento do paciente e criando articulação com a 

atenção básica: 

 

(...) na época tinha assistente social, ela conseguia fazer esse vinculo com a atenção básica, 

fazer a devolutiva, dava uma força boa (...)
 (LMI6). 

 

 Por outro, em relação à UPA, o acolhimento é um aspecto que envolve uma 

capacitação tecnológica, pois trata-se de realizar uma classificação de risco no atendimento. 

Conforme recomendação ministerial, cabe ao profissional enfermeiro realizar esta 

classificação. Na realidade prática, na falta de disponibilizar esse profissional, lança mão de 

técnicos de enfermagem e estagiárias de graduação do curso de enfermagem, sem o devido 



 

 

preparo para operacionalização dessa atividade de classificação de risco. São as contradições 

que se somam no momento de acesso ao serviço. 

Quanto à assistência ao trabalhador, ganha um reforço com a articulação entre o 

CEREST e a central de fisioterapia e firma-se uma rede de fluxos entre atenção básica UPA e 

especialidades, sinalizando acesso mais organizado. 

No intervalo entre 2010 e 2016, a atenção básica passa a operar com a agenda aberta, 

na modalidade de atender por ordem de chegada até a saturação da capacidade instalada do 

dia. E a UPA passa a encaminhar às instâncias de especialidades os exames de alto custo com 

intermédio da A.B.,mas os fluxogramas de atendimento pactuados anos antes deixam de ser 

operados. 

 

2.b Sistemas de Informação  

Os sistemas de informação tradicionalmente conhecidos referem-se aos faturamentos 

de internação, atendimentos ambulatoriais e realização de exames de média e alta 

complexidade para manter a relação de avaliação de desempenho, como a produção e 

remuneração desses serviços entre público e privado.  

Na rede de saúde de Piracicaba, apareceu a partir de 1990, este sistema de informação 

com o surgimento da Comunicação de acidente de trabalho (CAT) e  a vigilância em saúde do 

trabalhador. 

Nas entrevistas e sessões do LMI, foi reforçado que a comunicação é deficiente, como 

referido nas falas que seguem:  

 

  (...) e ficou bem evidenciado assim, a comunicação né, isso aí é um ponto que tem 

que ser trabalhado bastante, sim, falta comunicação (...)
 (LMI3). 

 

  (...) ai é o que a gente fala da comunicação que é importante (...)
 (LMI3).

 

 

  (...) ai eu falei, não, se estiver acontecendo isso está errado, porque olho não se 

encaminha para a atenção básica, nem olho nem ortopedia, então não está acontecendo isso? Se estiver 

acontecendo isso foi falta de comunicação (...)
 (LMI3).

 

 

 (...) talvez caia naquilo que a gente discutiu na sessão anterior, falta comunicação com 

a família, com o paciente, a referência que o paciente tem, é que o hospital dá conta de resolver (...)
 

(LMI3).
 

 

 



 

 

Nos anos entre 2001 e 2010, os sistemas de informação são incorporados à rede. Em 

2002, com o Decreto da RAAT e, em 2003, com a implantação do sistema de informação de 

dados de acidente de trabalho (informatização da RAAT), 

 

 (...) rapidez, para o nosso serviço simplificou bastante, tinha uma mobilização do 

pessoal toda semana, segunda-feira, passar por todos esses postos para pegar RAAT, tinha muita 

dificuldade (...)
 (LMI7). 

 

 (...) a qualidade da informação dá um salto (...)
 (LMI7).

 

 

Em 2008, com a informatização da atenção básica, ocorre definitivamente a 

descentralização do preenchimento da RAAT que, em 2016, passa a ser preenchida por todos 

os estabelecimentos de saúde de Piracicaba, seja público ou privado, além da possibilidade da 

emissão da CAT on-line. 

 

(...) como foi decentralizado para os hospitais a RAAT, começou com as UPA, depois 

os hospitais, Santa Casa começou abrir RAAT, depois passou para Hospital de cana, as 

empresas também começaram abrir RAAT e agora até o convênio abre RAAT (...)
 (LMI7). 

 

No entanto, é em 2005 que a saúde do trabalhador ganha um importante dispositivo na 

informação e ,consequentemente, no processo de informação que se trata do Atestado 

Amarelo: 

 (...) o que teve uma coisa que a gente fala assim que teve maior comunicação com que 

aconteceu, foi nessa época do atestado amarelo (...)
 (LMI8).

 

(...) quando eu entrei em 2009 e tive o primeiro contato com esse atestado de três vias 

amarelo isso foi uma revolução (...)
 (LMI6). 

 

Um aparato destinado à constituição de um banco de dados faz-se importante para a 

coleta dos mesmos e dar subsídios à tomada de decisão do gestor, como segue na fala da 

sessão seis do LMI: 

 

(...) o que você tem hoje, um desemprego mais alto, demissão em massa, as pessoas 

procuram nosso serviço, mas já estão doentes, esses diagnósticos já tinham sido feitos lá atrás 

e elas permanecem trabalhando dessa forma entendeu, isso no coletivo entendeu, se a gente 

tivesse uma sala de informação bem estruturada epidemiologicamente a gente conseguiria ter 

essa leitura (...).  

 



 

 

6. DISCUSSÃO 

Tomando como referência os elementos constituintes da teoria da atividade histórico-

cultural de Vigotsky (Fig. 1), observa-se que o objeto do sistema no período da Fundação da 

Santa Casa previa um indivíduo doente, porém, de acesso não universal uma vez que não 

dispunha nesse período de serviços de saúde de caráter público. Este modelo hospitalar 

continuou até a inauguração do Hospital Fornecedores de Cana. Constituindo ele o segundo 

Hospital na cidade, é possível afirmar que, como objeto de trabalho e cuidado, não havia se 

transformado.  

A possibilidade de transformação da condição doença para a condição saúde aconteceu 

na década de 1970, induzida pelos marcos históricos de documentos de Alma-Ata, já expostos 

na sessão de resultados. Este criou um contexto para a transformação política de intervir antes 

do adoecimento. De fato, conforme a Fig.6, na década de 1980, ocorreu a expansão de 

serviços de primeiro nível de atenção. Em tese, nesse período, os profissionais emanavam a 

consciência sanitária instituída na esfera municipal de Piracicaba. Isto pôde ser constatado 

com a afirmação de uma das entrevistadas: 

 

(...) uma das coisas principais para eu ter vindo trabalhar em 81 que foi quando eu me formei, 

foi que aqui já se fazia atenção básica, atenção primária nos moldes da Alma-Ata (...) E3. 

 

A afirmação indica que havia clima político para ampliação do objeto e adoção da 

nova concepção de saúde, essa realidade é corroborada com a intensificação das atividades de 

prevenção de agravo e promoção à saúde. O fato pode ser constatado pela falas dos 

participantes: 

(...) havia busca ativa para as crianças faltosas na vacina, andávamos 5 quilômetros a pé, 

porque não tinha veículo, íamos com o isopor na mão ou trazíamos as crianças (...).  

 

A oportunidade de expansão do objeto torna-se real com a implementação do PSF ao 

lado das UBS tradicionais, na verdade ocorre duplamente na dimensão individual e este 

indivíduo na dimensão da família.  

O contexto social ganha visibilidade no cuidado envolvendo as condições de vida 

dessas famílias condicionando o processo saúde-doença. 
(7)

. 

Embora o município apresente uma coerência normativa
 (Lei nº 8.080)

 e de investimento 

advindo da esfera governamental para instituir o primeiro nível de acesso aos cuidados de 

saúde 
(NOB/96 e Emenda 29/2000)

, ocorreu um ponto de inflexão demandada pela gestão local, 

estimulando a demanda no pronto atendimento reforçada pela mídia local. Ao pensar nessa 



 

 

interrupção, emerge uma pergunta: a gestão local não reagiu ao fato? É uma contradição 

admitir a inércia do sistema diante desse acontecimento, pois havia vigor dos profissionais na 

implementação do SUS municipal, já descrito na dimensão estrutural. Nesse vigor 

institucional, localiza-se, nos termos do LMI o agenciamento dos profissionais em causas 

coletivas.   Essa realidade deve ocultar razões que não se revelaram de modo objetivo. 

Provavelmente, articulava interesses eleitorais, o que coincidiu com a cultura imediatista da 

população própria do capitalismo. O fenômeno trouxe desgaste na atribuição real da atenção 

básica, dificultando o avanço tecnológico na prevenção de agravos e na promoção da saúde. 

Em relação à atenção à saúde do trabalhador na época de fundação da Santa Casa, o 

acidentado de trabalho era invisível, esta invisibilidade era atenuada pelas normas federais 

que disponibilizavam certo montante específico para o caso de acidentados. 

Na década de 1960 com a criação da FUNDACENTRO Lei nº 5.161, sinaliza 

preocupação com a saúde do trabalhador. Na esfera municipal de Piracicaba, o acidente de 

trabalho é reconhecido como evento importante na vida do trabalhador e promove o acesso do 

acidentado no P.S. Municipal, na década seguinte ocorre a promulgação das leis orgânicas 

(LOS) Leis  nº 8.080/90 e nº 8.142/90.  

A década de 1990, no âmbito municipal, é marcada por inúmeros acontecimentos 

relacionados à saúde do trabalhador, sobretudo, o CEREST como instituição organizadora das 

ações em saúde do trabalhador. Ao mesmo tempo, ocorre também o fortalecimento das ações 

de vigilância à saúde do trabalhador com a implementação da CAT. 

É importante ressaltar que a partir da metade da década de 1990 até a década seguinte, 

o desenvolvimento das funções do CEREST contou com um importante sujeito que agenciou 

as perspectivas de transformações, com a introdução da força da pesquisa científica, 

promovendo a ampliação do CEREST em relação aos órgãos administrativos das três esferas 

do governo, além das fronteiras da saúde tornando possível a apreensão dos acidentes de 

trabalho em sua real complexidade. Uma das grandes obras é a geração e instituição do 

sistema de informação relativo ao acidente de trabalho. 

Não é exagero afirmar que essas atividades promoveram a expansão da finalidade e do 

objeto de trabalho do CEREST corroborando a afirmação dos pesquisadores em laboratório 

de mudança, ampliando assim os sistemas de atividade unidos à expansão do objeto, que se 

caracteriza quando há uma natureza mais vasta e desejável 
(12)

, possibilitando ações 

interventivas para prevenção do acidente de trabalho. 



 

 

 Uma vez discutido o objeto genérico para cuidados em rede e especificamente o 

trabalhador acidentado torna-se importante retomarmos o foco na discussão na formação da 

estrutura dessa rede. 

A linha histórica mostra o início e a permanência do modelo de administração 

centralizada 
(76)

. Agrega a esse modelo, o modelo de atenção hospitalocêntrica associada à 

liderança do profissional médico. O que explica, em parte, a falta de força política para firmar 

o nível da atenção básica conforme os preceitos do SUS e os princípios da Reforma Sanitária 

ter valor e capilaridade na sociedade civil (Fig. 6).  

Na realidade, é notória a prática das decisões préestabelecidos pelo governo federal. O 

financiamento da atenção básica, por exemplo, ganhou visibilidade com a NOB/96 

valorizando a instância municipal. Mas, no processo de transferências intergovernamentais de 

recursos a autonomia municipal é respeitada para fazer valer suas necessidades formuladas, 

conforme os  perfis epidemiológicos. Esta contradição aprofunda-se quando se constata que as 

formas de custeio e análise de desempenho dos serviços recaem por procedimentos. (Lei nº 

8.080/90; nº 8.142/90; Decreto nº 7508/2011 e NOB/96). Neste sentido, o princípio da 

integralidade é completamente negligenciado uma vez que os profissionais tendem a produzir 

serviços, de acordo com a métrica estabelecida.   

Em tese, a qualidade da assistência, o custo adequado do sistema só serão alcançados, 

quando os objetivos do sistema for compatível com as formas, tanto de benefícios como de 

pagamento.   

O fortalecimento do faturamento por procedimento deve-se ao avanço do setor privado 

no mercado, enquanto o financiamento público federal estagnou-se. Em breve análise ao 

SIOPS entre 2015 e 2017, observa-se que o conjunto de atividade de assistência hospitalar e 

ambulatorial absorvem o dobro de recursos financeiros, comparado à atenção básica. Este 

quadro persiste nos 3 anos consecutivos mesmo com o aumento do orçamento da atenção 

básica em 2017.   

Em nível global, apesar do número absoluto de investimento ser aproximadamente 

quatro vezes maior desde a promulgação da Lei nº 8080/90, a porcentagem do cômputo 

federal não se alterou no mesmo período, concebendo assim déficit orçamentário, estrutural e 

de recursos humanos
 (49,59)

. Desta forma, indubitavelmente, os gestores municipais remetem-

se ao serviço privado, aumentando a influência deste no sistema público. Com este panorama 

amplia-se a dependência entre serviço público-privado e, concomitantemente, gera 

contradição, baseado nas doutrinas dos setores. Assiste-se a um embate entre acesso universal 

e integralidade defendido pelo setor público e a fragmentação como lógica conveniente para o 



 

 

faturamento do setor privado
 (49). 

Sendo inútil dissertar sobre promoção, prevenção à saúde se 

a forma de financiamento, custeio, e pagamento se mantiver por procedimento
 (7). 

Na esfera municipal, onde esta pesquisa foi realizada, inspira a reprodução do mesmo 

cenário. Conforme as sessões do LMI, a Secretaria Municipal de Saúde é centralizadora das 

decisões, ignorando a forte hierarquização atual, com supremacia de regras e cobranças de 

produção adotadas no setor manufatureiro, de economia em escala.  Tal paradigma de 

regência restrita por estrutura incorrem desfechos econômicos e sanitários irrisórios
 (7) 

o que 

significa distanciamento do compromisso da qualidade de assistência e da efetividade das 

ações.  

 

Acesso  

Diante da constatação da expansão real da rede, sobretudo da atenção básica, 

pressupõe-se que o munícipe, teoricamente, passou a desfrutar de acesso ampliado aos 

serviços, com disponibilidade tecnológica e de cuidados aos três níveis de complexidade. 

Entretanto, sob a análise histórica da formação da rede, cabem ponderações sobre esta 

hipótese, pois o que se viu é uma rede desarticulada.  

Repetidas vezes veio à tona, na discussão em sessões de LMI, a opção equivocada dos 

gestores da época o estímulo ao pronto atendimento, em detrimento da proposta da atenção 

básica ser a porta de entrada e ordenadora do cuidado
 (72)

. Conforme os estudiosos, a literatura 

aponta a baixa resolutividade da atenção básica lograda até o presente, onerando a média e 

alta complexidade 
(59)

. Isto posto mostra que o caminho a ser percorrido pelo usuário é 

incerto, fazendo com que este busque outras vias para suprir  sua necessidade, desta forma, 

condiciona o início da fragmentação.  Um exemplo vivo disto está na fala das participantes de 

UPA, afirmando que, entre 80% e 90% dos atendimentos, estes classificam-se nas cores verde 

e azul, indicando a demanda para atenção básica (Sessão 1).  

Abaixo, destaca-se que estas deliberações são regadas de interesses eleitorais, que 

buscam resultados a curto prazo, induzindo, assim, o investimento sobre eventos agudos
 (7)

, 

corroborando o intuito político de renunciar um contexto coletivo, não impactando na 

qualidade de saúde populacional(Paim 2008):  

 

(...) cabe destacar os impasses decorrentes da gestão e gerência atreladas a 

interesses partidários, em que a saúde das pessoas transformam-se em objeto de 

clientelismo e moeda de troca política (...). 

 



 

 

Partindo-se do princípio que resultados sanitários e econômicos com maior 

sustentabilidade são adquiridos a médio e longo prazos em função da cultura organizacional 

das instituições, bem como da população de modo recíproco.  O Pacto pela Saúde em seu 

componente Pacto em Defesa do SUS discorre que a política de estado deve sobrepor a 

política de governo, de modo a defender a política pública 
(73)

. Em sessões do LMI, na 

identificação de problemas, os participantes afirmaram que o crescimento da estrutura física e 

aumento do quantitativo de recursos humanos desencadeou, primordialmente, um 

desconhecimento entre profissionais e os dos serviços meios e fins com a finalidade de 

promover uma visão sistêmica que possibilite articulação como rede. 

Diante do exposto, a melhora do acesso depende do profissional compreender que o 

acesso não se limita à utilização do serviço, mas, garantir a combinação dos diferentes 

recursos tecnológicos à necessidade do usuário
 (39,40)

. Para tal condição, necessita-se de 

sujeitos com capacidade de agenciar a construção de serviços articulados, pois uma rede 

organizada é um artefato para o delineamento do acesso ao serviço de saúde, além disso, deve 

existir a relação entre a forma que o serviço interage com a habilidade do usuário em 

compreender a atividade do serviço
 (40).

   

 

Sujeitos da ação  

Conforme as ideias apresentadas anteriormente o ponto central é a articulação entre os 

serviços. A propriedade de cada serviço emerge, se cada profissional que compõe o serviço, 

tiver a consciência de sua força instituinte, caso contrário, não haverá coeficiente para 

sustentar a força coletiva de responder pelos atributos institucionais.  

No entendimento da rede de saúde, a atividade serviço necessita de intensidade do 

trabalho, havendo pouca possibilidade de produção em escalas, uma vez que cada pessoa a ser 

atendida é uma situação única. De forma que um produto de serviço tenha uma condição de 

transformação, entendendo, por isso, que há dificuldade de aplicar o conceito de 

produtividade em serviços de atendimento em saúde.  

Nos resultados da dimensão estrutural, foram referidos que os profissionais não têm a 

clareza do papel institucional, por conseguinte, há dificuldade de conhecimento de seu papel 

no local de trabalho e não se conhecem mais um ao outro, alienados dos demais 

estabelecimentos. Somam-se a esses condicionantes, a dialética de “não faltar” o que, 

provavelmente, leva as indagações pela falta de coerência lógica na regulação do trabalho. Em 

sessão de LMI, a existência e a realidade do serviço de Transporte Sanitário evidenciaram o 

desconhecimento deste pelos próprios profissionais da rede. Algo que nos leva a reflexão: se 



 

 

os profissionais não têm domínio, como fazem os usuários? É provável que os usuários 

tentem trilhar seu próprio caminho, alheios aos atributos de cada instituição. Assim, 

depreendem-se os motivos de demandas exageradas em UPA gerando fragmentação no 

cuidado.   

 

Este é um fato que, nas sessões de LMI de etapas posteriores ao mapeamento inicial, 

foi verbalizado pelos participantes sobre a importância da visão sistêmica como sujeito. 

Seguramente, esta visão afeta na melhoria do sistema de serviços. 

Conforme o Manual do profissional da Saúde formulado pela gestão municipal entre  

2014 e 2017, estabelecimentos como CRAB, Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT), 

Clínica de Olhos, Central de Fisioterapia, Policlínica são estabelecimentos que não constam 

cadastrados no Ministério. Um exemplo disso é a distinção entre CRAB e UBS.  

Ponderando ainda na questão de sujeitos, na rede de Piracicaba percebe-se frágil ou 

quase inexistente a ação de Educação Permanente, ainda que esta questão venha se 

apresentando como problema crônico no SUS. 

Desde o início das atividades do SUS foram disponibilizados inúmeros cursos de 

atualização e capacitação, tais como: Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área 

de Enfermagem (Profae), Pró-Saúde 1 e 2, telessaúde, entre outros. Entretanto, o nível 

operacional e técnico para a gestão do sistema deve fomentar a formação dos gestores 

desvinculada de interesses políticos. Os espaços de capacitação dos profissionais como 

sujeitos são legítimos e necessários na estrutura de serviços, coerentes com a natureza humana 

que almeja transformação permanente. Os profissionais merecem esta atividade, pois são os 

que realizam a atividade do SUS. Na visão dos estudiosos do SUS, se esse infortúnio não for 

resolvido, não deveremos esperar grandes avanços na prestação de serviço
 (59)

.  

As ações em saúde são realizadas pelos sujeitos da ação.  Agem como mediadores, 

valendo-se de artefatos para transformar a realidade. Constatada que o sistema não cultiva os 

caminhos para a formação continuada, então, uma contradição no SUS. Na linguagem do 

LMI, poderia remeter à possibilidade dos profissionais conquistarem o espaço de educação à 

zona de desenvolvimento proximal, entendendo-a como força motriz do sistema.   

 

Sistemas de Informação 

É um componente do sistema de apoio de uma rede de atenção à saúde e pode ser 

compreendido, como um artefato para identificação de conjunturas, no caso de saúde para 

suprir a demanda relacionada a determinantes sociais, infraestrutura sanitária, humana e 



 

 

financeira e desempenho do sistema 
(7) 

 logo, o sistema e informação são uma das formas de 

comunicação.  

O Decreto Municipal da RAAT teve grande diferencial na rede de Piracicaba no que 

se refere ao Sistema de informação. Organizou os dados sobre o acidente de trabalho em um 

banco de dados acessível ao público. O fato merece ser analisado como fruto de profissionais 

engajados na força da pesquisa além do trabalho do CEREST. Repercutiu, posteriormente, 

com informatização na Atenção Básica que passou a assumir o preenchimento RAAT 

descentralizado. O mesmo aconteceu em setores privados. Promoveu assim, o preenchimento 

e a validade do “Atestado Amarelo”, em 2005, referidos nas sessões de LMI.  

 

 

7. CONCLUSÃO  

 

A potência que o município de Piracicaba apresenta quanto à sua estrutura física em 

atenção à saúde é indiscutível. Aparentemente, desenvolveu investimentos físicos favoráveis 

para promover o acesso organizado em diferentes níveis de atenção. Contudo a análise 

histórica apontou que o cuidado é fragmentado, com raras exceções, cada sistema de atividade 

age no limite de seus espaços institucionais carecendo de mecanismos formais e criativos de 

articulação entre os sistemas. De acordo com o depoimento das participantes e entrevistadas, 

na década de 90, a construção da rede teve momentos evolutivos no projeto SUS com 

lideranças construtivas no contexto de apoio político, traduzindo os princípios organizativos 

desejados para os serviços públicos.  

A transformação histórica nas últimas duas décadas mostrou a mudança desse 

contexto principalmente no que se refere às relações sociais de produção mais aproximada à 

relação de dominação. Um dos exemplos é a determinação institucional de que não se admite 

“falta“ dos profissionais no trabalho, seja qual for a razão, sem chance de negociação. O 

resultado é o dilema que atinge os profissionais como sujeitos de ação: de contrariar o 

conhecimento técnico e a curto prazo reflete prejuízo no clima organizacional.  

 Possivelmente a expansão da rede necessita de processos de planejamento norteada 

pelas reais necessidades de saúde.  O  fato de a instância da Secretaria da Saúde não dispor de 

atributos formais de cada instituição faz pensar uma hipótese de haver fragilidade no processo 

de planejamento de recursos de diversas dimensões. É possível admitir  que a expansão das 

atividades, significa também, divisão de trabalho.  Na divisão de trabalho,  o fomento da 

visualização  da finalidade dos sistemas é fundamental de forma a adequar os artefatos de 

acordo com a natureza do objeto de trabalho. 



 

 

Outro aspecto fundamental na sustentabilidade da rede é reconhecer a necessidade de  

serviços. Embora os participantes tenham expressado essa importância, o atual NAES não  

preenche esse fundamento, nem reconhece esse coeficiente decisivo e permanente para os 

sistemas. Depreende-se que a implementação de um serviço de educação permanente atuaria 

como um meio chave  para superar a maioria das lacunas no interior das instituições e no 

âmbito sistêmico. Pois quem provoca a transformação são os trabalhadores como força 

mediadora e instituinte de mudanças, no sentido de sujeitos da ação e produtores de atividades 

numa relação dialética. Essas forças conjuntas com a unidade de objetivos e clareza da 

finalidade dos trabalhos transformaria a realidade instituída perpassada por contradições.  

Essa fragmentação da rede de Piracicaba é fruto não só decisões locais, como também 

ações advindas do âmbito federal e estadual, todavia possui uma estrutura física, que 

possivelmente comporta a demanda municipal, necessitando então de estratégias para que os 

profissionais possam conhecer a rede, suas funcionalidades, e prestar assistência de forma 

integrada. 

O fortalecimento do NAES torna-se um ponto fundamental para o desenvolvimento da 

rede quanto atualização, aprimoramento dos profissionais tanto para o seu conhecimento 

prático a fim de melhor desempenhar o seu papel rotineiro quanto para desenvolver a visão 

sistêmica principalmente da sua valia e do seu local de trabalho para rede e como este 

estabelecimento se articula com os demais, fortalecer a referência e contrarreferência, 

tornando esse profissionais importantes atores sociais capazes de, compreender o objeto de 

trabalho em sua essência, promover o cuidado coletivo, alcançando verdadeiramente 

transformações necessárias para o desenvolvimento da rede. 

Outro ponto  de qualidade levantado é a informação de acidente de trabalho que possui 

três ferramentas básicas o atestado amarelo, a RAAT e a CAT, esta fusão fez com que 

houvesse um salto na qualidade de informação do acidente de trabalho. A rede de saúde  

apresenta dificuldade na comunicação entre os estabelecimentos, entre profissionais e entre 

profissionais e usuários, por conseguinte deve-se propor estratégias de melhoria de 

comunicação, para efetivação da informação, uma vez que esta é um meio , e não a atividade 

fim, se utilizada de maneira equivocada perde seu sentido consequentemente seu valor. 
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10. ANEXOS  

ANEXO I  

Roteiro de Entrevistas  

1. Você pode me contar em que ano você iniciou o trabalho na rede de saúde municipal? 

2. Quais os estabelecimentos de saúde que existiam nessa época, e como se relacionavam 

para o trabalho em rede? 

3. Você poderia mencionar em sua vivência de trabalho quais os outros pontos de 

atenção que seu local de trabalho tinha como referência ou era referência ?  

4. Desde sua entrada você poderia me pontuar, pelo seu ponto de vista, quais estratégias, 

decisões, protocolos, formulários, acréscimos de estrutura física de atendimento, 

foram adotados que influenciaram tanto positivamente quanto negativamente o 

trabalho em rede? 

5. Que problemas você enfrenta (ou) em seu local de trabalho para a articulação em 

rede? 

6. Essas mudanças que ocorreram foram embasadas ou norteadas por algum documento 

que possa ser acessado? 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II - TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE ESCLARECIMENTOS                   

ÉTICOS USADOS NA PESQUISA 

 Título do Projeto : PROCESSO DE FORMAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE : 

ANÁLISE NA PERSPECTIVA  HISTÓRICO – CULTURAL 

Pesquisador Responsável: Luis Roque Guidi Junior; Orientador Prof.Dra.Sayuri 

Tanaka Maeda – EEUSP 

Agradecendo a sua atenção, apresentamos a seguir uma síntese da pesquisa para a qual 

solicitamos a sua participação. 

O presente projeto é integrado ao Projeto temático processo FAPESP N. 2012/04721-1 

de 2012 intitulado como “Acidente de trabalho: Da análise sócio técnica à construção social 

de mudanças”, coordenado pelo Professor Rodolfo Andrade Gouveia Vilela do Departamento 

de Saúde Ambiental, Faculdade de Saúde Pública – USP e  trata-se da continuidade de um 

dos projetos do subtema três. 

O objetivo geral é qualificar as informações sobre a construção da Rede Municipal de 

Saúde de Piracicaba, apresentando um diagnóstico situacional da Rede de Atenção à Saúde de 

Piracicaba voltada ao acidentado de trabalho no município.  

No estudo, para qual solicitamos sua participação, será necessário realizar os seguintes 

procedimentos: a) levantamentos de dados sobre funcionamento da organização da rede; b) 

entrevistas individuais com profissionais que atuam e atuaram na rede para identificação de 

contradições e informações sobre a estruturação da mesma; c) análise de documentos oficiais 

relativos ao processo de formação da rede. 

Essas informações serão levadas pelo pesquisador, com a finalidade de análise e 

reflexão para elaboração da linha histórica da estruturação da rede de saúde  de Piracicaba. 

 Após ler e receber as explicações sobre a pesquisa, ficam assegurados os direitos pelos 

procedimentos éticos aqui estabelecidos; 

1. Garantia de que sua participação é voluntária e envolve riscos mínimos respeitando os 

procedimentos éticos; 

2. No processo das entrevistas e pesquisa como um todo não serão subestimados os 

riscos e desconforto, mesmo que sejam mínimos aos participantes e será envidado 

esforços para evitar desconforto físico e psicológico, sendo que se justifica pelos 

benefícios, que apesar de não lhes trazer benefícios diretos, os resultados deste estudo 

contribuirá para a análise do diagnóstico situacional da rede; 

 



 

 

3. Sua participação nesta pesquisa está isenta de qualquer ônus financeiro e esclarecemos 

que caso ocorra algum dano decorrente desta pesquisa haverá ressarcimento.   

4. Todas as informações obtidas serão utilizadas de forma a proteger a identidade e 

privacidade dos sujeitos participantes.  

 

5. Os participantes tem direito a interromper sua participação a qualquer momento da 

pesquisa sem prejuízo e penalização;  

6. As entrevistas serão gravadas e após a transcrição e análise, as fitas e registros serão 

destruídos;  

7. As informações não serão utilizadas em prejuízo das pessoas ou organizações; 

8. Ao final da pesquisa os resultados serão informados aos participantes; 

9. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins de natureza científica e 

acadêmica tais como, elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de 

graduação e dissertações e teses de pós- graduação, apresentações em congressos e 

publicação de artigos científicos em revistas especializadas. 

 

Estou ciente que deverei receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento 

sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Para tanto 

poderei procurar esclarecimentos referentes à pesquisa com o pesquisador responsável 

Luis Roque Guidi Junior pelo telefone 19 99611-5006, ou e-mail luis.guidi@usp.br ou 

Rua Garibalde Carlos Magno, 105 Girardelli Monte Alegre do Sul - SP e relacionada ao 

aspecto ético com o Comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, no telefone 11 3061-7779 ou Av. Dr. Arnaldo, 715 – 

Cerqueira César, São Paulo – SP, em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos 

não previstos. 

 

_______________, ___ de _______ de _________ 

 

Eu,____________________________________, R.G. : _________________ 

declaro para os devidos fins que testemunhei a prestação dos esclarecimentos éticos 

contidos no presente termos de responsabilidade. 

 

Assinatura da testemunha 1 :_____________________________ 

 

mailto:luis.guidi@usp.br


 

 

 

 

Eu, Luis Roque Guidi Junior, R.G. 43739483-9, declaro que forneci todas as 

informações referentes do projeto ao participante. 

 

 

____________________ 

Luis Roque Guidi Junior 

 

Pesquisador vinculado ao Projeto temático processo FAPESP N. 2012/04721-1 de 

2012 intitulado como “Acidente de trabalho: Da análise sócio técnica à construção social de 

mudanças”, Departamento de Saúde Ambiental, Faculdade de Saúde Pública – USP 

 

 

 

 


