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1 Introdução

O 53º Termo de Cooperação, firmado entre a União Federal, por meio do 
Ministério da Saúde, o estado da Bahia, por meio da Secretaria de Saúde, 
e a Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde, 
tem como objetivo o desenvolvimento de atividades conjuntas para que 
combinem a mobilização de conhecimentos e recursos para a execução do 
“Projeto de Cooperação Técnica Descentralizada à Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia”, e como objetivo específico, o planejamento do SUS no 
Estado da Bahia, para aprimorar e articular formas de fortalecer e consoli-
dar os objetivos e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

O TC 53 abrange diversos campos, como Gestão Estratégica, Participativa 
e Efetiva em Saúde; Assistência Farmacêutica; O SUS é uma escola: Política 
Estadual de Educação Permanente em Saúde; Atenção Integral à Saúde de 
Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravo entre outros.

Esta publicação examina o projeto “Desenvolvimento de Serviços de Atenção 
Integral para adolescentes grávidas e mães adolescentes” em andamento em 
três maternidades do Estado da Bahia, localizadas na cidade de Salvador/
BA (Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto, Materni-
dade Tsylla Balbino e IPERBA - Instituto de Perinatologia da Bahia), com 
ênfase na fase inicial de implementação – de dezembro/2009 a maio/2010. 
O projeto é uma iniciativa de cooperação técnica desenvolvida pela Orga-
nização Pan-Americana da Saúde (OPAS/BRA) e a Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia (Sesab), através de três mecanismos simultâneos:

•	 Um Termo de Cooperação Técnica (nº 53)
•	 Um Projeto Especial de Saúde das e dos Adolescentes, financiado pela 

OPAS/OMS-BRA e SESAB
•	 Um Termo de Cooperação entre Países (TCC), entre a Província de 

Tucumán e o Estado da Bahia, em que um dos componentes foi o tra-
balho conjunto em saúde neonatal
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As aproximações institucionais iniciaram-se em abril/2009, a fase de capa-
citação profissional e reformas de estrutura física foi executada entre Julho 
e novembro/2009. Em dezembro/2009, foram inauguradas as instalações 
em duas das três maternidades e deu-se início formal às atividades de 
implementação dos fluxos de atendimento diferenciados para adolescen-
tes nos três serviços. A visita em campo para este relatório foi realizada 
em março/2010, após quatro meses de implementação da proposta; foram 
recebidas informações adicionais até maio/2010.

O relatório esboça as relações da temática específica dessa intervenção 
(amigabilidade e confidencialidade de serviços de saúde para adolescentes 
grávidas em Salvador/BA) com três temáticas de importância na imple-
mentação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil:

•	 A preocupação com os processos de “mudança de modelos assisten-
ciais” e “modelos de atenção”.

•	 A partir do anterior, relacionar este projeto com a discussão sobre “inte-
gralidade em saúde”.

•	 A busca por “boas práticas em cooperação internacional” da Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde no Brasil, mentora principal do projeto.

Depois de apresentar a metodologia utilizada na avaliação do início da 
implementação se faz um resumo das fases de planejamento e de capaci-
tação e reformas estruturais desenvolvidas entre abril e novembro de 2009. 
No seguinte capítulo se apresentam as informações levantadas para a ava-
liação da fase de implementação: os aspectos mais relevantes das oficinas 
de capacitação profissional em relação à implementação e as entrevistas às 
gestoras envolvidas com o projeto, examinando os aspectos concretizados 
nos primeiros quatro meses da implantação; conclui-se descrevendo os 
principais avanços e dificuldades operacionais da implementação. Os dois 
capítulos seguintes consideram a relação entre as diversas fases do projeto 
e os desafios da mudança de modelos de atenção, da integralidade e das 
boas práticas de cooperação internacional da OPAS/OMS no contexto dos 
serviços do SUS voltados para o atendimento das adolescentes grávidas 
e suas famílias em Salvador/BA. O capítulo final oferece as conclusões e 
recomendações.
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Mostra-se que existem fortes evidências de um exitoso início de implemen-
tação do projeto com modificações notórias nos processos de trabalho que 
incidiram na amigabilidade e confiabilidade do atendimento à população-
-alvo do projeto. O principal mérito dessa fase inicial do projeto é demons-
trar que uma mudança do modelo assistencial centrada principalmente 
na melhora da amigabilidade/confiabilidade dos serviços hospitalares tem 
efeitos positivos imediatos. A intervenção é considerada pelos seus atores 
como uma solução pragmática e efetiva para a atenção da gravidez na ado-
lescência na situação real da rede de serviços em Salvador. O projeto em 
curso mostra claramente adequação e potencialidade de aproximação aos 
parâmetros de boas práticas de cooperação internacional da OPAS/OMS 
no Brasil, descrito na primeira publicação desta série (OPAS, 2010), além 
de avanços nas dimensões das formas e dos conteúdos das boas práticas 
de cooperação, discutidas em outro estudo da Organização (OPAS 2009).
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2 MetodologIa

O estudo é de caráter qualitativo, descritivo e analítico. Na apresentação 
das fases de planejamento, reformas e capacitação utilizou-se principal-
mente análise documental de textos oficiais da Organização e da SESAB e 
dos relatórios das consultorias contratadas pela OPAS para as Oficinas de 
capacitação. A revisão da fase de implementação foi baseada em revisão 
documental e entrevistas semiabertas com atores importantes do processo, 
como se explica a seguir. A análise e síntese das informações procuraram 
situá-las nas perspectivas teóricas trazidas pelos conceitos de “modelo de 
atenção”, “modelo assistencial”, “integralidade” e “boas práticas de coope-
ração internacional”, como se explica nos capítulos correspondentes.

As fontes de informação na análise da fase de implementação:

Figura 1 I Reunião para definir os procedimentos administrativos

Diálogos com a equipe da OPAS: A Gerência de Saúde Familiar e Segu-
rança Alimentar e Nutricional esclareceu os propósitos e o enfoque do pro-
jeto e explicou os contatos desenvolvidos com os gestores das Secretarias 
de Saúde estadual e municipal e dos serviços; além disso, complementou 
as descrições sobre as oficinas de capacitação e planejamento e definiu os 
objetivos deste relatório.
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Relatórios das oficinas: Foram examinados três relatórios das atividades 
dos consultores Susana Guijarro e Jorge Naranjo Pinto (datados de julho, 
outubro e novembro/2009). Pretendeu-se relacionar aspectos centrais dos 
relatórios com os avanços na implementação e com as perspectivas teóri-
cas utilizadas.

Visitas à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB e às mater-
nidades participantes: Estas visitas mostraram “as implementações nos 
serviços”.

Foram visitados os três serviços que no momento participam do projeto, 
todos pertencentes à rede da SESAB:

Maternidade José Maria  
de Magalhães Neto

Maternidade Tsylla Balbino

IPERBA - Instituto de Perinatologia da Bahia

Considerando o curto tempo desde o início da implantação da proposta 
nos serviços, a visita realizada em março/2010, depois de quatro meses da 
inauguração oficial dos serviços, foi definida como uma visita de acompa-
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nhamento e não como uma supervisão. Assim, foi combinado com a equipe 
da OPAS, que não se aplicariam instrumentos formais de monitoramento1.

A visita de acompanhamento foi orientada a encorajar os processos já ini-
ciados e a reafirmar para os gestores e as equipes dos serviços o interesse 
da OPAS na sua implantação e continuidade. De acordo com o espírito da 
cooperação técnica oferecida pela OPAS, pretende-se verificar que persiste 
o impulso inicial obtido pelas reformas físicas e pela capacitação – com 
sua influência benéfica sobre a moral dos gestores, técnicos e comunidade.

Nas três a equipe foi recebida pelas diretoras dos serviços. Os diálogos 
foram fluidos e cordiais. As gestoras adequaram suas já lotadas agen-
das e dedicaram entre 1h30’ e 2h30’ às entrevistas. O roteiro do diálogo 
 semi-estruturado tocava nos seguintes assuntos: histórico do serviço, con-
tato inicial com o projeto, relação entre o projeto e as iniciativas que já 
estavam em andamento no hospital, relato sobre as reformas de estrutura 
física, relato sobre as oficinas de capacitação, avanços e dificuldades na 
implementação, relação com a rede de atenção básica. Nas três materni-
dades houve diálogos breves com técnicos e profissionais envolvidos no 
projeto; esses diálogos procuraram acrescentar elementos de caráter mais 
vivencial da experiência e permitiram entrever facetas e significados do 
processo que ajudaram na sua compreensão.

Na época da visita, as gestoras das maternidades e técnica da SESAB acaba-
vam de regressar de viagem para apresentar a experiência de Salvador em 
projeto semelhante em Belo Horizonte/MG. A viagem reforçou a confiança 
das funcionárias no processo. A comparação da situação entre ambas as 
cidades foi de ajuda nas entrevistas porque permitiu destacar característi-
cas do projeto em Salvador.

Uma versão preliminar deste relatório foi examinada pelas gestoras dos 
serviços as quais puderam dar retorno e sugestões que foram incorporadas 
na versão final.

Para este relatório não foram entrevistados integrantes da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) de Salvador. Sugere-se que sejam incluídos em próxi-
mas visitas de acompanhamento.

1 Dentre os instrumentos formais 
que não foram utilizados 
poderia se pensar no futuro na 
reaplicação dos diagnósticos 
de níveis de amigabilidade/
confidencialidade. Igualmente, 
os fluxos de atendimento 
construídos nas oficinas 
poderão ser analisados passo 
a passo (procurando tanto 
a persistência dos antigos 
fluxos quanto o grau de 
implementação dos fluxos 
otimizados).
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3 as fases de planejaMento, reforMas 
físIcas e capacItação profIssIonal

Uma das linhas prioritárias de capacitação técnica da OPAS/BRA é a área 
de saúde das e dos adolescentes. Desde a coordenação em nível federal até 
a proposta de trabalho nas maternidades e nas suas redes (este seria desen-
volvido em um segundo momento imediato), houve participação ativa de 
técnicos e em relação às atividades desenhadas e de enfoque político-estra-
tégico no projeto e sua articulação com outras dicas da SESAB. 

A proposta de trabalho foi incorporada por atores interessados na saúde 
das e dos adolescentes, avançando na definição do processo a seguir: Par-
ticipação e sensibilização com a proposta; redefinição de fluxos e organiza-
ção dos serviços, visando um olhar diferenciado para o grupo adolescente; 
Redefinição de estruturas físicas onde foi necessário; Em dezembro, lan-
çamento oficial com a presença de autoridades técnicas e políticas do 
Estado; Capacitação em serviços e intercâmbio de experiências com outro 
país da região.

É importante frisar que o processo de capacitação inicia-se pela sensibiliza-
ção, pelo reordenamento do fluxo de atenção e pela análise do processo de 
trabalho nos serviços de saúde. E nessa fase que inicia uma capacitação em 
profundidade para melhorar a resposta das equipes dos serviços de saúde, 
ampliando o envolvimento de pessoas da rede básica de atenção, assim 
como a equipe de saúde da família.

Outros mecanismos de capacitação serão levados em conta para ampliar a 
cobertura do processo de capacitação.
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Figura 2 Capacitações e Oficinas

Figura 3 Reforma da Maternidade Tsylla Balbino

3.1 a fase de implementação inicial

os principais elementos das oficinas em relação à implementação

As oficinas foram a principal forma de intervenção do projeto na fase de 
capacitação. A sequência de três oficinas (duas, no caso da Maternidade 
Tsylla Balbino), de julho a dezembro/2009, foi um processo educativo que 
incluiu elementos de motivação, de autoconhecimento de atitudes profis-
sionais e de diagnóstico situacional sobre o funcionamento dos serviços.

Sua programação e condução foram unanimemente consideradas ótimas 
pelos técnicos e gestores participantes. As metodologias de autoconheci-
mento pessoal e institucional e de reflexão sobre os determinantes cultu-
rais, institucionais e profissionais das barreiras para o cuidado adequado 
das adolescentes grávidas e suas famílias causaram forte impacto positivo 
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nos participantes. As oficinas foram concorridas pela quase totalidade dos 
profissionais convidados.

Os principais produtos tangíveis das oficinas foram:

•	 Recomendações de modificações nos serviços a serem implementadas 
no curto e médio prazo. Sinalização de ambientes, orientações sobre o

•	 trato às adolescentes e melhora da forma de abordagem dos profissio-
nais aos adolescentes que participam da recepção e acolhimento, ela-
boração e divulgação de materiaisde comunicação impressa.

•	 Fluxos de atenção nos ambulatórios e internação que deveriam servir 
como elementos centrais para o planejamento e implementação da 
mudança assistencial proposta. As recomendações da segunda e ter-
ceira oficinas destacam “desenho do modelo de atenção” (como se 
explica na seção “O projeto desde a perspectiva da mudança de um 
modelo assistencial”, neste relatório considera-se que as recomenda-
ções se referem a “modelo assistencial”).

•	 Conteúdos e orientações para atividades e materiais de educação a 
serem desenvolvidas durante os atendimentos.

Além dos documentos, pode ser considerado que o principal produto 
“intangível” das oficinas foram equipes gestoras e profissionais muito 
motivadas para empreender as mudanças de modelo assistencial previstas, 
como foi verificado nas visitas dessa consultoria.

Como parte das atividades dos consultores foram feitas na primeira oficina 
tentativas de incorporar os serviços da rede básica no processo e nos

fluxogramas de atenção. No relatório dessa atividade se registra que “as 
autoridades municipais mostraram-se muito colaboradoras e sensíveis à 
problemática exposta”. Os relatórios das outras oficinas referem-se sobre 
novas tentativas de incorporação do nível básico, que sempre foram con-
vidados para participar de reuniões, capacitações e das inaugurações das 
maternidades.

Na última oficina foram feitas sugestões de conjunto para reforçar a imple-
mentação da proposta em 2010.
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Recomendações da consultoria OPAS em dez./09 (Naranjo, J. e Guijarro, S. 
2009c), em versão resumida para este relatório:

1. Plano integrado das três unidades com base nos modelos de atenção. 
Atividades conjuntas.

2. Fortalecer e acompanhar o grupo já sensibilizado e capacitado.
3. Acompanhamento por parte da SESAB, OPAS, MS para fortalecer o 

desenvolvimento das propostas.
4. Manter educação e capacitação permanente das equipes de saúde. É 

indispensável incorporar nesse processo educativo atores do primeiro 
nível de atenção.

5. Identificar atores institucionais mais comprometidos (atenção básica, 
município, universidade, colégios).

6. Preparar apresentação da experiência no Congresso Brasileiro de 
Adolescência (set./10).

7. Apoiar consultoria de informação, educação e comunicação para dar 
visibilidade e fortalecer as atividades. Publicar os modelos de atenção 
como forma de melhorar a difusão e sustentabilidade das ações ini-
ciadas nos serviços.

8. Coordenar com “o primeiro nível de atenção” para o funcionamento 
da referência e contrarreferência (serviços de atenção básica de saúde, 
escola, adolescentes fora da escola, conselhos etc.).

9. Implementar anticoncepção imediata pós-parto e pós-aborto para a 
prevenção da segunda gravidez.

10. Inauguração do serviço na Maternidade José Maria de Magalhães 
Neto, no prazo mais breve.
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Figura 4 Inauguração do serviço na Maternidade Tsylla Balbino

Neste relatório algumas dessas recomendações são utilizadas nas refle-
xões sobre modelo de atenção, integralidade e boas práticas de coopera-
ção internacional. Em abril e maio/2010, como parte dessa consultoria, foi 
enviado um questionário às gestoras das maternidades que foi respondido 
por duas delas. A terceira resposta não chegou a tempo para se fazer um 
consolidado dos avanços sobre as recomendações, que, como se verá nas 
sugestões deste relatório, devem servir de base para um instrumento de 
acompanhamento.

Como ficou evidenciado nas entrevistas, as inaugurações oficiais dos ser-
viços da Maternidade Tsylla Balbino e do IPERBA no encerramento das 
atividades da terceira oficina, com participação das principais autoridades 
do estado, foram eventos políticos de muita importância para reforçar o 
trabalho educativo e organizacional.
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3.2 resumo das visitas

Visita à sesaB

A Diretora da Diretoria de Gestão de Cuidados (DGC/SAIS/SESAB), Débora 
do Carmo, se mostrou comprometida com o andamento do projeto cujo 
início ela relaciona com o interesse da SESAB na ampliação dos termos da 
cooperação com a OPAS. A Diretora apresentou um panorama da rede 
própria da SES para a atenção à gravidez e ao parto, com serviços de gestão 
direta e indireta, e apontou a complexidade administrativa da rede.

Figura 5 Reunião entre OPAS/OMS e SESAB

Considera que as capacitações e reformas físicas já implementadas pelo 
projeto contribuíram para uma significativa melhora da autoestima das 
organizações participantes. Sobre os desdobramentos, pondera que será 
necessário levar em consideração que o modelo inicial trazido pelos con-
sultores – os serviços hospitalares para gravidez adolescente em Quito – 
foi “uma proposta surgida dos profissionais”; de forma diferente, na Bahia 
a intervenção será vista como “uma proposta da gestão” e essa percepção 
implicará em maior “delicadeza no processo de implantação”.

A Diretora da SESAB foi a entrevistada que mostrou maior preocupação 
por aspectos além dos estritamente operacionais assistenciais do projeto; 
situou de forma nítida a questão da gravidez adolescente como um pro-
blema a ser trabalhado de forma sistêmica pela rede ao tempo que men-
cionou o risco de que significa a fragilidade da rede de atenção básica o que 
poderia redundar em uma intervenção hospitalar isolada. Apontou que 
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a modificação do processo de trabalho, a implantação dos novos fluxos, 
talvez enfrente problemas pelo número insuficiente de profissionais nas 
maternidades e que essa implantação era ainda incipiente.

Na Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem (ASAJ/SESAB) o 
diálogo foi com a técnica responsável pelo acompanhamento operacional 
do projeto e pela articulação com as maternidades, Ana Paula Torres, que 
nos apoiou durante toda a visita. Considerada pelos envolvidos no projeto 
como um recurso central no deslanche do projeto, a técnica avalia como 
um sucesso o que já foi alcançado nos serviços e aponta que a proposta 
da consultoria técnica da OPAS preencheu uma necessidade de capacita-
ção sentida pelos profissionais. Por outro lado, assinala o risco de “ocupar 
equipamentos de média e alta complexidade com problemas próprios da 
atenção básica”.

Ana Paula acompanhou a visita de apresentação do projeto em Belo Hori-
zonte/MG. Em sua opinião, a diferença essencial está nos níveis de organiza-
ção da rede assistencial e de articulação entre níveis de complexidade, mais 
avançados em BH. Considera que o grau de sensibilização, o diagnóstico 
situacional e os fluxogramas de atendimento atuais em serviços de ambas 
cidades são semelhantes. Coincide com as gestoras de Maternidades assi-
nalando outras semelhanças importantes: em BH também não existiriam 
espaços “específicos ou preferenciais” para atenção às adolescentes assim 
como não se teria experiências prévias de capacitação profissional sobre 
o assunto. Essas opiniões comparando as redes de serviço de BH e Salva-
dor apontam um problema geral no SUS visto que em ambas as cidades – 
apesar das significativas diferenças de organização – o trabalho assistencial 
com adolescentes grávidas e suas famílias é percebido como uma carência 
do modelo de atenção.

Visitas às maternidades participantes

Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto: No encontro 
com a gestão da Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto 
participaram a então assessora da diretoria médica, atualmente diretora, 
Dra. Sandra Renata, além dos Diretores Médico e de Gestão. O Hospital, 
construído e mantido pela Sesab foi inaugurado em junho/2006. Fun-
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ciona mediante um contrato de gestão com a Santa Casa de Misericórdia. 
No resumo da história do estabelecimento a gestora considera que esta, 
conhecida como “maternidade nova”, foi situada estrategicamente para 
resolver a grande demanda que as “maternidades antigas” (Tsylla Balbino 
e IPERBA) não atendiam. Analisando as três entrevistas,  destacamos que 
as gestoras da Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto e 
da Maternidade Tsylla Balbino coincidam afirmando que o planejamento 
original da SESAB contemplava a ocupação das novas instalações da atual 
Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Neto pela tradicio-
nal Tsylla Balbino e que a modificação desse compromisso – atribuindo a 
gestão à Real Sociedade Espanhola e mantendo a Tsylla Balbino no antigo 
local – teve um forte impacto negativo nesta última. A gestão terceirizada, 
na avaliação da Diretora, permite a melhor organização gerencial que dis-
tinguiria o estabelecimento.

Figura 6 Reunião com a direção 
da Maternidade de Referência José 
Maria de Magalhães Neto

Figura 7 Reunião com a direção da 
Maternidade Tsylla Balbino

Devido à recente inauguração, a Maternidade de Referência José Maria de 
Magalhães Neto precisou só de um pequeno investimento em adaptações 
físicas (climatização). As oficinas de capacitação tiveram como foco prin-
cipal (não exclusivo) as equipes de ambulatório, com menor participação 
de técnicos das áreas de internação, pronto-atendimento, centro obstétrico. 
Os gestores deste hospital coincidem em afirmar que o ganho principal das 
oficinas de capacitação foi “fortalecer o pensar no adolescente” por parte 
dos profissionais. O diagnóstico de amigabilidade do serviço foi aplicado no 
ambulatório, mas a gestora considera que foi tão útil que projeta sua apli-
cação nas outras três áreas mencionadas. Em relação aos fluxos de atendi-
mento eles ainda estão em processo de implementação e o atendimento de 
grávidas ainda é “misturado” exceto no ambulatório de alto risco em que há 
um fluxo diferenciado para adolescentes. Dentre as causas mais importantes 
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da dificuldade de implementação dos fluxos diferenciados está o grave pro-
blema do intempestivo pedido de demissão de 36 dos 42 neonatologistas da 
equipe, em dezembro/2009, por um problema administrativo, situação que 
absorveu muito da atenção da gestão e modificou a composição dos atendi-
mentos profissionais na maternidade.

A gestora menciona também que desde a implementação deste fluxo per-
cebe-se um nítido aumento da demanda no ambulatório e atribui-o a pro-
blemas da rede básica. Em relação aos crônicos problemas da relação com 
outros níveis de atenção, a gestora informa que o contrato de gestão entre 
a Real Sociedade Espanhola de Beneficência e a SESAB limita a atuação 
da maternidade à população de alto risco obstétrico e que esta situação 
dificultaria a atuação do hospital na atenção básica. Esse esclarecimento 
foi feito em 2009 diante da proposta da Secretaria Municipal para que a 
maternidade assumisse parte da rede de atenção primária.

Maternidade Tsylla Balbino: O depoimento da Diretora Maria José Souza 
Silva foi muito útil para ajudar a situar o papel desempenhado pela coo-
peração técnica no contexto de outras iniciativas, anteriores ou paralelas, 
às quais a cooperação pode se somar e às quais deve estar atenta para 
desenvolver sinergias. Em particular, ficou claro que o projeto soma seus 
recursos a outras reformas físicas já em andamento e que faziam parte do 
“movimento de resgate” impulsionado pela gestão para recuperar a Tsylla 
da situação de deterioração produto da falta de investimento público.

O relato destaca o papel histórico do estabelecimento – que fez 50 anos 
neste ano e é conhecido no imaginário popular como “a mãe de todos” 
devido ao grande número de nascimentos ao longo dos 50 anos – na assis-
tência da gravidez/parto no estado (“não podemos negar atendimento a 
ninguém, não têm mais para onde ir”) e na formação de “gerações de pro-
fissionais”, relato confirmado pelas outras fontes de informação. De acordo 
com a gestora, o clima predominante até o final de 2006 era de fechamento 
iminente, essa ameaça causou descontentamento da população atendida 
(“a proposta de fechamento da Unidade, se deu após inauguração da Mater-
nidade José Maria de Magalhães Neto, em meados de 2006, modificando 
toda proposta inicial de 2003/2004 de transferência de serviço”). Essa situ-
ação começou a ser revertida depois da visita do Secretário de Saúde do 
Estado da Bahia (gestão atual) em 2007, que valorizou o trabalho de manu-
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tenção da maternidade, divulgando a continuidade dos serviços daquela 
Unidade oferecendo apoio para a reforma inicial das instalações. Por outro 
lado, a reorganização das práticas assistenciais começou a ganhar impulso 
também em 2007 em torno das propostas de humanização do parto e do 
SUS impulsionadas pelo Ministério da Saúde.

Na proposta inicial do projeto não estava incluída a Maternidade Tsylla 
Balbino, no entanto diante de uma iniciativa do Secretário de Saúde do 
Estado da Bahia para que a maternidade participasse, a OPAS e a SESAB 
adaptaram prontamente a programação. Assim, por exemplo, a sensibili-
zação inicial dos profissionais esteve a cargo da técnica Ana Paula da Sesab 
e da Diretora do IPERBA, Dra. Dolores, somando-se o contato direto com 
os consultores OPAS a partir da segunda oficina. O projeto OPAS/SESAB 
chega nessa maternidade quando já se processavam melhoras de práticas 
gerais de atendimento e quando algumas das reformas físicas pactuadas 
com a Sesab estavam concluídas e outras em andamento e mostravam 
sinais de atraso da sua conclusão. Na opinião da gestora, a iniciativa da 
OPAS teve impacto em pelo menos dois aspectos essenciais: (a) Sensibi-
lizou a equipe técnica para a importância de uma mudança das práticas 
específicas sobre o problema da gravidez na adolescência e (b) acelerou a 
conclusão das reformas e ampliou estas. Por fim, em relação ao papel da 
OPAS afirma que “foi isso que permitiu concretizar o atendimento diferen-
ciado para as adolescentes” e dá como exemplo a utilização do Cenário de 
Parto, equipado com 10 “camas PPP” – adaptáveis às fases de pré-parto, 
parto e puerpério – e que, produto da intervenção do projeto, destina 
agora três desses leitos para o atendimento de  adolescentes.

No entanto, e à semelhança das administradoras das outras maternidades, 
a gestora destaca como o aporte principal do projeto no Tsylla Balbino “a 
mudança na forma de ver dos profissionais” e aponta que é dessa mudança 
de atitude que decorrem as mudanças no fluxo de atendimento: “mudou o 
olhar, mudou o fluxo”. Antes da intervenção “havia um sentimento paternal, 
de proteção, por parte dos profissionais, mas não tinha fluxo”, e acrescenta 
“a adolescente era vista mais como ‘paciente de risco’ do que como ‘pes-
soa que precisa de um cuidado especial’”. Na mudança de fluxos, a gestora 
aponta que graças à equipe da OPAS foi percebida a importância dos fun-
cionários que não são profissionais de saúde (por exemplo, da segurança 
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ou da limpeza) e da sinalização do ambiente na produção de um serviço 
acolhedor e amigável para as adolescentes grávidas.

Sobre a implementação pós-oficinas, a gestora diz que os fluxos modifica-
dos “já começaram em alguns ambientes”, que incorporam, por exemplo, 
o acompanhamento por pessoas de sexo masculino assim como um aten-
dimento com maior privacidade e a colaboração de funcionários de áreas 
de apoio.

Em relação ao trabalho com a rede básica, a Diretora informa que tentou 
redirecionar o cuidado pré-natal para os centros de saúde, mas “a questão 
cultural é muito forte e a maioria consulta aqui”. Por outro lado, as dificul-
dades da atenção primária fazem com que o ambulatório do Hospital, que 
deveria ser um serviço de atendimento de risco médio e alto, atenda toda 
a demanda. Em sua opinião, esse projeto “poderia influenciar a rede básica 
para melhorar”.

Quando compara a situação com a de BH/MG aponta que o Hospital Riso-
leta Tolentino Neves (1998) é muito mais novo do que o Tsyla e que sua 
estrutura física é melhor, da mesma forma que sua integração como parte 
de uma rede assistencial de atenção básica do seu município.

Figura 8 Reunião com a direção do 
IPERBA

Figura 9 Letreiro sinalizando a 
existência de serviço amigável para 
adolescentes

IPERBA - Instituto de Perinatologia da Bahia: A Diretora, Dolores Fernan-
dez, fez um resumo da longa trajetória do Instituto iniciada em 1975 pon-
tuada pela orientação durante vários anos como “hospital para população 
carente”, pelo interesse em pesquisa e tecnologia (foi um dos primeiros 
serviços no país a implementar ultrassonografia fetal), os períodos de desa-
tivação do serviço, a incorporação pelo Governo do Estado em 1990 e sua 
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orientação atual voltada para o atendimento do alto risco obstétrico. A his-
tória guarda alguma semelhança com a da Maternidade Tsyla Balbino no 
sentido de descobrir uma instituição tradicional que no momento do con-
tato com o projeto da OPAS/SESAB desenvolvia um significativo esforço 
para reforçar seus processos de atendimento e estrutura física.

Na fachada do IPERBA se destacam dois letreiros de grande porte com ima-
gens e textos atrativos que divulgam o atendimento a adolescentes. Esses 
materiais foram desenhados por artistas locais com o estímulo e apoio do 
projeto e são facilmente percebidos pelos pedestres das ruas próximas.

Como nos outros dois estabelecimentos, o atendimento de adolescentes 
já era uma das atividades e uma preocupação do IPERBA. A Diretora escla-
rece que “Já atendíamos muitas adolescentes, mas não com a metodologia 
necessária, não era um atendimento tão diferenciado”. E considera que a 
intervenção da OPAS “sistematizou nossos procedimentos e qualificou nosso 
serviço”. Da mesma forma, considera que as reformas físicas foram ade-
quadas e consolidaram as mudanças de procedimentos que estão imple-
mentando. Afirma que a instalação do ar condicionado do ambulatório é a 
principal reforma que ainda não foi executada, mas está programada para 
o primeiro semestre/2010.

A equipe de profissionais do IPERBA mostrou grande engajamento com a 
proposta e, de forma ainda mais enfática do que as gestoras dos serviços, 
descreveram “a mudança no olhar sobre as adolescentes” que significaram 
as oficinas com os consultores OPAS e os efeitos sobre “a atitude dos profis-
sionais, porque o atendimento dependerá dessa atitude” 

Dentre as modificações previstas nas equipes e nos fluxos de atendimento 
descreve que já foram implementadas as seguintes: O ambulatório princi-
pal conta com mais duas médicas que atendem as jovens, sem necessidade 
de passar pela triagem; as ações educativas foram muito intensificadas 
e o atendimento por outros profissionais de saúde (nutricionista, psicó-
logo, assistente social), que antes atendiam por demanda e agora estão 
incorporados na linha de cuidado de todas as adolescentes. Nas áreas de 
internação foram dedicados para adolescentes quatro leitos e três leitos 
específicos para casos de abortamento. O acompanhamento para partu-
rientes - norma legal que as três maternidades obedecem – será, no IPERBA, 
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facilitado para acompanhantes masculinos com a colocação de cortinas e 
maior individualização; neste caso a preocupação é com a privacidade das 
outras pacientes no ambulatório.

Como parte da avaliação das modificações de “atitudes” e de fluxos de aten-
dimento, devem destacar-se os depoimentos do responsável pela recepção 
do ambulatório e de um dos recepcionistas; estes profissionais – entrevis-
tados em momentos diferentes - declararam que depois das atividades do 
projeto a equipe de recepção começou a “notar mais as necessidades das 
adolescentes”, que “antes eram tratadas como uma paciente a mais, agora 
vemos que tem que ter um cuidado especial”.

A área de pré-parto e parto para adolescentes está muito claramente dife-
renciada em estrutura, manutenção e equipamentos. A visita à enfermaria 
de internação de adultas permitiu perceber um contraste importante com 
as áreas que receberam o apoio do projeto. Nessa visita, duas profissionais 
lotadas na internação de pacientes adultas, depois de reconhecer os avan-
ços no atendimento às jovens, expressaram que “lá está muito bem; nós 
aqui é que seguimos na pobreza”. A Diretora se mostrou receptiva a essa 
percepção e depois de se comprometer a expandir as melhoras a outras 
áreas, comentou que “já teve queixas” no mesmo sentido.
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4 síntese dos aspectos prIncIpaIs da 
IMpleMentação nos três serVIços

1. O ganho principal, apontado pelas gestoras e equipes das três unida-
des, não se refere às melhoras em estrutura física ou equipamentos 
nem aos aspectos estritamente técnicos do treinamento. Os entre-
vistados destacaram principalmente a transformação “no olhar dos 
profissionais em relação aos adolescentes”. O efeito do enfoque e das 
metodologias utilizadas nas oficinas é claramente valorizado nos rela-
tos dos entrevistados que, com frequência, relacionam essa mudança 
com aspectos pessoais.

Essa transformação – ainda que não objetivada em instrumentos de coleta 
quantitativa de informações, mas claramente presente nos depoimentos 
– é importante na manutenção do processo porque aumenta as chances 
de que o coletivo de gestores e trabalhadores se desenvolva como uma 
“comunidade epistêmica”. Para Costa et al (2000), uma “comunidade epis-
têmica” compartilha um conjunto de princípios e normas, crenças causais, 
concepções de validade e horizonte técnico-político. Para esses autores, as 
comunidades epistêmicas desempenham um papel importante nas trans-
formações nas organizações hospitalares; a comunidade epistêmica não se 
reduz a “profissão”, “grupo de interesse” ou “burocracia”. A comunidade 
epistêmica terá como principal fonte de poder a autoridade cognitiva do 
conhecimento técnico-científico aplicado à implementação e gestão de 
políticas e organizações.

Aqui é importante esclarecer que – de acordo com a definição de comu-
nidade epistêmica - o entusiasmo e a mudança de olhar sobre as usuários 
do serviço não garantem por si só essa unidade, visto que é preciso desen-
volver seus aspectos técnico-científicos. Disto se deduz que é necessário 
não apenas manter um processo contínuo de capacitação, mas utilizar o 
monitoramento e avaliação como fontes de conhecimento técnico que 
reforcem a coesão da comunidade.

2. As reformas programadas foram concluídas no prazo. As equipes se 
mostram muito satisfeitas com o resultado e apontam uma melhora 
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significativa nos fluxos físicos do atendimento e no conforto para 
pacientes, familiares e equipes.

As gestoras dos três hospitais enfatizaram que os ambientes para o cui-
dado de adolescentes não são exclusivos e que em caso de necessidade do 
serviço esses ambientes poderão ser utilizados para atendimento de usuá-
rias adultas (evitando-se de ter capacidade instalada ociosa).

Os relatos das gestoras evidenciaram a pertinência e necessidade das refor-
mas físicas empreendidas, em especial na Maternidade Tysilla Balbino e 
no Instituto de Perinatologia da Bahia; seus discursos relevam o impacto 
imediato positivo no atendimento causado pelas mudanças de estrutura 
e equipamentos.

Embora as reformas tenham uma marcada dimensão positiva, pode ser 
mencionado que, como parte do risco de se criar um serviço de qualidade 
isolado dos outros, as reformas poderiam acabar exercendo no médio 
prazo um efeito não previsto sobre a consolidação do projeto. Aponta-se 
neste sentido que é importante discutir a forma de resolver o contraste 
entre “a parte nova”, os ambientes acondicionados para o atendi-
mento a adolescentes, e o restante dos serviços de internação. Mesmo 
não sendo pensadas como de uso exclusivo das adolescentes grávidas, a 
diferença de instalações pode criar certo nível de descontentamento entre 
outras usuárias e as equipes que as atendem. Esse contraste, pela disposi-
ção física das salas, fica mais evidente no caso do IPERBA, mas acredita-
mos que não seja exclusivo do Instituto. Este será um desafio não só para 
as experientes equipes de gestão dos hospitais, mas talvez principalmente 
para a cooperação técnica que deverá discutir com os outros atores do 
projeto se a parceria irá se circunscrever à temática específica de gravidez 
na adolescência ou será ampliada para outros aspectos do cuidado da ges-
tação e do parto, atividade central desses três hospitais especializados.

3. A visita não tinha como objetivo a supervisão formal de fluxos e pro-
cedimentos (prontuários clínicos, atividades clínicas etc.). O entre-
vistador esteve atento à menção espontânea de sua utilização e, 
principalmente, à menção espontânea de ações de gerência para sua 
implementação e acompanhamento. Esses aspectos específicos não 
tiveram destaque na fala das gestoras, fala que valorizava principal-
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mente o conjunto do processo deslanchado. Até o momento da visita 
(mar./10), a implementação exitosa do projeto está baseada predo-
minantemente no entusiasmo e transformação do olhar de produ-
zido pelas oficinas de capacitação e pela reforma e equipamento dos 
ambientes de trabalho. As gestoras não citaram nas entrevistas a for-
malização de cobranças relacionada com implantação dos fluxos de 
trabalho. Os fluxos ainda não se traduziram em atribuições formais 
de responsabilidades individuais e horários. Esses fluxos estão ainda 
recentes para boa parte das equipes que participaram das capacita-
ções e a adesão a eles é principalmente espontânea. Esta adesão é 
considerada pelos participantes como bem sucedida. Cabe discutir 
com as equipes se, no futuro, será preciso pactuar mecanismos de for-
malização de responsabilidades individuais e supervisão. Esta formali-
zação do controle precisará ser cuidadosamente adaptada à realidade 
de cada serviço. Deve se levar em consideração as dificuldades de 
intervir nos processos de trabalho em organizações de saúde em geral 
e em instituições hospitalares em especial, desenvolvendo “o delicado 
equilíbrio entre a cultura organizacional e a agenda de inovação, para 
que esta última não venha a sucumbir sob o peso dos pontos de veto 
à mudança” (Costa et al. 2000).

4. Deve destacar-se que aspectos centrais do discurso das funcionárias 
da SESAB e das gestoras das maternidades (que pertencem à rede 
estadual) são coincidência na avaliação sobre os problemas da Aten-
ção Básica em Salvador e as dificuldades de articulação com a Secre-
taria Municipal de Saúde e sua posição que considera o projeto como 
uma solução pragmática e efetiva para a atenção da gravidez na ado-
lescente na situação real da rede de serviços em Salvador.
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5 o projeto desde a perspectIVa da Mudança de 
uM Modelo assIstencIal e da IntegralIdade

É importante situar este projeto no contexto organizacional do SUS. Diversos 
estudos indicam que o Sistema, 22 anos após o início da sua organização, 
precisa resolver importantes impasses políticos, de gestão e de assistência. O 
chamado desafio da mudança do modelo assistencial ou do modelo de aten-
ção é um dos principais no Sistema (Paim, 2009; Teixeira, 2003).

Para Carmen Teixeira (2003) os termos modelo assistencial e modelo de 
atenção não são sinônimos. Modelo assistencial é um conceito originado 
no estudo do processo de trabalho em saúde; citando Paim essa autora 
coloca:

“’modelos assistenciais’, segundo paim (1993; 1998; 1999), podem ser enten-
didos como ‘combinações de saberes (conhecimentos) e técnicas (métodos 
e instrumentos) utilizadas para resolver problemas e atender necessidades de 
saúde individuais e coletivas’”

(Teixeira, 2003)

Já o conceito de modelo de atenção se origina nos estudos com enfoque 
sistêmico corresponde a:

“Formas de organização das relações entre sujeitos (profissionais de saúde e 
usuários) mediadas por tecnologias (materiais e não materiais) utilizadas no 
processo de trabalho em saúde, cujo propósito é intervir sobre problemas 
(danos e riscos) e necessidades sociais de saúde historicamente definidas”

(Teixeira, 2003)

E um modelo de atenção inclui três “dimensões”:

“uma dimensão ‘gerencial’, relativa aos mecanismos de condução do processo 
de reorganização das ações e serviços, uma dimensão ‘organizativa’, que diz 
respeito ao estabelecimento das relações entre as unidades de prestação de 
serviços, geralmente levando em conta a hierarquização dos níveis de com-
plexidade tecnológica do processo de produção do cuidado, e a dimensão 
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propriamente ‘técnico-assistencial’, ou operativa, que diz respeito às relações 
estabelecidas entre o(s) sujeito(s) das práticas e seus objetos de trabalho, rela-
ções estas mediadas pelo saber e pela tecnologia, que operam no processo 
de trabalho em saúde, em vários planos (promoção da saúde, prevenção de 
riscos e agravos e recuperação e reabilitação)”

(Teixeira, 2003)

A análise das fontes de informação (relatórios, entrevista com OPAS, ges-
toras e técnicos, comparações com a proposta do projeto semelhante em 
Belo Horizonte) permite considerar que neste projeto, depois de tentar um 
enfoque mais amplo, acabou predominando a dimensão técnico-operacio-
nal. Isto deixa o projeto mais próximo do enfoque de mudança no Modelo 
Assistencial mais do que uma mudança de Modelo de Atenção em relação 
ao problema da gravidez e parto na adolescência.

Ainda que não se tenha um documento de partida que descreva de forma 
geral o projeto, as informações disponíveis sugerem que o enfoque inicial 
da proposta já enfatizava os aspectos técnico-assistenciais do nível hospi-
talar. Porém, as entrevistas e o relatório da primeira oficina mostram que 
se procuraram pelo menos dois aspectos de uma mudança no modelo de 
atenção: a integração dos serviços de atenção básica e das maternidades 
nos processos de referência e contrarreferência de adolescentes grávidas e a 
integração de ambos níveis de serviço na prevenção da primeira e segunda 
gravidez adolescente. No entanto, todas as fontes de informação utilizadas 
apontam problemas na organização e funcionamento da rede de atenção 
básica da cidade, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salva-
dor. O contexto organizacional inicial do projeto pode ser assim resumido:

•	 Aparente fragilidade organizacional e técnica da rede municipal de 
assistência básica no município nas atividades de saúde da mulher/cui-
dado da gravidez e do parto.

•	 Capacidade organizacional e técnica relativamente mais conservada 
da rede assistencial hospitalar do estado nas atividades de saúde da 
mulher/cuidado da gravidez e do parto.

•	 Baixa articulação entre os sistemas municipais e estaduais de saúde na 
cidade nas atividades de saúde da mulher/cuidado da gravidez e do 
parto.
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Na fala dos responsáveis da OPAS uma segunda etapa, já iniciada em 
abril/10, irá ampliar o escopo do projeto enfatizando a prevenção da 
segunda gravidez e o contato com a rede de atenção primária. Do ponto 
de vista da mudança de modelos de atenção, a ênfase atual nos aspec-
tos técnico-assistenciais pode servir como ponto de partida para aspectos 
organizacionais e de gestão sistêmica:

“mudanças parciais, entretanto, podem acontecer em cada uma das [três] 
dimensões assinaladas, constituindo processos que facilitarão transformações 
mais amplas.”

(Teixeira, 2003)

Esse potencial do projeto como “ponto de partida” (ou como “uma 
semente”, para utilizar termo mencionado por uma das gestoras entrevista-
das) pode ser melhor compreendido na discussão a seguir sobre a relação 
entre o projeto e a questão da integralidade dos cuidados em saúde.

O problema da mudança de modelos assistenciais e de atenção está muito 
próxima da questão da integralidade (princípio do SUS) e das formas de 
concretizá-la. A integralidade pode ser pensada como uma imagem – obje-
tivo “um enunciado de certas características do sistema de saúde, de suas 
instituições e de suas práticas que são consideradas por alguns desejáveis” 
(Mattos, 2001: 41). Esse autor considera a integralidade como um termo 
“polissêmico”, com sentidos diversos para aqueles que utilizam-na; por con-
seguinte, decide não tentar uma definição formal do conceito e prefere 
explorar alguns dos sentidos atribuídos a ela. Neste relatório considera-se 
que o projeto de atenção a adolescentes grávidas tem algumas caracte-
rísticas que se aproximam desses sentidos enquanto precisa melhoras em 
outros aspectos.

Mattos destaca três sentidos da noção de integralidade (Mattos, 2001) que 
podem ser relacionados com o projeto:

Integralidade como um traço da boa medicina, relacionado a 
atributos das práticas dos profissionais:

•	 A abordagem médica integral se recusa a reduzir os indivíduos ao fun-
cionamento ou disfunções de aparelhos ou sistemas anátomo-fisiológi-
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cos; considera que além de fragmentária, essa prática ressalta dimensões 
exclusivamente biológicas, em detrimento das considerações psicológi-
cas e sociais. É evidente que o projeto pela sua ênfase no trato ade-
quado, na amigabilidade e na confidencialidade contempla fortemente 
esses aspectos.

•	 Por outro lado, para Mattos, a prática médica não pode limitar-se ao 
“sofrimento manifesto”. A prática médica mais integral procura reduzir 
os riscos de sofrimento futuro. Neste projeto, não é possível equiparar 
“gravidez adolescente” a “sofrimento” porque a gravidez tem aspectos 
nem sempre considerados negativos pelas adolescentes (Varea, 2008) 
ao tempo que quase sempre é uma situação carregada de significados 
negativos pelos adultos. Podemos então substituir o termo de Mattos 
por “problemas manifestos” (a gravidez na adolescência). Para reduzir o 
risco de problemas futuros a medicina lança mão não apenas de recursos 
tecnológicos sofisticados, mas, por exemplo, recomenda hábitos e com-
portamentos. A questão da “segunda gravidez” é o “problema futuro” 
que os atores do projeto pretendem evitar. A prevenção da segunda 
gravidez é objeto da 9ª recomendação de dez./09 e é um aspecto que 
precisa ser melhor desenvolvido pelo projeto. Sua realização depende 
da articulação do atendimento hospitalar com os outros níveis de aten-
ção e com aspectos de prevenção e promoção mais amplos. Por sua 
vez, está relacionada com as dificuldades reais da implementação do 
enfoque sistêmico nas redes de serviços de Salvador.

•	 Importa esclarecer que esse sentido, historicamente ligado ao desen-
volvimento da “medicina integral”, atualmente abrange ao conjunto 
de profissionais de saúde que “aplicam não a medicina integral, mas a 
integralidade”. O projeto desenvolve muito bem esse aspecto da inte-
gralidade. Desde a primeira oficina foi feito um esforço tanto da equipe 
de condução da OPAS quanto dos consultores especialistas para incor-
porar o conjunto de profissionais que entram em contato com as ado-
lescentes e seus familiares. Os depoimentos de trabalhadores das áreas 
de recepção, segurança, serviço social, psicologia, nutrição e outras 
demonstram um notável sucesso nesse aspecto.

•	 Mattos destaca que a prática desse sentido da integralidade não 
depende apenas da atitude de profissionais individuais. Em organiza-
ções de saúde complexas como as atuais o aspecto da integralidade pre-
cisa da atitude dos profissionais, mas “só se realizará com incorporações 
ou redefinições (...) da equipe de saúde e seus processos de trabalho” 
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(2001). Este aspecto (contemplado, por exemplo, nos fluxos de atendi-
mento) está em andamento no projeto.

Integralidade como um modo de organizar as práticas:

•	 Neste sentido, a integralidade se relaciona com a articulação “horizon-
tal” entre serviços que se recusam a assumir pontos de vista excludentes 
e focados nas suas atividades específicas. Desse ponto de vista, deve-
riam se reduzir as fronteiras entre o atendimento individual e o coletivo. 
Assim, ao invés de aguardar a demanda espontânea (surgida do compa-
recimento dos sujeitos ou da resposta a queixas individuais) trabalha-
-se a demanda programada que projeta o atendimento às necessidades, 
mesmo que estas não sejam demandadas pelos indivíduos. Esse é um 
ainda ponto pouco desenvolvido no projeto e que, de novo, aponta 
para a necessidade (e dificuldade) de trabalho em rede na cidade de 
Salvador.

•	 Outro elemento contemplado aqui deveria ser a programação das ativi-
dades com o propósito de otimizar seu impacto epidemiológico. Este é 
outro elemento ainda pouco desenvolvido no projeto e importante na 
proposta.

Integralidade como um traço de “políticas especiais” (respostas a 
determinados problemas de saúde ou problemas de saúde de um 
certo grupo populacional):

Este sentido da integralidade encerra algumas das maiores promessas do 
projeto.

•	 Quando se examina a resposta governamental a problemas de saúde de 
grupos populacionais definidos por critérios demográficos (sexo, idade 
etc.) ou epidemiológicos (por exemplo, morbidades ou riscos) percebe-
-se que essa resposta tende a considerar os indivíduos e populações 
apenas pelo recorte feito (por exemplo, um “programa materno-infan-
til” trata da saúde das mulheres, porém mediada pela sua função repro-
dutora, esquecendo amplos aspectos da vida e saúde das mulheres que 
têm outras mediações). Integralidade aqui significaria programas ou 
políticas com capacidade de enxergar aspectos mais amplos dos gru-
pos aos quais atende. Nesse sentido, o projeto tem um notável avanço 
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pela sua ênfase na amigabilidade e confidencialidade, pelo interesse em 
incorporar a família e os companheiros das adolescentes e pelos seus 
já evidentes efeitos na atitude das equipes de saúde. Deve-se, porém, 
analisar se a “mudança no olhar” dos profissionais terá uma contrapar-
tida organizacional e política de médio e longo prazo que dê sustento 
administrativo contínuo a um processo de trabalho mudado que não 
pode depender só da disposição dos profissionais individuais. Como se 
verá na discussão sobre boas práticas, este aspecto deve ser trabalhado 
nas dimensões dos objetivos e conteúdos da proposta.

•	 A característica da amigabilidade, relacionada à mudança da atitude 
profissional e expressa nos fluxos próprios para as adolescentes grá-
vidas, aumenta a visibilidade de um grupo social que carecia de um 
perfil diferenciado na população atendida pelos serviços. Essa melhora 
da visibilidade, como pessoas e como população, pode ser vista como 
outro elemento de uma abordagem integral neste projeto.

Concluindo a discussão sobre a relação entre o projeto e as noções de 
integralidade e mudança de modelos de atenção pode-se afirmar que essa 
intervenção em saúde do adolescente mostra avanços importantes na 
integralidade da abordagem e ao mesmo tempo o risco de uma mudança 
isolada. Neste relatório, essa possibilidade será denominada de “risco da 
ilha de excelência”. Esse isolamento pode dar-se em dois sentidos: Em rela-
ção ao conjunto dos outros serviços que cada hospital oferece e em relação 
à construção de uma rede de serviços de atenção à gravidez e parto na 
cidade.

Como se mencionava antes, as entrevistas permitem perceber que os agora 
envolvidos no projeto consideram-no como a oportunidade de uma solu-
ção pragmática e efetiva para a atenção da gravidez na adolescência na situ-
ação real da rede de serviços em Salvador. A implementação dessa solução 
pragmática já é bastante complexa. Por um lado, é certo que um serviço de 
excelência, mesmo que isolado, será favorável para a população que atende 
diretamente e em algum grau para o sistema através da sua influência téc-
nica e de prestígio na organização dos serviços. Por outro lado, tentar uma 
abordagem mais sistêmica ou integral com certeza aumentará a complexi-
dade da intervenção e irá requerer novos aportes de recursos e disposições 
políticas.
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Deve-se, porém, considerar que a não ampliação do escopo pode aumen-
tar os riscos para a intervenção recortada na população adolescente: Uma 
mudança de processo de trabalho limitada, circundada - até fisicamente 
– pelo “jeito antigo de fazer as coisas” pode erodir no longo prazo os pro-
cessos instalados no atendimento para adolescentes. Um desdobramento 
disso será uma interrogação geral: as dificuldades reais de trabalho em 
rede com outros níveis de atenção do SUS podem afetar a sustentabi-
lidade do projeto? Possíveis respostas para esta questão deverão ser ela-
boradas pelo conjunto dos stakeholders (termo utilizado em OPAS, 2009) 
do projeto.

Os problemas do modelo de atenção e da integralidade colocam duas 
questões sobre a orientação geral do projeto: O projeto continuará focado 
no desenvolvimento de serviços de atendimento hospitalar de referência 
deixando que eventualmente as gestões dos níveis decidam algum grau de 
articulação em rede com serviços de outros níveis? Esta questão poderia, 
ainda, ser desdobrada pelo recorte etário do atendimento: Esses serviços 
hospitalares de referência serão só para adolescentes ou para mulheres de 
qualquer idade?

A segunda questão de orientação geral seria: Pode-se assumir o projeto 
como ponto de partida para uma proposta de melhora da integrali-
dade do cuidado mediante modelo de atenção em rede de serviços? 
Uma resposta positiva para esta questão requereria significativo compro-
metimento institucional da OPAS para atuar de acordo com os parâmetros 
nº 7 e nº 10 das boas práticas de cooperação internacional (ver na próxima 
seção). O longo histórico de apoio da Organização à governança do SUS 
e sua experiência de ação na cultura político-institucional no setor saúde 
brasileiro sugerem que a OPAS tem condições de fomentar uma transfor-
mação institucional de maior fôlego nos cuidados da gravidez e parto em 
Salvador.

Sugere-se que essas questões sejam consideradas na hora dos acordos 
sobre objetivos, metas e fases do projeto (ver discussão sobre boas prá-
ticas). Mesmo que o projeto se autodefina como uma intervenção focal 
no nível de atendimento e na faixa populacional e afirme ter um papel 
de “semente” para desdobramentos mais integrais é recomendável pensar 
quais seriam “os frutos” desse germe.
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6 o projeto coMo Boa prátIca eM 
cooperação InternacIonal

A Organização Pan-Americana da Saúde tem interesse na identificação de 
boas práticas de cooperação internacional, “como parte de uma estratégia 
para rever e melhorar serviços e produtos oferecidos pela Organização em 
suas inúmeras ações de cooperação internacional com o governo brasileiro” 
(OPAS, 2009). Em 2009, um projeto de estudo, em andamento, propôs 
parâmetros e dimensões de boas práticas de cooperação analisando duas 
iniciativas do governo brasileiro apoiadas pela Organização (a adoção da 
Estratégia de Tratamento Diretamente Observado (DOTS) para o Controle 
da Tuberculose e o processo de implantação da Gestão para Resultados da 
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde) (OPAS, 2009). Em 2010, uma 
aplicação desses parâmetros foi iniciada nas primeiras duas publicações 
desta série (OPAS, 2010a; OPAS, 2010b). A proposta desses critérios contri-
bui à discussão em curso sobre boas práticas na Organização e, de acordo 
com os autores, sua aplicação “indica a possibilidade de avançar na reflexão 
em torno deles, com vistas a gerar, eventualmente, parâmetros consensuais 
para toda a Organização” (OPAS, 2010a).

Neste relatório, utilizamos tanto os parâmetros quanto a noção de dimen-
sões de boas práticas porque estas últimas permitiram situar os primeiros 
e citamos amplamente o estudo inicial (OPAS, 2009) porque permite com-
preender a trajetória do conceito.

No mencionado projeto de estudo (OPAS, 2009), os autores deparam-se 
com a escassez de definições conceituais sobre “boas práticas” e sobre 
“cooperação internacional”. Depois de uma busca sobre esses conceitos, 
propõem definições operacionais para ambos os termos:

“por um lado, observou-se que para o propósito deste estudo entende-se boas 
práticas como aqueles procedimentos de exercício sistemático que envol-
vem decisões e ações orientadas a objetivos e são fruto de uma experiência 
acumulada, definidos através do julgamento e interpretações dos múltiplos 
atores envolvidos no processo e que levam a uma repercussão positiva nos 
resultados do projeto. por outro lado, entende-se cooperação internacional 
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como um processo contínuo de coordenação e articulação política, técnica 
e administrativa entre dois ou mais atores de nacionalidades, culturas e insti-
tuições distintas envolvendo (i) a transferência ou intercâmbio de tecnologias 
em desenvolvimento, ou já aplicadas e avaliadas como efetivas pelas institui-
ções de origem; (ii) a doação ou compartilhamento de recursos financeiros 
para programas e projetos de naturezas distintas e em setores distintos; (iii) 
a definição, os ajustes e o alinhamento de políticas setoriais sobre uma dada 
questão de interesse comum, com vistas ou à solução de desafios comuns de 
desenvolvimento econômico e social”

(opaS, 2009)

No entanto, os autores advertem que existe uma “redundância explícita” 
entre as duas definições e que “uma definição operacional de boas práti-
cas em cooperação internacional não deve ser construída a partir de uma 
mera combinação textual dessas duas definições” (OPAS, 2009). Por outro 
lado, conceber ambos os conceitos como sinônimos não é produtivo por-
que “inviabiliza a identificação, com maior clareza e consistência, de boas 
práticas de cooperação internacional” (OPAS, 2009). Diante dessa situação 
propõem “três dimensões básicas” para identificar boas práticas de coope-
ração internacional: (i) conteúdo, (ii) objetivo e (iii) forma, sendo que essas 
dimensões devem interagir “de forma integrada e dinâmica”:

“por conteúdos entendemos os objetos da cooperação internacional, que 
podem ser identificados a partir da pergunta “o quê?”, ou seja, referem-se 
às tecnologias, conhecimentos, políticas setoriais, pesquisas conjuntas, ou 
outros produtos ou processos objeto da cooperação internacional. por obje-
tivos entendemos os propósitos da cooperação internacional, que podem ser 
identificados a partir da pergunta “para quê?”, ou seja, os objetivos explícitos 
apontados oficialmente pelas partes envolvidas, independentemente da exis-
tência de outros objetivos implícitos. Finalmente, por formas entendemos o 
“como?”, ou seja, comportamentos, posturas e estratégias de ação adotadas 
pelas pessoas envolvidas nas atividades diárias do processo de cooperação 
internacional em relação a outras pessoas que dele também participam.”

(opaS, 2009)

Fechando o arcabouço conceitual geral do seu estudo, os autores conside-
ram como um pressuposto “que a dimensão forma é mais determinante para 
as boas práticas do que as outras duas dimensões, conteúdo e objetivo”; estas 
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duas últimas são definidas em momentos pontuais do processo de coopera-
ção, “em contrapartida, as formas como se definem e realizam os conteúdos e 
os objetivos ao longo do processo de cooperação internacional estendem-se ao 
longo do tempo, assumindo uma perspectiva mais longitudinal, e, consequen-
temente, um papel mais preponderante nesse processo” (OPAS, 2009).

O estudo OPAS, em andamento, procurará esclarecer parâmetros especí-
ficos para essas três dimensões básicas. Neste relatório tentaremos apenas 
apontar aspectos do projeto de gravidez na adolescência em Salvador/BA 
que possam ser relacionados com as três dimensões.

Dimensão dos conteúdos: Pelo exame das entrevistas e relatórios de ofi-
cinas fica claro que o projeto atua principalmente nos processos de aten-
dimento em âmbito hospitalar de adolescentes grávidas. Esse objeto da 
intervenção – à semelhança do que será visto na dimensão dos objetivos 
– ainda não está formalmente estabelecido em documento específico.

As tecnologias e os conhecimentos necessários para mudar esse atendi-
mento hospitalar são claramente expressas e trabalhadas nas oficinas. No 
entanto, já na implementação, os fluxos de atendimento precisariam ter 
uma definição mais nítida de responsabilidades individuais e cronogramas. 
Nesse sentido, destaca-se que as recomendações de dez./09 já apontam 
para a necessidade de “ações concretas, com indicadores, tempos e respon-
sáveis pelo seu cumprimento” (Naranjo, J. e Guijarro, S. 2009c).

Dimensão dos objetivos: Aqui deve ser destacado que os documentos das 
oficinas têm uma clara definição dos propósitos desses eventos. Ainda, os 
discursos de todos os entrevistados coincidem nos alvos finais da interven-
ção (“melhor atendimento”, “fluxos”, “cuidado especial” etc.). No entanto, 
não foi identificado um documento que explicite os objetivos, fases e 
metas de conjunto do projeto. Isso pode significar um risco de se focar em 
atividades isoladas que, mesmo sendo efetivas individualmente, precisam 
de uma condução de conjunto. Por isso, sugere-se que para fortalecer essa 
dimensão como boa prática de cooperação, seja redigido um documento 
que descreva o planejamento total do projeto. Esse documento pode par-
tir de um documento de trabalho, proposto pela OPAS, a ser discutido 
com os atores do projeto com o propósito de chegar a acordos sobre os 
objetivos, fases e metas gerais do projeto.
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A primeira sugestão feita pela consultoria OPAS nas maternidades da 
Bahia, em dez./09, já apontava claramente no sentido de um planejamento 
de conjunto (“plano integrado de ações das três unidades”) e inclusive já 
propõe objetivos para 2010 (Naranjo, J. e Guijarro, S. 2009c). Visto que no 
documento sobre boas práticas essa dimensão se refere a “objetivos explíci-
tos” considero que a combinação de objetivos das oficinas, objetivos implí-
citos nos discursos e objetivos recomendados em dez./09 permitirão no 
curto prazo a definição formal dos propósitos da intervenção. O espírito 
de engajamento e cooperação que demonstram todos os envolvidos nessa 
etapa inicial do projeto ser aproveitado para facilitar acordos sobre os 
objetivos. Além disso, pode se assumir que esta dimensão inclui a definição 
de etapas e metas as quais poderão ser facilmente descritas nas condições 
atuais.

Em 2010, a OPAS reitera sua proposta de 12 “parâmetros de boas práticas”, 
produzidos depois de identificar diretrizes mestras de cooperação interna-
cional nos documentos internos da OPAS/OMS no Brasil. Deve frisar-se que 
os 12 parâmetros estão referidos essencialmente à dimensão dos objetivos 
de um projeto (“Sem retirar o mérito do avanço substantivo alcançado pela 
proposição desses parâmetros (...) observa-se (...) que este último conjunto 
de parâmetros refere-se mais aos objetivos da cooperação internacional da 
OPAS-OMS em saúde do que aos conteúdos e formas. Ou seja, observa-se 
apenas uma das dimensões propostas” (OPAS, 2009)).
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Quadro 1 Parâmetros de boas práticas da cooperação internacional da OPAS/
OMS no Brasil

Parâmetro 1: Garantir o apoio político a ações de âmbito nacional com base em sua 
credibilidade e legitimidade.

Parâmetro 2: Transferir tecnologias e difundir conhecimentos úteis e adaptados às 
realidades locais.

Parâmetro 3: Prestar assessoria técnico-científica para avançar a agenda de saúde das 
Américas.

Parâmetro 4: Garantir enfoques multissetoriais e integrais em intervenções da saúde.

Parâmetro 5:  Garantir a equidade nas intervenções em saúde.

Parâmetro 6: Buscar apoio de outras fontes internacionais para levantar novos recursos para 
a saúde.

Parâmetro 7:  Estabelecer elos de ligação e articulação intra- e inter-setorial no país.

Parâmetro 8: Prover capacitação de recursos humanos em áreas estratégicas.

Parâmetro 9: Prover apoio administrativo-financeiro para a aquisição de bens e serviços 
necessários em tempo hábil.

Parâmetro 10:  Atuar como um espaço neutro de negociações e articulações 
intergovernamentais.

Parâmetro 11:  Garantir a incorporação de lições aprendidas acumuladas em novos processos 
apoiados pela organização.

Parâmetro 12: Apoiar a divulgação de experiências exitosas de seus países-membros para 
todo o mundo.

(Fonte: opaS, 2010a)

As informações disponíveis para este relatório permitem examinar 7 dos 12 
parâmetros propostos (o fato de não serem examinados todos os critérios 
não deve ser considerado como uma carência do projeto, toda vez que 
este se encontra na fase inicial da sua implementação; por outro lado, os 
próprios autores dos parâmetros só identificam 10 deles na Campanha de 
Vacinação para Rubéola e apontam que “Tais parâmetros devem ser vistos, 
sobretudo, como referenciais que permitem julgar, a partir de critérios explí-
citos, o alinhamento das ações de cooperação internacional da OPAS/OMS 
em torno de seus valores e princípios” (OPAS, 2010a).

Ainda, deve considerar-se que os parâmetros de boas práticas original-
mente propostos foram pensados em relação a um projeto de envergadura 
nacional (por isso a ênfase no âmbito federal e internacional em vários dos 
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critérios) e que requerem uma adaptação em empreendimentos que ainda 
têm alcance municipal como o atual. A OPAS/OMS-Brasil projeta ampliar 
a proposta para diversos estados e isso permitirá, no futuro, uma aplicação 
mais estrita dos critérios.

Quando se analisam as informações disponíveis para o projeto, chega-se às 
seguintes descrições dos sete parâmetros; essas descrições sintetizam tanto 
os dados disponíveis quanto as possibilidades de evolução nos parâmetros:

•	 Parâmetro 1: O projeto já ganhou importante apoio em nível estadual. 
Da mesma maneira, também teve apoio em nível federal de gestão 
da saúde. Está claro que precisa uma maior aproximação com a ges-
tão municipal. No entanto esta aproximação dependerá da posição da 
OPAS em relação à necessidade de insistir no enfoque sistêmico (SUS) 
nas condições atuais da cidade de Salvador/BA.

•	 Parâmetro 2: Esse aspecto das boas práticas está exitosamente desen-
volvido no projeto. A própria origem do projeto buscava adaptar a 
experiência exitosa de implantação de amigabilidade/confidenciali-
dade, originada em Quito/Equador para a população adolescente de 
Salvador/BA. A proposta é bem-sucedida na transferência e adaptação 
das abordagens educativas e organizacionais elaboradas pelos consul-
tores.

•	 Parâmetro 4: Como foi mencionado na discussão sobre modelos de 
atenção, a relação com a integralidade talvez seja um aspecto em que o 
projeto precisará fazer um esforço maior. Se bem é verdade que a ami-
gabilidade e confidencialidade do atendimento são aspectos essenciais 
da integralidade e referem-se só a alguns aspectos da mesma.

•	 Parâmetro 7 e Parâmetro 10: Se depender da análise de viabilidade no 
prazo do projeto e do investimento da OPAS na busca de soluções sis-
têmicas no SUS da cidade, pode se tentar apoiar as articulações entre 
os níveis de gestão em saúde e entre as Secretarias de Saúde e outras 
áreas do Governo do Estado (Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza e a Secretaria da Educação).

•	 Parâmetro 11: Como mencionado nas discussões sobre integralidade e 
sobre a dimensão dos conteúdos, a mudança no olhar profissional – ele-
mento central no sucesso na fase inicial da implementação – precisa de 
uma contrapartida organizacional, na programação (objetivos, metas, 
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fases) e na gerência do empreendimento; a ausência destes elementos 
poderia significar um risco para sua sustentabilidade e avaliação futura.

•	 Parâmetro 12: As gestoras das maternidades participantes expuseram 
em junho/2010 a experiência nos hospitais de Quito/Equador e dos 
quais vieram os consultores contratados pela OPAS. No plano nacional, 
as gestoras apresentaram a proposta na cidade de Belo Horizonte/MG, 
em março/2010.

Dimensão das formas: Como mencionado no documento OPAS sobre 
boas práticas, essa dimensão é considerada como aquela com maior peso 
na qualificação de uma prática de cooperação. Todas as fontes de informa-
ção indicam uma grande fortaleza do projeto de gravidez na adolescência 
nessa dimensão. O conjunto de comportamentos, posturas e estratégias 
de ação nas atividades diárias do processo (que compõem essa dimensão, 
de acordo com o documento OPAS sobre boas práticas) é unanimemente 
bem considerado pelos entrevistados. O engajamento da equipe da OPAS 
reforçou a confiança dos gestores e técnicos locais. A condução das ges-
toras facilitou a participação dos profissionais. E pode-se apontar que a 
mudança de atitude dos profissionais de diversos serviços é o aspecto mais 
rico nessa dimensão. Como verificado nas visitas, essa modificação é o 
principal motivo de entusiasmo dos envolvidos com o projeto.

Nessa dimensão podem ser incluídos, ainda, o fluxo de comunicação 
aberto e o grau de empatia profissional obtido pela equipe da OPAS que 
contribuiu para a condução considerada transparente pelos envolvidos.

Na análise desta dimensão reiteram-se as possibilidades do projeto de oti-
mizar sua qualificação como prática de cooperação internacional. Isto por-
que o documento sobre boas práticas indica que a dimensão das formas 
não se refere apenas aos modos de execução dos objetivos e conteúdos, 
mas inclui a fase da definição dos mesmos (OPAS, 2009: 11). Considerando a 
atual situação positiva das relações entre os atores da intervenção fica claro 
que suas formas de atuação serão de grande importância na definição con-
sensual de objetivos e conteúdos.
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7 conclusões e recoMendações

Extraem-se como principais conclusões do estudo:

•	 Existem fortes evidências de um exitoso início de implementação do 
projeto com modificações evidentes na amigabilidade e confiabilidade 
do atendimento à população-alvo do projeto.

•	 As fases de reforma de estrutura física, capacitação das equipes, revisão 
dos fluxos de atendimento e mudanças iniciais desses fluxos foram ade-
quadamente cumpridas.

•	 As equipes de gestão e de profissionais dos serviços participantes man-
têm elevada disposição para continuar a implantação da proposta e 
ampliar seu escopo.

•	 As oficinas a cargo de consultores da OPAS deslancharam uma mudança 
fundamental “no olhar dos profissionais em relação aos adolescentes” 
que transformou o relacionamento entre os profissionais e a população-
-alvo.

•	 As reformas de estrutura eram indispensáveis para viabilizar a reorgani-
zação do atendimento orientado à essa população específica.

•	 As informações analisadas sugerem claramente a viabilidade de iniciar 
propostas de mudança do processo de trabalho em serviços de média/
alta complexidade para adolescentes grávidas no SUS em contextos 
organizacionais semelhantes aos da cidade de Salvador.

•	 Depois de tentativas de articulação com serviços de atenção básica (sob 
gestão municipal) e de ações para a prevenção do risco de segunda gra-
videz o projeto acabou enfatizando nos primeiros meses da sua implan-
tação os aspectos técnico-assistenciais do atendimento hospitalar de 
médio e alto risco obstétrico de adolescentes.

•	 Os fluxos desenhados nas oficinas são considerados viáveis pelas equi-
pes e sua implementação está em andamento. Essa implementação não 
tem ainda parâmetros gerenciais explícitos que definam mecanismos e 
pontos de controle dos fluxos, responsabilizações individuais e/ou de 
equipe e prazos.

•	 A melhora das características de amigabilidade e confidencialidade 
são aspectos centrais na melhora da integralidade do cuidado da gra-
videz e parto na adolescência. O projeto tem um grande potencial para 
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aprofundar essa melhora da integralidade e para se constituir no início 
de uma mudança no modelo de atenção à população adolescente se 
dotado de uma visão mais sistêmica. A ampliação do escopo do projeto 
(trabalho em rede, ações de promoção e prevenção) é o aspecto essen-
cial para concretizar esse potencial.

•	 O contexto institucional da rede de serviços na cidade de Salvador apre-
senta problemas para o aprofundamento da integralidade e a adoção 
de um escopo sistêmico do projeto. A superação dessas dificuldades 
requer uma avaliação da OPAS e dos atores envolvidos na parceria de 
cooperação técnica sobre a viabilidade de uma abordagem sistêmica e 
sobre as disposições da OPAS e parceiros para desenvolver essa aborda-
gem no atual contexto.

•	 O projeto mostra características condizentes com as boas práticas de 
cooperação internacional em saúde em especial nas chamadas “dimen-
são das formas” e “dimensão dos conteúdos”, com destaques para o 
entusiasmo e engajamento alcançados, a importância concedida à 
melhora de atitude profissional no dia-a-dia do atendimento e à con-
dução imprimida pela equipe OPAS e as gestoras locais. Na dimensão 
das formas destaca-se que a condução do projeto é considerada trans-
parente pelos envolvidos.

•	 O projeto precisa desenvolver melhor a “dimensão dos objetivos” de 
uma boa prática de cooperação redigindo em colaboração com os par-
ceiros um documento que descreva o conjunto da proposta (objetivos, 
fases, metas). Os avanços nas dimensões de forma e conteúdos favore-
cem a elaboração conjunta.

•	 Na dimensão dos objetivos, as informações disponíveis no momento 
do estudo permitem examinar 7 dos 12 parâmetros de boas práticas 
de cooperação (ver Quadro 1 e discussão, na pág. 50). A fase inicial de 
implementação do projeto mostra clara adequação ou potencial de 
aproximação aos 7 parâmetros de boas práticas examinados. Conside-
rando que o projeto está numa fase inicial de implantação, seu desen-
volvimento posterior permitirá melhorar o desempenho em relação aos 
parâmetros de boas práticas de cooperação internacional.

São feitas as seguintes recomendações:

•	 Manter e aprofundar o projeto considerando os avanços na dimensão 
técnico-operacional como ponto de partida para ampliar a integrali-
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dade da proposta e seu impacto nas dimensões organizacional e de ges-
tão sistêmica da proposta.

•	 Avaliar a viabilidade institucional e disposição da OPAS e parceiros para 
uma ampliação da integralidade e enfoque sistêmico do projeto no 
atual contexto institucional da rede de serviços na cidade.

•	 Elaborar no curto prazo (seis meses desde o lançamento da proposta), e 
em conjunto com os parceiros envolvidos, documento com a descrição 
geral da proposta (objetivos, abordagem geral em relação à integrali-
dade e modelo de atenção, fases, metas).

•	 Programar no curto prazo (12 meses desde o início da proposta) uma 
atividade de supervisão

•	 Utilizar as recomendações da oficina de dez./09 – já conhecidas pelos 
envolvidos – como instrumento de acompanhamento de implementa-
ção.

•	 Programar novas oficinas de projeto com os consultores OPAS tendo 
como objeto o processo de operacionalização dos fluxos de atendi-
mento.

•	 Reforçar o papel central dos fluxos de atendimento na mudança do 
modelo assistencial construindo acordos sobre responsabilidades indi-
viduais e de equipe, horários, prazos e pontos de controle de avaliação 
e monitoramento.

•	 Continuar o intercâmbio da experiência com serviços de propostas 
semelhantes.
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8 depoIMento

experiência de trabalho com adolescentes

Há pouco menos de um ano fui convi-
dada por Sandra Renata (atual diretora 
da Maternidade José Maria de Magalhães 
Neto) a trabalhar no ambulatório de pré-
-natal para adolescentes. Foi um convite 
inusitado para mim, porque como obs-
tetra tinha feito especialização e optado 
trabalhar com Medicina Fetal, e fora da 
maternidade eu só trabalhava com eco-
grafia. Mas aceitei o convite, incialmente 
para atender três turnos.

Em pouco tempo fui completamente envolvida pelo trabalho e sensibili-
zada com a realidade daquelas meninas, sempre tão rotuladas como incon-
sequentes e irresponsáveis, ali na consulta, diante de mim, se mostraram 
carinhosas, carentes de atenção e cuidado, assíduas nas consultas e pre-
ocupadas em fazer o melhor por seu bebê (nem sempre planejado, mas 
desejado).

Quando Sandra compartilhou comigo sobre o projeto da OPAS de capa-
citar os profissionais na maternidade para trabalhar com adolescentes, o 
meu “ projeto de vida”, profissional, já tão bem organizado, de repente se 
refez rapidamente na minha cabeça, e a cada nova capacitação e conversa 
com Jorge Naranjo, eu tinha mais certeza que o novo projeto que agora 
tomava meu coração era trabalhar com aquelas meninas o projeto de vida 
de cada uma delas e oferecer a chance de não se verem novamente grávi-
das, sem planejamento e sem esperança de um futuro diferente do das suas 
mães (que quase sempre também foram mães adolescentes, solteiras, que 
criaram seu filhos sozinhas, sem o apoio de seus próprios pais e sem chance 
de estudo ou trabalho).

dra. Sabrina Carvalho
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Atualmente atendo cinco turnos de pré-natal exclusivamente de adoles-
centes, com uma média de 14 atendimentos por turno. Somos uma equipe 
de um obstetra (exclusiva para o trabalho com adolescentes) e uma assis-
tente social, uma psicóloga e uma enfermeira que atendem a demanda das 
adolescentes mas também a demanda de toda a maternidade.

Temos todos muita vontade de fazer um atendimento de qualidade e 
diferenciado, mas principalmente após o último encontro que tive com 
Jorge Naranjo, não gostaria apenas de realizar um bom atendimento, aco-
lhedor,  quero que o nosso serviço promova mudanças reais na vida das 
“minhas” adolescentes, e que elas sejam capazes de por em prática seus 
próprios projetos de vida, de escolher seus parceiros (e não serem esco-
lhidas ou seduzidas) e principalmente de evitar uma nova gravidez não 
planejada ou mesmo indesejada algumas vezes.

Mas sinto que eu mesma ainda não sou capaz de ensiná-las a “pescar”. O 
meu carinho por elas e o meu envolvimento com o projeto tem me levado 
a dar o “peixe”, fazer o que vai ao meu alcance nesse momento, acolhendo, 
sensibilizando os profissionais à minha volta, mas sem a competência ainda 
para organizar um serviço multidisciplinar, onde todos, e não somente eu, 
estejam envolvidos e capacitados para ajudar essas adolescentes, cada um 
na sua área, a crescerem e se tornarem maduras e capazes de fazer as suas 
próprias escolhas para toda uma vida e que não dure só o período do pré-
-natal, enquanto mantêm o contato comigo ou com o serviço. 

A obstetra Sabrina Carvalho - Maternidade José Maria de Magalhães Neto.
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aneXo

guIa de traBalHo: aValIação por IndIcadores dos serVIços 
acolHedores para adolescentes e joVens

A seguir, lista de indicadores para avaliar o grau que o serviço de saúde 
se enquadra de forma acolhedora para o atendimento ao adolescente e 
jovem.

Trabalhe em grupo e assinale a pontuação de 0 a 5 para cada indicador e o 
subtotal resultante para cada componente.

Os temas estão agrupados em oito componentes.

0 = NÃO cumpre nada; 1 = Se tem feito algumas tentativas para que os 
cumpra; 2 = Se cumpre minimamente; 3 = Se cumpre parcialmente; 4 = Se 
cumpre em grande medida; 5 = Se cumpre totalmente.

áreas e IndIcadores
pontuação 

0 - 5

componente 1: características físicas do estabelecimento de saúde

1.1 Acessibilidade geográfica: localização conveniente para adolescentes e 
jovens

1.2 Identificação do serviço: 

•	 Presença de um sinal visível que indica que o serviço atende a 
adolescentes e jovens

•	 Mensagens que estimulam adolescentes e jovens a levar seus amigos

•	 Anúncios que explicitam que a atenção é confidencial

1.3 Horário adequado: Os horários de atenção se adequam às horas em que 
adolescentes e jovens têm maior facilidade de ir ao serviço (por exemplo, 
existe prestação de serviços ao final da tarde, pela noite e nos finais de 
semana)

1.4 Ambiente

•	 Na sala de espera se pode encontrar revistas, materiais educativos, jogos

•	 O ambiente dá boas vindas aos adolescentes e jovens
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áreas e IndIcadores
pontuação 

0 - 5

1.5 Existe um espaço adequado e com suficiente privacidade

1.6 Os custos do serviço são baixos ou existem mecanismos que permitam que 
adolescentes e jovens recebam atenção a baixo custo ou gratuita

•	 Financiamento estatal e/ou de fundações

•	 Mecanismos para captar doações

•	 Arrecadação de fundos na comunidade

•	 Cobertura de seguro para o serviço destinado a jovens

•	 Adoção de uma tabela de valores a serem pagos, segundo as 
possibilidades dos adolescentes e jovens

componente 2: características dos profissionais de saúde

2.1 Os provedores do serviço em geral e os profissionais que atendem 
diretamente a adolescentes e jovens estão especialmente capacitados para 
trabalhar em temas vinculados a essa população

2.2 Os provedores do serviço em geral e os profissionais que atendem 
diretamente a adolescentes e jovens têm atitudes positivas direcionadas às 
necessidades e oferecem serviços a essa população

2.3 Os provedores do serviço em geral e os profissionais que atendem 
diretamente a adolescentes e jovens respeitam a privacidade e a 
confidencialidade dos usuários

2.4 A equipe profissional é sensível à diversidade cultural e está preparada para 
responder às necessidades específicas de cada adolescente e jovem (por 
exemplo, segundo a região de procedência, sexo, raça, idioma, orientação 
sexual, etc.)

2.5 Pessoal de ambos os sexos

2.6 Pessoal capacitado e sensibilizado para estabelecer relações amistosas e de 
confiança com os adolescentes e jovens usuários do serviço

2.7 Os provedores de saúde do serviço em geral e os profissionais que atendem 
diretamente a adolescentes e jovens não exercem pressão sobre eles para 
que tomem decisões. Respeitam as decisões de adolescentes e jovens

componente 3: características dos procedimentos e protocolos de atenção

3.1 Contam com políticas que amparam a criação e promoção de serviços para 
adolescentes e jovens 

3.2 Programação de agendamento de consultas 

•	 Redução de tempo de espera ao mínimo
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áreas e IndIcadores
pontuação 

0 - 5

•	 São realizadas consultas sem agendamento prévio

3.3 Procedimentos para a atenção

•	 Os/As adolescentes são atendidos pela mesma pessoa cada vez que 
visitam o estabelecimento

•	 Durante sua visita ao serviço, os/as adolescentes passam por um número 
mínimo de funcionários (têm acesso direto ao profissional que os 
atendem)

•	 Se define um tempo adequado para a interação adolescente-profissional 
de saúde

3.4 São oferecidos serviços apropriados de acordo com a idade dos 
adolescentes e jovens

•	 Os materiais e as orientações que se oferecem a adolescentes e jovens 
variam de acordo com a sua idade 

•	 A equipe se capacita em temas relacionados com o desenvolvimento e a 
psicologia de adolescentes e jovens

3.5 O processo de registro para selecionar os/as adolescentes usuários do 
serviço é bom o suficiente para identificar

•	 As mais distintas situações de risco 

•	 Aqueles (as) que podem requerer um acompanhamento mais frequente

3.6 Consultas subsequentes

•	 Se programa a agenda para seguir a consulta atual

•	 No estabelecimento se elaboram ou adotam protocolos para esta tarefa

•	 A equipe está capacitada para o uso desse protocolo

•	 Utiliza instrumentos para facilitar os atendimentos seguintes. Por 
exemplo, algo que ajude ele ou ela a lembrar as agendas futuras ou 
sinalizar se não cumpriu algumas das consultas agendadas. 

•	 O plano de atendimentos subsequentes que se utiliza não compromete a 
confidencialidade

3.7 Incorpora equipe e procedimentos flexíveis e acolhedores para adolescentes 
e jovens

•	 Se desejarem, os adolescentes podem entrar para a consulta 
acompanhados de pessoas em quem confiam (mãe, pai, companheiro/a, 
amigas)
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•	 Os protocolos permitem que os adolescentes agendem os exames 
ginecológicos e de sangue para consultas posteriores (quando se trata de 
estabelecimento em que estes exames são requisitados para a atenção 
em saúde sexual e reprodutiva)

•	 Explica aos adolescentes o que se está fazendo durante o exame físico.

componente 4: características da atenção a/ao adolescente

4.1 Tratamento dispensado a adolescentes e jovens: Se escuta atentamente, 
respeitosamente e sem julgar

4.2 Confidencialidade

•	 Na propaganda e divulgação dos serviços, se informa que a 
confidencialidadecios, seinformaifusie dichasCULO 3: s que confe el 
establecimiento prodlos jcorproarn el inter general los profesionales está 
garantida

•	 Explica-se às/aos adolescentes e jovens em que consiste a política de 
confidencialidade

4.3 Otimização dos serviços 

•	 Se adapta o tempo de atenção a cada usuário segundo suas 
necessidades (de acordo com a idade, o motivo da consulta, a 
emergência)

•	 Oferece-se com amplitude a informação solicitada, de maneira clara e 
objetiva, absorvendo as dúvidas e as perguntas 

•	 Discute-se com adolescentes e jovens suas metas pessoais 

•	 Considera-se adolescentes e jovens como pessoas capazes de tomar suas 
próprias decisões

4.4 Enfoque frente à sexualidade e à saúde sexual e reprodutiva de 
adolescentes e jovens

•	 A sexualidade – através de suas diferentes manifestações - se enfoca 
como um aspecto da vida que é natural, saudável e prazeroso quando 
sua expressão ocorre de modo voluntário, de acordo com os próprios 
desejos

•	 Assume-se que adolescentes e jovens são sujeitos de direitos sexuais e 
reprodutivos

•	 Promove-se a adoção de decisões que ajudam adolescentes e jovens a 
incorporar comportamentos de proteção sexual em sua vida diária

4.5 Orientação vinculada à saúde sexual e reprodutiva
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•	 Consideram-se múltiplas alternativas para que adolescentes e jovens 
tomem suas próprias decisões (abstinência, adiamento do início sexual, 
atividade sexual com proteção)

•	 Incluem-se temas como o uso do preservativo e da dupla proteção 
(prevenção tanto de gravidez não planejada como de ITS-HIV)

•	 Apresentam-se vários métodos contraceptivos e preservativos, com 
explicação das vantagens e dos inconvenientes de cada um

•	 Incluem-se informações sobre os sinais e sintomas das infecções de 
transmissão sexual

•	 Uma vez que o método foi escolhido, se fornece aos adolescentes e 
jovens uma receita ou amostra grátis suficiente para vários meses

4.6 Análise das relações com pessoas significativas e seu envolvimento na 
atenção

•	 Pergunta-se sobre as relações com os familiares e companheiros

•	 Promove-se a participação do companheiro da adolescente como forma 
de incentivá-lo a estar presente nas consultas ao serviço, orientando o 
adolescente sobre a forma de inserir seu/sua companheira nas decisões 
que toma e no uso de contraceptivos e preservativos

componente 5: disponibilidade de uma ampliação da gama de serviços

5.1 São incluídos serviços de orientação e educação desde a primeira consulta 
(por exemplo, explica ao adolescente quais são os exames médicos, 
apresenta a equipe do serviço, mostra as salas de exame, ouve suas 
perguntas, oferecem aconselhamento)

5.2 Organização de serviços de extensão. Se dá um grande valor a serviços 
extramuros (fora da unidade de saúde) desenvolvendo estratégias como:

•	 Criação de redes junto a outros organismos ou instituições como escolas 
ONG, paróquias, clubes desportivos, agrupamentos juvenis, dentre outros

•	 Anúncios em rádio, imprensa e/ou televisão acerca dos serviços 
confidenciais e econômicos que o estabelecimento oferece

•	 Desenvolvimento de atividades extramuros para a promoção da saúde 
de adolescentes, feiras de saúde comunitárias, oficinas de capacitação, 
palestras informativas 

•	 Desenvolvimento de estratégias que permitem identificar adolescentes 
que apresentam maior possibilidade de atividade sexual sem proteção e 
outros comportamentos de risco

•	 Trabalho com promotores de saúde
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•	 Estratégias de educação de pares adolescentes.

5.3 Possibilidade de oferecer serviços integrais

•	 São identificadas as diferentes necessidades das adolescentes que 
buscam orientação/atenção

•	 Há vínculos com outras organizações provedoras de serviços (trabalho em 
rede)

•	 Conta-se com um sistema de referência e contrarreferência vinculado 
a outros serviços de saúde e a outras organizações públicas, privadas e 
comunitárias

•	 Realizam-se sessões de orientação grupal com as adolescentes de menor 
idade (de 10 a 14 anos)

5.4 O estabelecimento conta com serviços adequados para abordar os 
problemas de abuso sexual

•	 Capacitação de pessoal para dar informação necessária que lhe permita 
reconhecer o abuso sexual e orientar os adolescentes vítimas de abuso

•	 Criação de um protocolo de atenção especial para as estabelecimentos 
de saúde que atendem a estes adolescentes

5.5 Ampla gama de métodos anticonceptivos, incluindo o preservativo

componente 6: percepção de adolescentes e jovens acerca do serviço

6.1 Os adolescentes e jovens percebem que no estabelecimento existem 
condições de privacidade

6.2 Os adolescentes e jovens percebem que a confidencialidade é respeitada 

6.3 Os adolescentes e jovens percebem que são bem-vindos ao estabelecimento 
sem importar seu estado civil, sexo, orientação sexual e idade

6.4 As usuárias percebem que os ambientes são confortáveis

6.5 As jovens percebem que os provedores podem oferecer informações de 
acordo com as suas necessidades

6.6 Os adultos apoiam as adolescentes e jovens na busca de serviços de saúde 
sexual e reprodutiva no estabelecimento 

componente 7: envolvimento da participação juvenil e comunitária

7.1 Adolescentes e jovens estão envolvidos na tomada de decisões sobre a 
forma com que os programas são oferecidos

7.2 O estabelecimento informa a comunidade sobre os serviços para jovens

7.3 É viável um programa de educadores de pares
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7.4 O serviço de saúde se considera um agente-chave da comunidade, capaz de 
desenvolver ações conjuntas com outras instâncias da comunidade

7.5 São realizados diagnósticos participativos sobre as necessidades ou 
problemas das adolescentes, para encontrar soluções conjuntas buscando 
envolvimento da comunidade na realização dessa tarefa

7.6 Envolve adolescentes, jovens e membros da comunidade no planejamento 
do programa, na forma em que se oferecem os serviços e na avaliação deste

7.7 Se promove que os pais e outros adultos da comunidade apoiem o uso de 
contraceptivos e preservativos por parte das adolescentes quando estas já 
têm atividade sexual

7.8 O serviço colabora com outros setores da comunidade, incluindo 
organizações religiosas, meios de comunicação

componente 8: sistemas de avaliação e monitoramento

8.1 Conta-se com propagandas nacionais e locais sobre serviços que acolhem 
as adolescentes

8.2 Tem-se estabelecido objetivos concretos e indicadores para determinar se os 
objetivos foram alcançados

8.3 Conta-se com instrumentos para avaliar os resultados das ações

8.4 São avaliados tanto os indicadores de resultado como os de processo

8.5 Mede-se o impacto das atividades desenvolvidas do ponto de vista do 
serviço de saúde na atenção dos adolescentes e jovens
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guIa de traBalHo: 
aValIação Integrada por coMponentes  

Quão acolHedor É o Meu serVIço?

Fizemos uma avaliação dos nossos serviços. Agora tentaremos integrar 
todos os componentes de tal maneira que nos permitam uma visão global 
do grau de acolhimento de nossos serviços

coMponentes
pontuação 

oBtIda 

por Que 
(razões 

prIncIpaIs) 

ações 
(propostas )

1. Características físicas do 
estabelecimento de saúde

2. Características dos profissionais de 
saúde

3. Característica dos procedimentos e 
protocolos de atenção

4. Características da atenção propriamente 
dita

5. Disponibilidade de uma ampla gama de 
serviços

6. Percepção dos adolescentes e jovens 
acerca do serviço 

7. Participação juvenil e comunitária 

8. Sistemas de avaliação e monitoramento

9. Pontuação total

0 = NÃO cumpre nada; 1 = Se tem feito algumas tentativas para que os 
cumpra; 2 = Se cumpre minimamente; 3 = Se cumpre parcialmente; 4 = Se 
cumpre em grande medida; 5 = Se cumpre totalmente.
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guIa de traBalHo: fluxograma de atenção

oBjetIVo:

O objetivo desta atividade GRUPAL é identificar os passos que seguem a 
adolescente desde que ingressa ao serviço, até que ela seja atendida e saia 
do local.

desenVolVIMento:

Para conseguir isso, os passos a seguir são os seguintes:

1. Vocês são parte de uma equipe multidisciplinar (ideal) que está ten-
tando fazer a abertura de um Serviço de Saúde para Adolescentes, o 
qual irão dar um nome fictício e um lema.

2. Imediatamente, definirão um serviço de saúde que o grupo pensa 
ofertar para adolescentes (a que o grupo em consenso deseja fazer).

3. Continuação, tentar determinar qual seria o procedimento que deve-
riam seguir os adolescentes atendidos em nossa unidade operativa, 
desde o ingresso até a saída? Por favor, detalhar todos os passos e pro-
fissionais com quem o adolescente tem de encontrar. (5 minutos)

4. Desenhe o fluxograma em um papel e o apresente em plenária. Gra-
fique. (5 minutos) 

O facilitador dará continuidade para sistematizar o trabalho em alguns 
conceitos básicos.
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