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Apresentação

Por razões históricas o Rio de Janeiro possui uma rede federal, composta

por seis hospitais e três institutos, com alto nível de incorporação tecnológica

sob a coordenação do Ministério da Saúde (MS). São instituições de média e alta

complexidade, alinhadas aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que

além do aporte assistencial, contribuem de modo significativo para a formação

de especialistas no país. Entre estas, encontram-se as que possuem certificação

como Hospital de Ensino, com destaque aos institutos, que desenvolvem também

pesquisas integradas à sua missão.

O cuidado e a formação imbricam-se às ações dos profissionais de saúde,

nestas instituições de assistência. As práticas educativas são realizadas, em

situações concretas, no cotidiano desses cenários da vida real. Segundo Ceccim,

Bravin e Franco (2011), “a interseção se dá entre o mundo do ensino e o mundo

do trabalho”. Esse permanente exercício interativo, nos diferentes espaços

de atuação, confere potências e desafios à formação em serviço. O SUS, pela

dimensão e amplitude, a capilaridade social e a diversidade tecnológica presentes

nas práticas dos trabalhadores, destaca-se como lugar privilegiado para o ensino e

aprendizagem (FRANCO, 2007).

Face ao expressivo trabalho educativo nas unidades federais do Ministério

da Saúde no Rio, os gestores do ensino, nessas Instituições, assumem papel

estratégico no diálogo e mediação com os diversos serviços e setores, tecendo

parcerias, construindo vínculos, e articulando processos de reflexão sobre as

práticas.

Nesse contexto, foi criada Área de Ensino e Pesquisa da Coordenação

Geral de Assistência (CGA), do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) do

Rio de Janeiro, instância de gestão subordinada à Secretaria de Assistência à

Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, que atua buscando potencializar e ampliar

os sentidos desse trabalho. Fundamentada em legislação pertinente (Portaria

1.419,8 de junho 2017), tem os seguintes objetivos: incentivar e apoiar a gestão

do conhecimento nas unidades da rede; articular as experiências destas unidades

visando à construção de projetos comuns; privilegiar a participação dos servidores
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em práticas educativas que reflitam sobre os seus processos de trabalho; e, apoiar

iniciativas para o desenvolvimento científico e a inovação, no âmbito das unidades

federais no Rio de Janeiro.

Para operacionalizar os objetivos da Área, optou-se por uma gestão colegiada,

considerando a sinergia dessas interações, e a potência do coletivo. O colegiado de

gestão do conhecimento foi instituído, com competências e atribuições definidas,

que são:

- Produzir, integrar e compartilhar experiências educativas na rede federal,

com a perspectiva de ampliar o conhecimento, e fortalecer o trabalho de ensino

nessas unidades;

- Promover ações que propiciem a criação de vínculos e o desenvolvimento

de habilidades sócio-afetivas, facilitando a integração e motivação dos profissionais

para o coletivo;

- Apoiar ações que visem integrar os avanços tecnológicos e a Inovação

ao cotidiano das instituições, em sintonia com a Política Nacional de Ciência,

Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS).

No período de janeiro a dezembro de 2018, a Área de Ensino e Pesquisa

constituiu-se enquanto equipe; definiu o seu regimento interno, competências

e atribuições, e começou a operacionalizar suas ações. Realizou encontros,

apresentações, reuniões técnicas e visitou as unidades do MS, buscando escutar

os gestores, aproximar-se de um diagnóstico e formular propostas. Articulou

parcerias visando a multidisciplinaridade, e a ampliação da rede de partícipes deste

trabalho coletivo.

As visitas propiciaram uma visão do contexto de cada unidade, segundo

sua história e o seu perfil. Iniciou-se uma reflexão crítica sobre os processos

formativos, seus pontos positivos, e desafios a serem superados. Esse exercício

crítico subsidiou o colegiado para as ações de apoio; algumas estão em curso,

outras, contempladas em projetos, de médio e longo prazo. A coletânea de textos,

que compõe este livro, é um dos ganhos destas interações.

Os processos educativos, no campo da saúde, são constantemente

atravessados pelas crises políticas e socioeconômicas do mundo real, do qual

são parte. A formação em serviço, nas instituições de média e alta complexidade,

representa uma imersão na alta densidade tecnológica, e, a tecnologia não é
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neutra. É precisamente no hospital que a construção das identidades profissionais

acontece; é um espaço privilegiado para a incorporação maciça de tecnologias;

um equipamento visceralmente articulado com a lógica de acumulação do setor

produtor de equipamentos e insumos (FEUERWERKER; CECÍLIO, 2007).

Nesse contexto, o ensino em serviço é estratégico, com potências e desafios

como indutor de mudanças, visando a integralidade, as linhas de cuidado em redes,

e pode contribuir para a formação de profissionais implicados com o fortalecimento

do SUS.

O e-book Reflexões sobre Ensino e Pesquisa no SUS: experiência no contexto

hospitalar de alta complexidade discute temas de interesse no campo da saúde, e

resulta da contribuição de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, num

contexto de multidisciplinaridade. A disponibilidade dos autores, protagonistas

desta coletânea, deu concretude à ideia e materialidade a esta produção. Os

encontros, oficinas e debates, desenvolvidos pelo colegiado, foram pano de fundo

deste cenário. As experiências singulares dos autores, e a diversidade de conteúdos

que integram este livro fortalecem as práticas formativas e ampliam os significados

da educação para a saúde, e para a vida.

Na temática Ciência de Dados, entre outros aspectos, os autores destacam

a marca expressiva da interdisciplinaridade nesta ciência emergente, e apontam

alguns dos seus principais desafios e potencias no campo da saúde. É apresentado

o projeto SAHA (Sistema Apoio Holístico ao Atleta) desenvolvido no Laboratório

Nacional de Computação Científica/Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações

e Comunicações (LNCC/MCTIC), que integra um conjunto de informações de

diferentes profissionais, para produzir modelos preditivos que buscam melhorar

o desempenho dos atletas, com uma abordagem holística. Na parceria entre

computação e saúde, a autora apresenta experiências exitosas em projetos como

o SIADE - Sistemas de Apoio à decisão e ao Diagnóstico de Doenças associadas

ao Envelhecimento, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal

Fluminense/Ministério da Educação (UFF/MEC).

Estratégias, ferramentas e técnicas para coleta, transformação e análise

de grandes ou complexas bases de dados (Big Data), são descritas neste tema,

com a definição, implementação e validação do MINERSUS, para a extração

de dados relevantes à partir da base de dados dos Sistemas de Informação do

SUS (DATASUS). Pesquisadores apresentam o Observatório de Política e Gestão
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Hospitalar (OPGH) da Fundação Osvaldo Cruz, descrevem as características e o

funcionamento desta plataforma eletrônica de informações, e a diversidade de

conteúdos sobre os hospitais que informaram possuir leitos de internação no SUS.

Na temática Redes de Comunicação e Informação no SUS três artigos

consolidam um olhar sobre assuntos relevantes para pensarmos as práticas da

saúde e do ensino. O leitor encontrará o projeto de pesquisa, A legitimidade das

vacinas: as redes de comunicação sobre saúde num cotidianomidiatizado. O projeto

visa analisar como usuários do SUS, lidam com informações sobre vacinas. O

autor mostra os fundamentos teórico-metodológicos dos processos de construção

da confiança, os sistemas simbólicos que permeiam as relações dos usuários com

o SUS. Em seguida, o texto que fala da presença do Ministério da Saúde nas redes

sociais, por meio da sua atuação no Instagram. A autora relata um estudo de perfil

sobre o tema amamentação, no qual apontou a necessidade de problematizar as

práticas do ministério nesta rede, e de ampliar o diálogo com a sociedade.

No artigo Políticas de saúde para Ciganos no Brasil e em Portugal, os autores

refletem sobre a relação intercultural entre as pessoas ciganas e os serviços de

saúde, bem como, os conflitos que permeiam essa relação. Falam da comunicação

enquanto prática social, na produção de realidades sobre a saúde e processos de

construção das hegemonias.

Na temática referente às práticas assistenciais e pesquisa em saúde

encontram-se os artigos que mostram projetos de fortalecimento das bibliotecas

nas unidades federais do Rio de Janeiro, como estão articuladas para a construção,

compartilhamento e disseminação da informação no cotidiano das equipes de

saúde, e o papel do bibliotecário como sujeito deste processo. Nesse contexto,

o leitor encontrará a experiência de estruturação de uma rede colaborativa dos

núcleos de telessaúde nos hospitais federais. Relata-se o potencial que estas ações

integrativas oferecem para a produção e o compartilhamento de saberes.

No trabalho sobre a segurança do paciente, apontada como uma preocupação

global (WHO, 2017), há relato de iniciativas do Ministério da Saúde no Rio de

Janeiro, para o enfrentamento desses desafios. A autora destaca o fortalecimento

da cultura de segurança, e uma abordagem integrada, como estratégias para mitigar

os riscos nas atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde.

No tema da morte e processo de morrer a autora apresenta bases teórico-
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metodológicas que fundamentam estratégias, ferramentas e práticas, de apoio

aos profissionais de saúde, para o cotidiano dessas experiências desafiadoras e

estressantes; e assim oferecerem aos pacientes e familiares o adequado apoio

nessas circunstâncias.

No artigo Pesquisa e Inovação nos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, a

autora descreve a configuração destas unidades de saúde, o potencial para inovar,

e destaca a importância destas instituições para o Sistema Nacional de Inovação

em Saúde (SNIS); elenca os grandes desafios que precisam ser enfrentados, para

que as unidades federais do Rio de Janeiro possam melhor contribuir para o SNIS.

Pesquisa Operacional (PO) como Suporte para a Assistência, mostra o

trabalho de pesquisa de uma equipe do Instituto Nacional de Cardiologia, que

é referência do Ministério da Saúde no tratamento de alta complexidade para

doenças cardíacas. As autoras definem PO, a metodologia de trabalho, e a

plataforma utilizada, Reserch Eletronic Data Capture (REDCap), suas vantagens e

possibilidades de utilização.

Este arcabouço, de práticas e informações sobre saúde, é uma contribuição

de perspectivas para a construção e melhoria de um SUS inclusivo, acessível e

que atue em consonância com as demandas dos brasileiros. É um ponto de partida

para diálogos, que serão amadurecidos, com a continuidade do trabalho da Área

de Ensino e Pesquisa da CGA/DGH/SAS/MS.

Ildenê Guimarães Loula

Área de Ensino e Pesquisa (CGA/DGH/SAS/MS)

Ana Lúcia Pinto Teixeira

Área de Ensino e Pesquisa (CGA/DGH/SAS/MS)

Pâmela Araújo Pinto

Assessoria de Comunicação (ASCOM/DGH/SAS/MS)
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PREFÁCIO

O Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro - DGH/

RJ é subordinado à Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS e responsável por

promover a coordenação e a integração assistencial e administrativa dos seis

hospitais federais localizados no Rio de Janeiro. São eles: Hospital Federal do

Andaraí (HFA), Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Hospital Federal Cardoso

Fontes (HFCF), Hospital Federal de Ipanema (HFI), Hospital Federal da Lagoa (HFL)

e Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE). Ele se constitui na instância

de governança dessa rede de hospitais gerais, com o objetivo de desencadear,

desenvolver e pactuar um conjunto de processos de gestão alinhados às diretrizes

do Ministério da Saúde, especialmente no tocante às boas práticas administrativas

e assistenciais.

Ele surge, em 2005, como resultado da necessidade de intervenção do

Ministério da Saúde em função da re-federalização de alguns dos hospitais que

haviam sido municipalizados e que, naquele momento, voltavam à esfera do

governo federal.

Em janeiro de 2018, teve início o trabalho da equipe da área de Ensino e

Pesquisa, subordinada à Coordenação Geral de Assistência (CGA/DGH).

A constituição dessa equipe surge com uma perspectiva dialógica e com uma

metodologia participativa que gerou a composição de um Colegiado de Gestão do

Conhecimento, composto de representantes dos seis hospitais e dos três institutos

federais. O Colegiado é responsável pelas várias frentes de trabalho da área de

Ensino e Pesquisa e pela multiplicidade e variedade de temas que foram objeto de

eventos durante 2018.

A publicação “Reflexões sobre Ensino e Pesquisa no SUS: Experiência no

Contexto Hospitalar de Alta Complexidade” é o primeiro relato dessa experiência

inovadora e de imensa riqueza e resulta de um esforço coletivo. Ela coloca à

disposição do SUS todo o conteúdo dos diversos eventos, possibilitando

democratizar esse conhecimento.

Acontinuidadedotrabalhodocolegiadocertamentemobilizaráoconhecimento
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ainda disperso em nossas unidades, criando condições para que os conhecimentos

adquiridos sejam empregados em atividades voltadas à solução de problemas

reais, possibilitando a construção de proposições que canalizem a potência criativa

existente para o aperfeiçoamento da assistência oferecida e para o encontro de

novas soluções gerenciais que aprimorem e modernizem os processos internos sob

a ótica da gestão do conhecimento e da gestão da inovação.

Rosamelia Queiroz da Cunha

CGA/DGH/SAS/MS
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Desafios de Ciência de Dados aplicada à Saúde Digital

Artur Ziviani1

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Petrópolis, RJ

Resumo: Diversas áreas do conhecimento encontram-se em um processo de
transformação digital que catalisa a geração de um imenso volume de dados. A
chamada Ciência de Dados surge recentemente como a catalisadora de técnicas
para enfrentamento desse grande desafio em contexto altamente interdisciplinar.
Este texto discute sucintamente diversos desafios, técnicos e nem tão técnicos,
envolvendo a aplicação de ciência de dados em saúde digital. Essa discussão se
apresenta de alta relevância atualmente dado o potencial benefício da análise de
dados em larga-escala para a gestão, atendimento, pesquisa, entre tantos aspectos
da área de saúde, além de criação de melhores condições de atuação e decisão
baseadas em dados para os profissionais da área.

Palavras-chave: computação aplicada à saúde. big data. multidisciplinariedade.

Cada área de conhecimento apresenta seus desafios próprios. Porém, se há

hoje um desafio comum a diversas áreas de conhecimento, esse desafio se concentra

em como lidar de forma eficiente com o dilúvio de dados que cada área de

conhecimento potencialmente produz atualmente e, sobretudo, extrair conhecimento

relevante desse dilúvio dados em benefício da própria área de conhecimento (BELL;

HEY; SZALAY, 2009). Nesse contexto, constitui-se um grande desafio técnico-

científico em computação o estudo metódico para a extração generalizada e em

escala de conhecimento relevante a partir de uma imensa massa de dados, em geral

dinâmicos (JAGADISH et al., 2014; PORTO; ZIVIANI, 2014). A abordagem a esse

desafiocomaplicaçõesemdiversasáreasnoeixociência-indústria-governo emerge como

uma nova espécie de ciência. A chamada Ciência de Dados incorpora elementos

variados e se baseia em técnicas e teorias oriundas de muitos campos básicos em

engenharia e ciências básicas, sendo assim intimamente ligada com muitas das

disciplinas tradicionais bem estabelecidas, porém viabilizando uma nova área altamente

interdisciplinar.

¹ Artur Ziviani é Tecnologista Sênior do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), integrando o grupo de
pesquisa Data Extreme Lab (DEXL). Possui Doutorado em Ciência da Computação pela Université Paris 6, Sorbonnes
Universités, França. É ex-coordenador da Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde (CE-CAS) da Sociedade
Brasileira de Computação (SBC) e foi Vice-Coordenador do INCT de Medicina Assistida por Computação Científica
(INCT-MACC) de 2008 a 2016. Seus interesses atuais de pesquisa incluem caracterização, modelagem e análise de
redes computacionais, bem como ciência de redes e de dados, bem como suas aplicações em contextos
multidisciplinares.
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Nesse contexto, dados de saúde não são exceção, muito pelo contrário.

O crescente processo de digitalização da área da saúde faz com que todo um

contexto de Saúde Digital surja onde dados de saúde convencionalmente incluem

resultados de exames laboratoriais, imagens de diagnóstico, informações acerca

de prontuários dos pacientes, dados de saúde pública, dados produzidos pela

pesquisa biomédica e clínica, entre outros. Para gestão e acompanhamento, o

Ministério da Saúde mantém diversos sistemas de informação, tais como o Sistema

de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), o Sistema de Informação sobre

Mortalidade (SIM), o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), o Sistema de

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), dentre muitos outros sistemas. Ainda

existem muitas outras bases de dados referentes à saúde nas diferentes esferas

de governo e podemos considerar também bases hospitalares diversas presentes

em redes particulares. Comumente, entretanto, essas diferentes bases de dados

se tornam, em diferentes níveis, silos isolados de informação, impondo grandes

dificuldades técnicas para seu uso integrado.

Mesmoconsiderandoessecenário já complexo, osdesafios são incrementados

uma vez que a noção de dados de saúde tem se expandido muito nas últimas

décadas. Esse processo inclui, dentre outros, avanços no acesso e consideração

de diferentes fatores, tais como seqüenciamento genômico, prontuários eletrônicos

do paciente, dados de diferentes determinantes de saúde, dados produzidos por

dispositivos eletrônicos e dados produzidos por mídia social online. Além disso,

em uma visão mais ampla, pode-se ainda considerar, como de interesse, bases de

dados referentes a aspectos que influenciem a saúde pública, tais como informações

sobre níveis de saneamento básico, assistência social, programas de transferência

de renda, riscos ou ocorrências de desastres naturais, acidentes de trânsito ou de

trabalho, além de dados sócio-econômicos ou demográficos.

Todo esse cenário constitui um complexo ecossistema de dados de saúde

digital que gera grandes desafios à chamada ciência de dados (KALANTARI et al.,

2018). Possivelmente, a questão fundamental seja como a partir desse dilúvio

de dados, originado de diferentes fontes heterogêneas, melhorar a gestão,

atendimento, pesquisa, entre tantos aspectos da área de saúde, além de criar

melhores condições de atuação e decisão baseadas em dados para os profissionais

da área. Os desafios são grandes e não há respostas imediatas, mas este texto
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busca ao menos identificar alguns desses desafios, discorrendo sobre algumas

facetas envolvidas no enfrentamento de alguns dos desafios identificados.

Há desafios mais gerais, comuns à aplicação de ciência de dados a diversas

áreas do conhecimento. A formação de recursos humanos qualificados em ciência

de dados e sua aplicação em diferentes domínios se torna um desafio básico.

O profissional em ciência de dados bem qualificado precisa de uma boa base

em computação, matemática aplicada, estatística, modelagem, além idealmente

de ter conhecimento do domínio alvo de aplicação. A demanda por profissionais

com esse perfil diversificado é crescente (DAVENPORT; PATIL, 2012). Há, claro, já

excelentes profissionais em atuação e oportunidades diferentes de formação, mas

conforme houver expansão e uma maior inserção da aplicação de ciência de dados

em diferentes áreas do conhecimento, o que já é uma tendência, é fundamental

haver a possibilidade de formação desses profissionais com qualidade e em

número adequado à demanda. No contexto de saúde digital, contudo, a situação

torna-se particularmente desafiadora pela necessidade de algum conhecimento

de domínio por parte do cientista de dados, sendo esse domínio e contexto dos

dados particularmente crítico pela sensibilidade típica dos dados de saúde, além

das características altamente interdisciplinares que requerem uma interlocução

harmoniosa entre os profissionais de diferentes perfis envolvidos para um maior

sucesso.

Nesse sentido, há também desafios multidisciplinares na atuação em ciência

de dados aplicada a diferentes áreas do conhecimento que extrapolam aspectos e

desafios técnicos. Para a interação eficiente entre profissionais de diferentes áreas

é preciso fundamentalmente encontrar uma linguagem comum, evitando-se, por

exemplo, o uso de jargões ou expressões específicas de cada área. Mesmo que

em alguns momentos seja necessário o uso de linguagem técnica mais específica,

é importante haver consciência da condição de leigo do interlocutor de outra área

bem como haver um certo nível de boa didática para colocar o interlocutor a par do

discutido, criando e deixando claro o vocabulário técnico mínimo para a cooperação

interdisciplinar com benefício mútuo. Além do estabelecimento de uma linguagem

técnica comum, é crucial haver a percepção de se estar lidando com culturas

profissionais potencialmente diferentes, requerendo adaptações e um certo nível de

negociação para entendimento comum e viabilização de cooperação interdisciplinar

por novos caminhos construídos em conjunto que respeitem e deixem os envolvidos
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profissionalmente confortáveis com a cooperação interdisciplinar almejada. Esses

desafios multidisciplinares não tão técnicos envolvem, em uma última análise, a

identificação de bons interlocutores oriundos das diferentes áreas de interesse,

por exemplo saúde e ciência da computação, porém que dominem habilidades

subjetivas (também chamadas de soft skills) capazes de tornar a cooperação

multidisciplinar mais harmoniosa e duradoura.

Desafios técnicos em ciência de dados aplicada à saúde digital são diversos.

Um desafio fundamental refere-se à qualidade dos dados. No caso geral, há uma

percepção indicando que na maior parte do tempo um cientista de dados típico

gasta a grande maioria de seu tempo coletando, limpando e organizando dados de

interesse. Nesse sentido, a qualidade dos dados é um aspecto crucial, sobretudo

em um cenário onde é esperado que se lide com dados oriundos de diversas fontes

heterogêneas atuantes em diferentes escalas espaço-temporais. Um desafio para

a possível melhora da qualidade de dados em saúde, portanto, é a sensibilização

e conscientização dos profissionais de saúde envolvidos acerca do potencial uso

dos dados que estão sendo informados, criando um sentido de contribuição para

uma análise maior que pode se reverter em melhores condições não somente para

gestão e administração do sistema como um todo (WANG; KUNG; BYRDA, 2018),

mas possivelmente criando melhores condições de atuação desses profissionais.

Mais tecnicamente, os desafios de ciência de dados aplicada à saúde digital

podem ser organizados em diferentes aspectos (WORKSHOP REPORT, 2014), que

constituem desafios à integração, processamento e análise desses dados. Alguns

desses desafios técnicos para a aplicação de ciência de dados em saúde digital

incluem: (i) a heterogeneidade dos dados, havendo diferentes formatos de dados

e níveis de acurácia; (ii) a fragmentação dos dados, havendo múltiplas bases de

dados, além de diferentes controladores e tomadores de decisão dessas bases de

dados, o que dificulta seu uso integrado e transparente; (iii) a disponibilidade de

dados, uma vez que devido à sensibilidade de dados de saúde há diversas políticas

de proteção dos dados por razões comerciais ou culturais, ou ainda relacionas à

privacidade pessoal, o que leva à necessidade de regulamentação e clareza dos usos

éticos e autorizados desses dados; (iv) o processamento de dados, que envolve

desafios específicos na capacitação e viabilização de formas eficientes de realizar

o gerenciamento dos dados, dar acesso aos dados, lidar com diferentes níveis de

qualidade de dados, a consulta aos dados e o compartilhamento de dados; (v)
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privacidade e integridade, bem como uso ético dos dados, gerando desafios para a

prevenção de corrupção dos dados, o impedimento de vazamento de dados dada

a sensibilidade dos mesmos e também a inibição de mal uso dos dados de forma

anti-ética; (vi) conceituação dos dados, integração e interoperabilidade, incitando

a necessidade de criação de ontologias e outras formas de construção de bases

de conhecimento, além da viabilização de aspectos ligados à interoperabilidade

semântica entre as diferentes bases de dados envolvidas.

Em suma, há diversos desafios, técnicos e nem tão técnicos, envolvendo a

aplicação de ciência de dados em saúde digital. Diversos desses desafios já estão

sendo tratados em diferentes níveis. Em muitos casos, os resultados se traduzam

em provas de conceito ou iniciativas relativamente isoladas dada a dimensão e

complexidade do sistema como um todo. Esse contexto já permite vislumbrarmos

diferentes cenários acerca dos potenciais benefícios da extração de conhecimento a

partir do dilúvio de dados em saúde digital para a melhor gestão e operacionalização

de serviços de saúde. Essa transformação digital na área de saúde está em pleno

curso e ganhando momento de maneira acelerada. Com todos os desafios ligados

à escala grandiosa do sistema como um todo, levando em consideração esse big

data disponível, em última instância há o desafio de toda essa transformação

digital gerar resultados positivos não somente a uma melhor gestão e operação do

sistema bem como a melhores condições de atuação aos profissionais de saúde,

mas sobretudo refletir positivamente em melhores serviços e atendimento ao

principal interessado: cada paciente, com seu small data específico e potencial de

serviços de saúde personalizados (ESTRIN, 2014; FRÖLICH et al., 2018).
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O projeto SAHA – Sistema para o Apoio Holístico de Atletas

Fabio Porto1

Laboratório Nacional de Computação Científica – DEXL Lab

Resumo: A crescente disponibilização de dados em formato digital, seja a partir de
instrumentos ou de sensores, abre enumeras oportunidades. Na área do esporte de
alto rendimento, o monitoramento das condições físicas dos atletas sob diversas
disciplinas científicas permite o estabelecimento mais preciso de seu estado e pode
ser utilizado como ferramenta de apoio na tomada de decisão sobre seu treinamento.
Neste sentido, o sistema SAHA fornece uma plataforma para a integração de dados
de diversas disciplinas, tendo como foco o atleta de alto rendimento. A partir
do registro longitudinal de elementos observáveis durante avaliações, podem-se
avaliar curvas de desempenho associadas a estados do treinamento. O resultado
da análise integrada é utilizado no planejamento de intervenções direcionados a
alvos específicos, como melhoras de desempenho e condicionamento físico.

Palavras-chave: Big Data na Saúde. Esporte de Alto Rendimento. Análise de
Desempenho. Acompanhamento Longitudinal.

Introdução

O desafio de se alcançar uma das três medalhas em competições esportivas

oficiais vem ganhando nos últimos tempos o apoio da ciência. A intuição é que o

constante aperfeiçoamento e disponibilidade de acesso à novas técnicas esportivas,

a melhoria da qualidade dos equipamentos e das técnicas de treinamento,

aproximam as distâncias entre os atletas, tornando cada espaço de melhoria uma

oportunidade de realização do sonho de subir ao pódio. De forma a preencher

estes espaços, a área de esportes de alto rendimento passou a receber a atenção

de pesquisadores que procuram aplicar técnicas científicas no auxílio à análise de

jogos e no apoio à melhoria de desempenho dos atletas como subsídio à tomada

decisão e direcionamento do treinamento esportivo. A área que atua nos esportes

com esse tipo de abordagem passou a ser conhecida como Ciência do Esporte

(CE).

A ciência do esporte é essencialmente multidisciplinar. Sua origem está na

área militar na qual o condicionamento físico da tropa sempre foi determinante

para o sucesso. Mais recentemente, disciplinas que vão da Fisiologia à Bioquímica,

¹ Pesquisador da área de banco de dados com Doutorado em Informática pela PUC-Rio e pós-doutorado na École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), na Suíça. É pesquisador do LNCC, onde coordena o laboratório Data
Extreme Lab, especializado na análise e gerência de grandes volumes de dados, com projetos nas áreas de Esporte
de Alto Rendimento (COB), Saúde (FIOCRUZ), Astronomia (LineA) e Petróleo (DELL-EMC).
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passando pela Computação, apenas para citar algumas, colaboram no processo

de compreensão dos fenômenos envolvidos nas diversas modalidades esportivas.

Assim comoemvárias áreas do domínio científico a ciência do esporte também

passa por um período de mudança motivado pelo aumento na disponibilidade

de dados. Seja por meio de instrumentos de medição, como por exemplo,

espectrômetros de massa, ou a partir de sensores, tais como acelerômetros ou

medidores de frequência cardíaca, pode-se observar o estado dos atletas e construir

modelos preditivos de seu desempenho, trazendo a ciência do esporte para o que

se passou a considerar ciência in-silico (HEY; TANSLEY; Tolle, 2009).

Neste sentido, de uns anos pra cá, cientistas de diferentes disciplinas, tais como:

nutrição, bioquímica, biomecânica, fisiologia, psicologia e outras, vêm se dedicando

a explorar oportunidades de contribuição na preparação física e metal dos atletas.

Valendo-se da disponibilização de dados capturados a partir de medidores digitais,

pesquisadores formulam suas hipóteses de interferência, sejam ligadas ao

treinamento ou a algum aspecto do próprio atleta.

Fica claro, no entanto, que o atleta deve ser visto não como um ente multifacetado

e recebendo instruções muitas vezes contraditórias que confundem mais do que

cooperam com a preparação do mesmo. A orientação de ação deve ser integrada

entre as disciplinas e considerar uma visão holística do atleta.

Neste trabalho, nós apresentamos o Sistema SAHA (PORTO et al. 2012), Sistema

para o acompanhamento Holístico de Atletas.

Visão Geral

O Sistema de Apoio Holístico para Atletas (SAHA), desenvolvido no laboratório

DEXL do Laboratório Nacional de Computação Científica, foi concebido de forma

a integrar observações de diferentes disciplinas científicas em torno de um atleta

ou time esportivo. Considera-se que um grupo de especialistas das diferentes

disciplinas que cooperam na preparação do atleta encontrem no sistema uma

visão integrada dos dados coletados, servindo de apoio para uma avaliação de seu

estado global e direcionando possíveis recomendações.

Podemos entender o sistema a partir de três camadas, conforme a Figura 1. Na

camada de Captura, Homogeneização e Integração, dados de diferentes fontes e

formatos são carregados no sistema e homogeneizados segundo o vocabulário e
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unidades de medidas. Por exemplo, dados de hemograma vindo de laboratórios

diferentes aparecem com siglas distintas (ex. GLI ou Glicose). Além disso, para que

os dados façam sentido é preciso fazer um tratamento de unificação de unidades de

medida para cada variável. Na segunda camada, os dados entrados são analisados

e algumas visualizações são disponibilizadas, incluindo medidas estatísticas de

base. Finalmente, os dados alimentam uma base de conhecimento a ser usada

como base na tomada de decisão.

De forma a estruturar as informações, acolhendo as diversas disciplinas que

compõem a abordagem SAHA, preparou-se um banco de dados cuja versão bem

resumida aparece na Figura 2. Nesta figura, notam-se alguns objetos importantes.

Os itens de base registrados são chamados de medição. Cada medição diz respeito

a uma avaliação ao qual o atleta foi submetido e a um Elemento Observável (EO).

Figura 1 Camadas do Sistema SAHA

Figura 2 Base de Dados SAHA (simplificada)

Fonte: autoria própria.

Fonte: autoria própria.
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Um EO registra valores que correspondem à medições de interesse para

efeito da análise integrada. Possui um nome descritivo e uma unidade de medida

associada. As medições fazem parte de uma avaliação que por sua vez inclui uma

rotina definida. Esta última, elaborada em conjunto com o treinador, estabelece os

marcos observacionais, ao longo do treinamento do atleta. O registro de observações

em uma rotina define uma série temporal que chamamos de trajetória (PORTO et

al. 2012). Assim, durante a realização da rotina, o sistema registra as trajetórias

variacionais dos elementos observáveis. EOs que participam de trajetórias, como:

Glicose, Lactato, VO2, frequência cardíaca etc. São chamados de contínuos e

podem ser interpretados longitudinalmente. Já há EOs cujos registros consideramos

discretos e correspondem à observações desassociadas às variações devidas ao

treinamento. Incluem-se nesta classe: ingestão de medicamentos; ocorrência de

lesão etc. O módulo da base de dados oferece ainda mecanismos de proveniência

(FREIRE; CHIRIGATI, 2018) que dizem respeito ao controle das amostras utilizadas em

coletas, principalmente as sanguíneas, permitindo a exploração de todo o processo

de tratamento da amostra associado à uma determinada medição.

O sistema oferece visões especiais por disciplina assim como visões gerais

a partir de um atleta ou equipe. Está em estudo um mecanismo de liberação de

dados entre cada disciplina e a perspectiva holística e integrada. Essa necessidade

tem origem na necessidade de verificação e validação dos dados antes de liberá-los

para a análise integrada.

Medições são ainda classificadas pelo estado do treinamento. O conceito

de estado traduz uma divisão do tempo durante uma avaliação. A estrutura de

estado é de intervalos contínuos de tal forma que dados dois estados, Ei e Ej,

participando de uma avaliação A, se p(E) corresponde ao intervalo de tempo

referente a um estado E, então p(Ei) sucede p(Ej) ou p(Ej) sucede p(Ei). A definição

de estado auxilia a caracterizar a intensidade de esforço em que as medições foram

realizadas, simulando ou expressando situações reais de esforço dos atletas, veja

Figura 3.
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No sistema SAHA, EOs referem-se à variáveis quantitativas. No contexto

de disciplinas com captura de informações qualitativas, precisamos converter o

conhecimento capturado em medidas quantitativas. Um exemplo deste problema

é verificado nas observações associadas à psicologia. As observações desta

disciplina são coletadas a partir de questionários a serem respondidos pelos

atletas. O sistema SAHA permite que questionários sejam elaborados e que os

atletas possam responde-los a partir de seus telefones celulares. As respostas são

preparadas de maneira a fornecer uma interpretação de gradação, tornando simples

o mapeamento para valores quantitativos. O modelo de mapeamento entre as

respostas de diversos questionários e o registro de valores em um EO quantitativo

é fornecido pelo pesquisador da área e expresso como uma função registrada no

sistema e aplicada sobre os resultados qualitativos.

Finalmente, vale observar que no sistema SAHA, EOs referem-se à variáveis

quantitativas. No contexto de disciplinas com captura de informações qualitativas,

precisamos converter o conhecimento capturado em medidas quantitativas. Um

exemplo deste problema é verificado nas observações associadas à psicologia.

As observações desta disciplina são coletadas a partir de questionários a serem

respondidos pelos atletas. O sistema SAHA permite que questionários sejam

Figura 3 Estados do Treinamento

Fonte: autoria própria.
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elaborados e que os atletas possam responde-los a partir de seus telefones

celulares. As respostas são preparadas de maneira a fornecer uma interpretação de

gradação, tornando simples o mapeamento para valores quantitativos. O modelo

de mapeamento entre as respostas de diversos questionários e o registro de valores

em um EO quantitativo é fornecido pelo pesquisador da área e expresso como uma

função registrada no sistema e aplicada sobre os resultados qualitativos.

Análise com o SAHA

A perspectiva longitudinal é considerada bastante importante no SAHA.

Assim, muitas das análises obedecem à perspectiva temporal em que se exibem

elementos observáveis e suas variações ao longo do tempo. Apesar de serem

capturadas de forma discreta, na visualização gráfica, são desenhadas curvas

interpolando os pontos de medição.

Em seguida, apresentamos alguns dos gráficos analíticos produzidos pelo

sistema.

a. Avaliação Estatística

Na Figura 4, mostramos um gráfico demédias e desvio padrão para umamodalidade,

elemento observável e estado. Consideramos todas as medições nesta condição

para o intervalo de tempo especificado.

Figura 4 Médias e Devio Padrão

Fonte: autoria própria.
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Nos gráficos da Figura 5, mostramos a variação temporal de elementos observáveis

que participam de um grupo. No SAHA, EOs podem ser agrupados de forma a

traduzirem uma unidade analítica. Como exemplo, podemos indicar que um grupo

corresponde a um conjunto de EOs que compartilhem um mesmo processo de

análise bioquímica.

Figura 5 Trajetórias por Grupo de Elementos

c. Trajetórias por Elemento

A Figura 6 apresenta as trajetórias do Elemento Observável Cloreto para

um atleta fictício A. Como para um mesmo EO podem existir observações para

diferentes avaliações, as curvas são separadas por aquelas. Vemos na figura os

pontos classificados pelos estados das avaliações.

b. Trajetória Por Grupos de Elementos

Fonte: autoria própria.
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Figura 6 Trajetória do EO Cloreto do atleta A

Próximas etapas

Ainda existem várias oportunidades de melhorias no sistema SAHA. A

extensibilidade do sistema para novas fontes precisa ser atendida com um módulo

flexível de leitura, homogeneização e integração de dados. O componente de

extração será estendido com técnicas de aprendizado de máquina, semelhante ao

adotado no projeto Deep-Dive (ZHANG, 2015) para se adequar à novos instrumentos

e fontes de dados.

Finalmente, mais recentemente, estamos adicionando o módulo de base de

conhecimento. O objetivo deste módulo é, por um lado, adicionar o conhecimento

existente na literatura da área. Por outro lado, estamos avaliando técnicas de

aprendizado de máquina para associar os EOs com alvos dos atletas. Assim, por

exemplo, a avaliação de um maratonista que pretenda diminuir seu tempo em 1”

utiliza um processo de predição de resultado. Dados de seus EOs são considerados

de treinamento para o modelo, assim como seus resultados na maratona são

rótulos de resultados. Nossa expectativa é que o modelo treinado possa predizer

o tempo esperado.

Fonte: autoria própria.
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Computação e Saúde: Uma Parceria de Sucesso

Débora Christina Muchaluat Saade1

Universidade Federal Fluminense

Resumo. A parceria entre pesquisadores das áreas de computação e saúde é
extremamente motivadora e a mesmo tempo desafiadora. Pois permite que
soluções que utilizam tecnologias da informação e comunicação sejam aplicadas
nas mais diferentes áreas da saúde, trazendo benefícios diretos a toda sociedade.
Por outro lado, há o desafio de integrar equipes multidisciplinares, com formações
bastante distintas, que precisam trabalhar de forma complementar para que
o projeto avance o conhecimento científico e resulte em inovações que sejam
benéficas à sociedade. Este trabalho relata iniciativas de sucesso em parceria
com pesquisadores das áreas de computação e saúde, realizadas na Universidade
Federal Fluminense (UFF). Essas atividades enquadram-se no âmbito de projetos de
pesquisa como o Projeto SiADE2 - Sistemas de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento
de Doenças do Envelhecimento, apoiado pela FAPERJ, e o Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida por Computação Científica – INCT-
MACC, apoiado pelo CNPq.

Palavras-chave: computação aplicada à saúde. sistemas de apoio à decisão.
doenças do envelhecimento. Doença de Alzheimer. multimídia multissensorial.

Introdução

O Laboratório MídiaCom tem como missão o desenvolvimento de pesquisas e

soluções inovadoras, auxiliando na formação de recursos humanos especializados,

nas áreas de redes de computadores avançadas, sistemas multimídia e computação

aplicada à saúde. O Laboratório foi criado pelo Grupo de Comunicação de Dados

Multimídia da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2003, uma parceria entre

o Instituto de Computação e a Escola de Engenharia da UFF, e desenvolve atividades

relacionadas ao Programa de Pós-Graduação em Computação e ao Programa de

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da UFF, contando

com parcerias de diversos pesquisadores da área de saúde.

Os primeiros projetos do laboratório na área de computação aplicada à

saúde foram iniciados em 2007, quando o MídiaCom coordenou, juntamente

com o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) o Projeto MACC-

Rio, formando a Rede de Telemedicina do Estado do Rio de Janeiro, apoiada pela
¹ Professora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Possui graduação em Engenharia de
Computação, mestrado e doutorado em Informática pela PUC-Rio. É coordenadora da Comissão Especial de
Computação Aplicada à Saúde da Sociedade Brasileira de Computação e do Projeto Siade2 – Sistemas de Apoio ao
Diagnóstico e Tratamento de Doenças do Envelhecimento, apoiado pela FAPERJ.
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FAPERJ. O Projeto MACC-Rio foi concluído com sucesso e tornou-se o embrião

de uma iniciativa mais ampla, envolvendo pesquisadores de todo o país com a

criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida por

Computação Científica – INCT-MACC, iniciado em 2009, sob coordenação do LNCC

e com a participação do Laboratório MídiaCom e de diversos outros laboratórios de

pesquisa. A primeira fase do INCT-MACC foi concluída com sucesso em 2014 e a

segunda fase do projeto foi iniciada em 2016 por mais cinco anos.

Outro projeto de destaque que vem sendo desenvolvido pelo MídiaCom é o

Projeto SiADE – Pesquisas em Sistemas de Apoio à Decisão e ao Diagnóstico de

Doenças Associadas ao Envelhecimento, apoiado pela FAPERJ. A primeira fase do

Projeto SiADE foi realizada de 2013 a 2016 e a segunda fase, chamada SiADE2 -

Sistemas de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento de Doenças do Envelhecimento,

foi iniciada em 2016. O Projeto SiADE foi desenvolvido pela UFF em parceria com

a UFRJ, o LNCC, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Centro

de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento do Instituto Vital Brazil (CEPE/IVB) e o

Projeto SiADE2 através da parceria UFF, UFRJ, CEFET/RJ e UERJ.

Além do desenvolvimento de projetos de pesquisa, desde 2015, o

Laboratório MídiaCom vem participando ativamente da organização dos principais

eventos realizados pela Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde (CE-

CAS) da Sociedade Brasileira da Computação (SBC), atuando na coordenação de

programa do XV Workshop de Informática Médica – WIM 2015, realizado em

Recife, coordenação geral do XVI Workshop de Informática Médica – WIM 2016,

realizado em Porto Alegre, coordenação geral da VI Escola Regional de Computação

Aplicada à Saúde – ERCAS-RJ 2018, realizada na UFF em Niterói, e coordenação

geral do XIX Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde – SBCAS 2019,

a ser realizado na UFF de 11 a 14 de junho de 2019.

No biênio 2017-2019, o Laboratório MídiaCom assumiu a coordenação

da CE-CAS, com a missão de ampliar a comunidade de pesquisadores das mais

diversas áreas de computação que atuam em pesquisa, desenvolvimento e

inovação em áreas da saúde. Dentre as ações recentes, destaca-se a realização

de hackathons aplicados à saúde. Em 2017, foi realizado o Hackathon sobre

Desafios em Ciências Cardiovasculares no Hospital Universitário Antonio Pedro

– HUAP, e na ERCAS-RJ 2018, foi realizado o I Hackathon sobre Desafios em

Saúde. Ambos eventos reuniram diversas equipes multidisciplinares, propondo
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soluções de computação e engenharia para desafios trazidos por pesquisadores

da área de saúde. A experiência dos hackathons foi bastante enriquecedora aos

participantes do evento, principalmente aos alunos de graduação e pós-graduação,

que vislumbraram a aplicação direta de seus trabalhos em prol da sociedade.

Durante o SBCAS 2019, será realizado o II Hackathon sobre Desafios em Saúde,

onde espera-se uma participação expressiva de toda comunidade.

A parceria entre pesquisadores das áreas de computação e saúde é

extremamente motivadora e a mesmo tempo desafiadora. Pois permite que soluções

que utilizam tecnologias da informação e comunicação sejam aplicadas nas mais

diferentes áreas da saúde, trazendo benefícios diretos a toda sociedade. Por outro

lado, há o desafio de integrar equipes multidisciplinares, com formações bastante

distintas, que precisam trabalhar de forma complementar para que o projeto avance

o conhecimento científico e resulte em inovações que sejam benéficas à sociedade.

A experiência com hackathons representa bem este trabalho interdisciplinar, onde

os participantes percebem os desafios e também as recompensas desta parceria

extremamente promissora entre computação e saúde.

Este trabalho relata iniciativas de sucesso realizadas na Universidade Federal

Fluminense (UFF) em parceria com pesquisadores das áreas de computação,

engenharia e saúde. A seção dois aborda o Projeto SiADE2 - Sistemas de Apoio ao

Diagnóstico e Tratamento de Doenças do Envelhecimento, apoiado pela FAPERJ.

A seção três comenta outras iniciativas em andamento que propõem soluções

para diagnóstico, tratamento, melhoria na qualidade do atendimento e gestão em

saúde. Por fim, a seção quatro conclui o texto com as considerações finais e

iniciativas futuras.

Projeto SiADE

Oenvelhecimentopopulacional éumprocessoglobal observadoprimeiramente

nos países desenvolvidos e que, durante as últimas décadas, tem ocorrido também

nos países em desenvolvimento. O aumento das doenças neurodegenerativas,

como as demências, está relacionado com tal envelhecimento (LUZARDO et al.,

2006). Conforme Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da

Associação Psiquiátrica Americana (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994), a

demência é uma síndrome caracterizada pela deterioração de múltiplas funções
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cognitivas, suficientemente graves para comprometer as funções sociais

e ocupacionais do indivíduo e que, ao longo da doença, pode levá-lo ao

diagnóstico da Doença de Alzheimer. No Brasil, o perfil demográfico tem mudado,

influenciado pela queda na mortalidade, observada a partir da década de 1940,

e a queda da fecundidade a partir de 1960 (VERMELHO et al., 2004). As

síndromes ligadas as demências são distúrbios caracterizados pela deterioração

da função cognitiva que afetam a memória e áreas cerebrais relacionadas

a linguagem, pensamento, movimentos coordenados, reconhecimento e percepção,

organização e realização de tarefas. Na demência primária ocorre uma alteração

cerebral, sendo a mais grave a Doença de Alzheimer. A demência secundária

pode ter diversas causas como traumatismos cranianos ou sequelas de eventos

cerebrovasculares (AVC). O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) é caracterizado

por prejuízos em um ou mais domínios cognitivos, acima do esperado para

a idade ou grau de escolaridade do indivíduo (ALBERT et al., 2011). Pesquisas

indicam um percentual elevado de idosos que diagnosticados primeiramente

com CCL convergem para a Doença de Alzheimer (CELSIS, 2000). Estas doenças

não só interferem na qualidade de vida do doente como conduzem a um

aumento do risco de mortalidade, afetando ainda a vida de seus familiares

e da sociedade em geral (ESKILDSEN et al., 2013).

A Doença de Alzheimer é considerada uma forma de demência mais séria. Ela

compromete a integridade física, mental, e social, criando uma situação de

dependência total de cuidados, cada vez mais complexos ao longo do curso da

doença, quase sempre realizados no próprio domicílio e envolvendo altos custos

financeiros (LUZARDO et al., 2006). Descrita inicialmente em 1907 pelo alemão Alois

Alzheimer, os sintomas iniciais da Doença de Alzheimer envolvem dificuldades de

memória relacionadas à recuperação ou retenção de novas informações, seguindo

de outras deficiências cognitivas, como a cognição espacial, reconhecimento de

faces e objetos, alexia (dificuldade de leitura), funções executivas, incluindo o

julgamento e solução de problemas mais complexos (MORRIS et al. 1989; Wenk

2003). Segundo o relatório da Alzheimer’s Association (2012), 11% dos idosos dos

Estados Unidos da América possuem a Doença de Alzheimer. O avanço na proporção

de número de casos de pacientes com Doença de Alzheimer é motivo de

preocupação para os governos e instituições públicas, o que torna evidente a

relevância de estudos que ajudem no diagnóstico desta doença em um estágio

pré-clínico, onde as principais funções cognitivas do paciente ainda estão

preservadas, melhorando a eficiência do tratamento e estendendo a qualidade de vida

do paciente (SPERLING et al., 2011).
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A extensão e a complexidade das doenças progressivas e degenerativas,

comumente associadas ao processo de envelhecimento, exigem do médico

e agente de saúde a tomada de decisões envolvendo conhecimentos que,

frequentemente, não são de seu pleno domínio (LUZARDO et al., 2006). Neste

contexto, sistemas de auxílio ao diagnóstico vêm sendo estudados e desenvolvidos

para apoiar o médico no diagnóstico clínico do paciente (TEICH et al., 2005;

MILLER, 2009). Alguns levantamentos mostram uma redução considerável de

erros de diagnóstico depois da implantação desses sistemas na rotina clínica

(GARG et al., 2005; HAYNES; WILCZYNSKI, 2010). O Projeto SIADE - Pesquisas

em Sistemas de Apoio à Decisão e ao Diagnóstico de Doença s Associadas

ao Envelhecimento (http://siade.midiacom.uff.br), apoiado pela FAPERJ de 2013

a maio de 2016 iniciou pesquisas em sistemas de apoio a decisão para demência,

doença de Alzheimer e comprometimento cognitivo leve. O projeto SIADE2

– Sistemas de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento de Doenças do Envelhecimento

– continua essas pesquisas, visando refinar o sistema proposto e estendê-lo

para outras doenças.

Além de sistemas que podem auxiliar o diagnóstico e antecipar o tratamento

de doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer, uma outra área

promissora para pesquisas é a de tratamentos para doenças do envelhecimento

baseados em exercícios físicos e cognitivos. De acordo com (LARSON et

al.,2006),exercíciosfísicosregularesestãoassociadoscomretardonodesenvolvimento

de demência e doença de Alzheimer em pessoas idosas. Já Gates e Valenzuela(2010)

concluem que treinamento cognitivo estimula o cérebro de pessoas idosas

e são benéficos para adultos saudáveis e também para os que têm risco

de contrair transtorno cognitivo leve e doença de Alzheimer. Os autores concluem

que treinamento em múltiplos domínios cognitivos tem maior benefício que

treinamentos unimodais e que ajudam potencialmente a prevenir demência.

Assim sendo, sistemas multimídia com múltiplos efeitos sensoriais, chamados

sistemas mulsemídia (JOSUÉ et al., 2018; GHINEA et al., 2014; GHINEA

et al., 2011), têm bastante potencial para serem aplicados em exercícios

cognitivos a idosos, permitindo interação multimodal e estímulo a diferentes

sentidos como visão, audição, tato, olfato e até mesmo paladar.

Os principais objetivos do projeto SiADE2 estão relacionados à pesquisa sobre
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sistemas de apoio ao diagnóstico de doenças do envelhecimento e sobre sistemas

multimídia com múltiplos efeitos sensoriais aplicados a exercícios cognitivos para

idosos, visando a prevenção e o tratamento de doenças neurodegenerativas.

O Projeto SIADE propôs e implementou um sistema de apoio ao diagnóstico

para demência, doença de Alzheimer (DA) e comprometimento cognitivo leve

(CCL) (CARVALHO et al., 2017; SEIXAS et al., 2014). O sistema proposto foi avaliado

com a base de pacientes do Centro da Doença de Alzheimer (CDA) do Instituto

de Psiquiatria (IPUB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conforme

projeto aprovado ao comitê de ética em 2015 (CAAE 48360615.9.0000.5263).

O Projeto SIADE2 é uma continuação das pesquisas iniciadas no Projeto SIADE,

com o objetivo de avaliar o sistema com outros dados diferentes dos utilizados

para treinamento do modelo de inferência baseado em redes bayesianas. A base

de pacientes do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) - Setor de Geriatria

está sendo utilizada para testes do sistema. Além de avaliar a acurácia do sistema

SIADE com outra base de pacientes, será proposto um novo sistema chamado

SIADE2 com um novo mecanismo de inferência adaptativo, que visa melhorar a

sua acurácia conforme o sistema vai sendo utilizado na prática.

A outra linha de pesquisa do presente projeto foca em sistemas multimídia

commúltiplos efeitos sensoriais aplicados a novos exercícios cognitivosmultimodais

para idosos. Está sendo desenvolvido um modelo conceitual mulsemídia capaz de

representar a integração de conteúdo multimídia tradicional, como imagens, áudio

e vídeo, a múltiplos efeitos sensoriais, tais como mudança de temperatura do

ambiente, vibração de objetos, uso de gestos, etc. O modelo mulsemídia sendo

projetado será usado na proposta de novos exercícios cognitivos multimodais

para idosos aplicados a prevenção e tratamento de doenças do envelhecimento.

Alguns exercícios cognitivos como o MemoGinga (MATOS et al., 2018) já foram

desenvolvidos e estão em fase de testes com idosos atendidos no HUAP/UFF.

Outras iniciativas de Computação Aplicada à Saúde

A área de computação aplicada à saúde é extremamente ampla e engloba

iniciativas que podem oferecer novos serviços e trazer benefícios a toda sociedade,

facilitando a realização de atividades por profissionais de saúde. A partir dos

eventos científicos que vêm sendo realizados na UFF desde 2017, envolvendo
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as comunidades de computação, engenharia e saúde, foram iniciadas diversas

parcerias recentes em andamento, que já estão gerando resultados promissores e

com potencial inovador bastante expressivo. Esta seção comenta alguns destes

trabalhos.

Em parceria com pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em

Ciências Biomédicas, estão sendo desenvolvidos métodos de inteligência artificial

e mineração de dados de pacientes para diagnosticar transtornos psiquiátricos. A

motivação deste trabalho é a necessidade de exames ou marcadores biológicos

que possam identificar ou prever futuros problemas psiquiátricos em jovens.

Em parceria com pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências

Cardiovasculares, está sendo desenvolvido um sistema de apoio a decisão para

diagnóstico de cardiomiopatia periparto. O sistema está sendo testado por uma

equipe médica da prefeitura de Niterói. Também em parceria com pesquisadores

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares e parceiros da UFRJ,

está sendo desenvolvido um sistema de diagnóstico auxiliado por computador para

diagnóstico de pneumonia e enfisema pulmonar baseado em imagens de tomografia

computadorizada (TC). Imagens de TC de camundongos estão sendo utilizadas

para testes iniciais dos métodos de análise de imagens propostos.

Como resultado do Hackathon sobre Desafios em Ciências Cardiovasculares,

o sistema CardIO para acompanhamento de pacientes com insuficiência cardíaca

foi desenvolvido e está em fase de testes com pesquisadores da Enfermagem.

Outra iniciativa com pesquisadores da Enfermagem é o Projeto Teleidoso, que

propõe um sistema para acompanhamento de pacientes idosos com demência.

Um outro projeto decorrente do Hackathon sobre Desafios em Ciências

Cardiovasculares está desenvolvendo um sistema de acompanhamento de

pacientes com restrições ao consumo de lipídios, juntamente com pesquisadores

da Nutrição. Outra iniciativa propõe um sistema de apoio a decisão para apropriação

de exames de cintilografia miocárdica, visando evitar a indicação deste tipo de

exame desnecessariamente.

Um dos projeto premiados no I Hackathon sobre Desafios em Saúde propôs o

sistema CIVA: Carteira Inteligente de VAcinação. O objetivo principal deste sistema

é substituir a carteira de vacinação em papel por uma versão digital, que guardará

todo o histórico de vacinas de um indivíduo. Uma versão inicial do sistema já foi
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desenvolvida e uma parceria com a prefeitura de Niterói está sendo firmada para

testes iniciais do sistema em uma localidade atendida pela prefeitura.

Outra iniciativa também decorrente do I Hackathon sobre Desafios em

Saúde é uma parceria com pesquisadores da Odontologia para desenvolvimento do

sistema Smile3D, que facilita o cadastro de procura e oferta de próteses dentárias.

O sistema está sendo desenvolvido baseado em web, visando facilitar seu acesso

por dentistas e proteicos, com objetivo de reduzir o custo das próteses e ampliar a

oferta de serviços a um maior número de dentistas.

Considerações Finais

O presente trabalho apresentou algumas iniciativas que agregam

pesquisadores das diferentes áreas de computação e saúde na proposta e

desenvolvimento de pesquisas e soluções inovadoras que tragam benefícios

reais à nossa sociedade. A utilização de sistemas computacionais para auxílio ao

diagnóstico, também conhecidos por sistemas de apoio à decisão, pode melhorar

a qualidade dos serviços de saúde, reduzir a probabilidade de erros de diagnóstico

e melhorar a segurança do paciente. O Projeto SiADE2 concentra esforços para

antecipar o diagnóstico de demência, Comprometimento Cognitivo Leve e Doença

de Alzheimer, visando iniciar rapidamente o tratamento e melhorar a qualidade de

vida dos pacientes e suas famílias.

Através da realização de eventos científicos, que reúnem pesquisadores da

computação, engenharia e saúde, tais como o Simpósio Brasileiro de Computação

Aplicada à Saúde (SBCAS) e a Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde

(ERCAS), a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) incentiva o desenvolvimento

de pesquisas multidisciplinares aplicadas às diferentes áreas da saúde. O XIX

Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS 2019) será realizado

na UFF, em Niterói, RJ, de 11 a 14 de junho de 2019. As chamadas de trabalhos

e inscrições estão disponíveis no site www.sbc.org.br/sbcas2019. Espera-se

incentivar cada vez mais a realização de parcerias e trabalhos em conjunto entre

as áreas de computação e saúde.
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Resumo: A descoberta de informação útil a partir de grandes ou complexas bases
de dados (Big Data), bem como a tomada de decisão orientada por dados, pode
ser definida como um conjunto de estratégias, ferramentas e técnicas para coleta,
transformação e análise de dados. Tais estratégias combinam métodos tradicionais
de análise com algoritmos sofisticados para processar grandes volumes de dados
em formatos diversos; estruturados, semiestruturados e não-estruturados. Neste
capítulo apresentaremos a definição, implementação e validação de um ambiente
computacional, denominado MINERSUS, para a produção de informação analítica
por meio da mineração das bases de dados dos sistemas de informações do
Sistema Único de Saúde (SUS). A utilidade do MINERSUS foi avaliada a partir da
operacionalização desse ambiente para responder a questões pertinentes à saúde
pública e a sua usabilidade foi apreciada por meio de uma pesquisa de campo que
permitiu a interação do usuário com o ambiente.

Palavras-Chaves: Informática em Saúde Pública. Planejamento em Saúde. Banco
de Dados. Gerenciamento da Informação. Integração de Sistemas. Técnicas de
Apoio para a Decisão.

Introdução

A descoberta de informação útil a partir de grandes ou complexas bases de

dados (Big Data), bem como a tomada de decisão orientada por dados, pode ser

definida como um conjunto de estratégias, ferramentas e técnicas para coleta,

transformação e análise de dados. Tais estratégias combinam métodos tradicionais
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de análise com algoritmos sofisticados para processar grandes volumes de dados

em formatos diversos; estruturados, semiestruturados e não-estruturados.

No contexto brasileiro, a Saúde Pública é implementada pelo Sistema Único

de Saúde (SUS), cujos princípios fundamentais são universalidade do acesso,

integralidade e igualdade na assistência. A coleta, processamento e disseminação

de informações da Saúde Pública são de responsabilidade do departamento de

informática do Ministério da Saúde, denominado DATASUS, que para cumprir

essa tarefa desenvolveu vários sistemas de informação, tais como, Sistema de

Informações Ambulatoriais (SIA), Sistema de Informações Hospitalares (SIH),

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Sistema de Informações

sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC).

Embora esses sistemas produzam um grande volume de informação, elas

não estão integradas, cada sistema mantém seus dados em bases isoladas, e,

conseqüentemente, as ferramentas de processamento analítico não podem ser

aplicadas sobre esses dados (SANTOS et al., 2008; DATASUS, 2005).

Partindo desse contexto surgiu a hipótese da criação do MINERSUS, um

ambiente computacional para a produção de informação analítica através da

mineração das bases de dados do SUS.

A arquitetura de um ambiente para a produção de informação analítica

está representada pela figura 1. No centro da figura está o armazém de dados,

denominado Data Warehouse (DW), que armazena os dados em um formato

específico para a produção de informação analítica (INMON, 1997). No topo da

arquitetura estão as bases de dados que alimentam o DW. O processo de carga

dos dados é o componente em que são realizados os procedimentos de limpeza,

integração e transformação das diversas bases de dados que alimentarão o Data

Warehouse. O componente denominado Informações Analíticas corresponde ao

mecanismo responsável pela leitura dos dados do DW e a produção da informação

analítica. Finalmente, há um amplo dicionário de dados, denominado Metadados,

para auxiliar todos os processos contidos no ambiente de processamento analítico.



REFLEXÕES SOBRE ENSINO E PESQUISA NO SUS: EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE
41

Figura 1 – Arquitetura de um Ambiente para Processamento Analítico.

Os dados contidos no DW estão organizados no modelo multidimensional.

Este modelo consiste numa tabela central, denominada tabela fato, e num conjunto

de tabelas periféricas ligadas à tabela fato, denominadas dimensões (Kimball,

1998). Fato é um conjunto de itens de dados composto por medidas e dados

contextuais representando um assunto, uma transação ou um evento do negócio.

Dimensões são os aspectos do negócio utilizados para avaliar um fato. Métricas

são os atributos numéricos dos fatos que medem o comportamento do negócio em

relação às dimensões (BALLARD et al., 1998).

O processo de carga é o conjunto de atividades realizadas para extração

dos dados operacionais e sua inclusão no DW. Nesse processo são realizados

procedimentos de limpeza, integração e transformação dos dados. Existem

ferramentas, denominadas ETL (Extracting, Transforming and Loading), que

auxiliam os procedimentos do processo de carga (AGOSTA, 2002; BERSON; SMITH,

1997; THALHAMMER; SCHREFL; MOHANIA, 2001).

O processo de produção da informação analítica é realizado por ferramentas

baseadas na tecnologia OLAP (On-line Analytical Processing). Essas ferramentas

possuem um conjunto de características específicas, como Drill Down, Roll Up,

Slice e Dice (BALLARD et. al., 1998).

A tecnologia OLAM (On-line Analytical Mining) é a tecnologia utilizada para

a mineração em dados multidimensionais, seguindo os princípios utilizados pela

tecnologia OLAP (HAN, 1998).

Fonte: autoria própria.
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O MINERSUS contempla três atividades de mineração de dados: Classificação,

Agrupamento e Associação. A classificação é a atividade que determina a

qual classe pertence um determinado objeto, dado um conjunto de classes

pré-definidas (GOEBEL; GRUENWALD, 1999). Os algoritmos típicos para essa

atividade incluem Árvore de Decisão e Redes Neurais (TANG; MACLENNAN,

2005). A atividade de agrupamento consiste em identificar grupos que separam

um conjunto de elementos baseados nas características similares destes objetos.

Os algoritmos típicos dessa atividade incluem o K-means, EM, CLARANS, BIRCH

e Minimum Spanning Tree (HAN; KAMBER, 2006; THEODORIDIS; KOUTROUMBAS,

1999). A associação é a atividade que identifica relacionamentos entre atributos

e itens, indicando a existência de regras que mostram a existência de padrão

em função de outro. Uma regra de associação tem a forma A, B => C

que indica que a ocorrência do evento A, junto com o B, está associado

ao evento C. Por exemplo: Pão, Leite => Manteiga. O principal algoritmo

para a associação é o “Apriori” (HAN; KAMBER, 2006).

Na área da Saúde há exemplos da aplicação da tecnologia OLAP (BERNDT;

HEVNER; STUDINICKI, 1998, 2003; DEJESUS, 1999; RAMICK, 2001; BREEN;

RODRIGUES, 2001) e das técnicas de mineração de dados (BROSSETTE et

al., 1998; CHAE et al., 2001; YANG; WANG, 2006).

Métodos

A arquitetura do MINERSUS (Figura 2) foi desenhada a partir de algumas

premissas que foram derivadas dos principais problemas para implantação de

uma ferramenta analítica na área da Saúde Pública. O diagnóstico dos problemas

foi baseado em pesquisas bibliográficas e através de um projeto piloto desenvolvido

na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) (SANTOS et al.,

2008). Os principais desafios estão resumidos no quadro 1 e as premissas

no quadro 2.
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Quadro 1 – Desafios para implantação de uma solução analítica

1. Os dados são provenientes de muitas unidades distintas com gestões
autônomas, como hospitais, postos de vacinação, secretarias de
saúde, etc. Isto proporciona dificuldade e demora na obtenção dos
dados.

2. Os dados estão armazenados emuma grande diversidade de formatos.

3. A informação produzida deve ser disseminada para unidades de
gestão autônomas, separadas geograficamente e com infra-estrutura
computacional bem diferente.

4. Não há soluções comerciais que contemple os desafios específicos
da área.

5. Há, geralmente, limitação de recursos financeiros para investimento
em infra-estrutura e soluções sofisticadas.

6. A infra-estrutura atual para a produção da informação analítica está
baseada em planilhas do MS-Excel. É necessário um salto tecnológico
muito alto para suportar as sofisticadas ferramentas analíticas.

7. Os dados disponíveis pelo SUS apresentam problemas de integridade
referencial, além de valores errados ou sem preenchimento.

8. Falta de documentação para os dados produzidos pelos sistemas de
informação do SUS.

9. Existem tabelas, como aCID (Classificação Internacional de Doenças),
que sofrem freqüentes revisões proporcionando a existência de
diferentes versões da mesma tabela.

Quadro 2 – Premissas para o Ambiente Computacional Proposto

1. O MINERSUS produzirá a informação analítica a partir de um DW
cujos dados estão organizados no formato multidimensional.

2. O MINERSUS deve prover um mecanismo, para efetuar a carga
dos dados, dotado de funcionalidades destinadas à solução dos
problemas de qualidade dos dados.

3. O MINERSUS deve prover um mecanismo que facilite a análise
tempo-espacial de eventos, como, por exemplo, epidemias.

4. O MINERSUS deve prover um mecanismo para tratar
adequadamente o versionamento das tabelas.

continua

Fonte: autoria própria.
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5. O MINERSUS deve integrar os recursos OLAM aos recursos
OLAP de maneira transparente ao usuário, como parte do processo
analítico num fluxo gradativo e contínuo.

6. O MINERSUS deve prover uma forma simples para o usuário
final criar, alterar e processar os modelos de mineração de dados, em
tempo real, como parte do processo de análise, sem a necessidade de
um especialista para preparar os dados ou configurar os parâmetros
dos modelos de mineração.

O Data Warehouse

Para a modelagem do DW contido no MINERSUS foram observados alguns itens:

1. Adotado o modelo estrela como esquema multidimensional;

2. As métricas dos fatos são atributos numéricos;

3. Para cada fato, foi atribuída pelo menos uma dimensão que representa
o tempo e pelo menos uma que representa o espaço (comunidade);

4. Foi atribuído para a dimensão que indica o espaço, um atributo
normalizador, como população, área etc.;

5. Foram definidas dimensões versionadas contendo atributos especiais
para o versionamento.

conclusão

Fonte: autoria própria.
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Figura 2 – Arquitetura do Ambiente Computacional

Dimensões Versionadas

Algumas tabelas usadas no contexto da saúde pública, como a CID

(Classificação Internacional de Doenças) sofrem frequentes revisões e se as

diferentes versões da tabela não forem tratadas adequadamente, a produção

da informação analítica será prejudicada ou até mesmo inviabilizada. Há um

exemplo que representa esta situação: uma revisão na tabela de procedimentos

ambulatoriais em 10/1999. A interface do sistema para consultar os procedimentos

realizados possui duas entradas para o campo “procedimentos”, uma que permite a

consulta dos procedimentos realizados antes de 10/1999 e outra para consultar os

procedimentos realizados após esse período. Devido à existência de duas versões

da tabela de procedimentos é impossível realizar uma análise que considere todo

o ano de 1999.

Embora o problema de versionamento de dimensões já tenha sido abordado

em alguns trabalhos (BALLARD et al., 1998; EDER; KONCILIA, 2001), é proposto um

modelo alternativo para o MINERSUS, focado na simplicidade da implementação.

O modelo proposto consiste, basicamente, na inclusão de atributos especiais

na dimensão versionada. Cada dimensão versionada é descrita da seguinte forma:

Fonte: autoria própria.
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Onde:

• ID é o elemento de ligação da dimensão com o fato, formado pelo

conteúdo do DK acrescido da data de mudança de versão;

• DK é a chave do registro para o usuário, em que apenas uma linha estará

válida em um determinado momento;

• UA são aos atributos definidos pelo usuário;

• VI é o atributo que indica se um determinado registro está ativo ou não;

• JW determina, nos casos de divisão ou agrupamento de registros,

o percentual de participação de um registro derivado em um registro

agrupado, por exemplo, numa tabela onde um registro é dividido em

quatro novos registros, pode ser atribuído o valor 0,25 para o JW de

cada novo registro;

• JK armazena o valor da chave dimensional (DK) de um registro relacionado,

por exemplo, se um determinado registro foi dividido em quatro novos

tipos, esses novos tipos recebem em JK o valore de DK do registro antigo.

O Componente ETL

A arquitetura geral definida para o componente ETL do MINERSUS é

apresentada pela figura 3

O gerenciador de Download consiste num mecanismo para efetuar o

download, automaticamente, dos arquivos disponibilizados pelo DATASUS. Esse

mecanismo contém uma função destinada à análise de volume, para evitar a

transferência de arquivos corrompidos, e uma agenda que permite a programação

de um dia e horário para a transferência dos arquivos.

O Gerenciador de Extração é responsável pela extração dos arquivos

compactados.

O Gerenciador de Estrutura é um mecanismo para detectar alterações na

estrutura dos arquivos recebidos. Este mecanismo sinaliza as diferenças estruturais

e oferece algumas funcionalidades para o devido ajuste da estrutura, impedindo a
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carga dos dados se a estrutura não estiver correta.

O gerenciador de carga é o mecanismo responsável pela execução dos

mapeamentos, ou seja, ele efetua a leitura dos dados de origem, o tratamento, a

consolidação e a gravação dos dados no DW. Nesse mecanismo estão inseridas

as tarefas de limpeza, padronização, consistência, integração, transformação dos

dados e análise do versionamento.

O Gerenciador de Metadados é o módulo responsável pelo cadastramento

das configurações utilizadas pelos diversos módulos do componente ETL incluindo

as regras de integridade, as dimensões que são versionadas, as fórmulas de

transformação e o mapeamento dos objetos.

O gerenciador de log tem como objetivo manter o registro e permitir a

visualização de todas as ocorrências no processo de carga.

O gerenciador de manutenção corresponde a uma interface para manutenção

de objetos do DW. A alteração de objetos no DW não é uma situação comum,

porém, isto ocorre no contexto da saúde pública pela existência de dimensões

cujo conteúdo não está armazenado em um arquivo físico, mas publicado em

documentos oficiais impressos.

Figura 3 – Arquitetura do Componente ETL

Fonte: autoria própria.
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O Componente Analítico

O Componente Analítico é o elemento do MINERSUS responsável pela

produção da informação analítica para o gestor da Saúde. De acordo com as

premissas estabelecidas, o componente analítico deve contemplar uma interface

simples e intuitiva, além de suportar as duas tecnologias, OLAP e OLAM,

integradas de forma transparente ao usuário, como parte do processo analítico

num fluxo gradativo e contínuo. A arquitetura proposta para esse componente está

representada pela figura 4.

Figura 4 - Arquitetura do Componente analítico.

A Interface do Usuário

A Interface do Usuário é o módulo responsável pela configuração e

apresentação dos resultados dos relatórios OLAP e dos modelos de mineração de

dados (Figura 5). Há um único módulo destinado à configuração dos modelos, que

pode ser um relatório OLAP ou um modelo de mineração de dados. Para exibição

dos resultados, devido às características específicas de cada tecnologia, existem

dois módulos distintos, um para OLAP e outro para OLAM.

Fonte: autoria própria.
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Figura 5 - Arquitetura do componente Interface do Usuário.

A integração entre as tecnologias OLAP e OLAM já vêm sendo estudadas

há uma década (HAN et al., 1997; HAN, 1998). No MINERSUS, a chave para

esta integração consiste na representação conceitual do conjunto de dados para a

produção da informação analítica. Esta representação conceitual está fundamentada

no seguinte princípio: O conjunto de dados de entrada para a produção de informação

analítica, obrigatoriamente, é um cubo de dados derivado de um ou mais cubos

contidos no DW.

Este princípio conduz a duas deduções lógicas:

se um relatório OLAP é a apresentação dos dados num formato de cubo,

logo, um relatório OLAP pode ser submetido como entrada para um modelo de

mineração de dados;

se a entrada para um modelo de mineração de dados é um cubo, logo, os

dados derivados de um modelo de mineração podem ser apresentados como um

relatório OLAP.

De acordo com estas deduções, a integração OLAP-OLAM é implementada

pela interface do usuário através de uma funcionalidade que permita o acionamento

direto de uma atividade de mineração de dados, a partir de um relatório exibido em

tela, assim como a exibição de um relatório OLAP pode ser acionada a partir de um

modelo de mineração.

Os módulos de exibição, OLAP e OLAM, são os responsáveis pela

apresentação dos resultados que estão armazenados em uma área denominada

Fonte: autoria própria.
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Cache, implementada por uma tabela de banco de dados. Esses módulos não se

restringem apenas à apresentação dos resultados, eles suportam as operações

inerentes às ferramentas OLAP e OLAM, tais como: Drill-Down, Roll-Up, Slice-

Dice, filtros dinâmicos, visualização em gráfico etc.

Os Módulos para Processamento dos Modelos

Os módulos OLAP e OLAM são os responsáveis pelo processamento dos

modelos configurados e pelo armazenamento dos resultados na tabela Cache

correspondente.

O processamento de um modelo de relatório pelo módulo OLAP consiste

em transformar o modelo configurado pelo usuário em um comando da linguagem

SQL1 (Structured Query Language), e em submeter esse comando ao sistema

gerenciador de banco de dados e armazenar o resultado no Cache.

A tarefa do módulo OLAM consiste em traduzir o modelo configurado pelo

usuário para o formato especificado pela API2 correspondente, acionar a execução

desse modelo e armazenar o resultado na área de Cache para posterior exibição.

O módulo utiliza duas API para execução dos modelos: a OLEDB-DM.3 e uma

API proprietária, desenvolvida especificamente para o MINERSUS. A arquitetura

proposta para este módulo está representada pela figura 6.

¹ Linguagem padrão para consulta e manipulação de dados implementada pelos sistemas gerenciadores de banco de
dados.

² API (Interface de Programação de Aplicativos) é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para
utilização de suas funcionalidades por programas aplicativos que não querem envolver-se em detalhes da
implementação do software, mas apenas usar seus serviços.

³ OLE-DB DM (Object Linking and Embedding Database for Data Mining) é uma API projetada pela Microsoft, que
implementa conceitos comuns de mineração de dados. A filosofia chave da OLE-DBDM é mapear conceitos do mundo
de banco de dados relacional para o mundo da mineração de dados (TANG ,2005).
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Figura 6 - Arquitetura do Módulo OLAM

A atividade de agrupamento é implementada através da API OLEDB-DM,

usando os algoritmos K-means e EM, e pela API proprietária que implementa mais

duas funcionalidades definidas para atender as premissas estabelecidas para o

MINERSUSe: um algoritmo opcional para agrupamento, denominado ARMD

(Agrupamento pela Redução das Menores Distâncias), e um mecanismo para

análise de distorções dos grupos criados.

O ARMD é adequado para trabalhar com valores dissonantes, que é uma

situação comum nos dados da Saúde Pública. Estes valores podem prejudicar a

entropia dos grupos criados. Por exemplo, para um conjunto de valores V={400,

450, 480, 490, 780, 781, 782, 783, 900,1845, 2450, 10720} do qual deseja-se

criar 3 grupos, o algoritmo deve isolar o valor dissonante em um grupo, formando

os grupos: V1={400, 450, 480, 490, 780, 781, 782, 783, 900}, V2={1845,

2450} e V3={10720}. O ARMD está fundamentado no Minimum Spanning Tree

(THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 1999) e pode ser descrito, de maneira geral, pelo

seguinte algoritmo:

Fonte: autoria própria.
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(1) Ordenar as ocorrências da dimensão de acordo com a sua métrica correspondente;

(2) Criar um vetor contendo os valores distintos e ordenados da métrica;

(3) Criar K faixas a partir do vetor;

(4) Para cada ocorrência da dimensão

(5) Para i = 1 ate K

(6) Se valor métrica correspondente <= limite superior da faixa (i)

(7) Adicionar a ocorrência da dimensão ao Grupo (i)

(8) Sair do Loop

(9) Fim se

(10) Fim Para

(11) Fim Para

Onde K é o número de grupos desejados e cada faixa é constituída por um

valor que representa o limite inferior e outro que representa o limite superior.

O mecanismo para detecção de distorções nos grupos formados, considera

como distorção elementos com métricas distantes da média geral, períodos cuja

média das métricas de seus elementos esteja distante da média geral, elementos

que mudam de grupos ao longo do tempo e grupos que apresentam concentração

de elementos.

A atividade de associação é implementada através da API OLEDB-DM, usando

o algoritmo Apriori, e pela API proprietária que implementa um mecanismo opcional

para estabelecer associações baseadas na análise tempo-espacial, denominado

Associação pela Variação no Tempo-Espaço ou AVTE (Werneck; Struchiner, 1997).

O princípio básico da AVTE está fundamentado no seguinte axioma: “Dois

elementos estão correlacionados se os seus padrões de comportamento são

semelhantes no tempo e no espaço”

Considerando um cubo de dados constituído por N dimensões e N métricas,

e contendo pelo menos uma dimensão que representa o tempo ou o espaço, dois

elementos estão correlacionados se, e somente se, a similaridade entre as taxas

de variações similares ao longo das unidades da dimensão tempo ou espaço for

maior que um limite estabelecido como grau de confiança.
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Formalmente, pode ser definido como:

Onde ST = Similaridade em função do tempo, SE = Similaridade em função

do espaço e C = Grau de confiança, que compreende uma faixa de valores de 0

a 1.

O processo de produção de regras de associação através da AVTE é dividido

em duas etapas: o cálculo da variação e a produção das regras.

O cálculo da variação consiste em calcular as variações de tempo e espaço que

cada elemento apresenta e, consequentemente, em eliminar aqueles cuja variação

seja inferior a um limite estabelecido como parâmetro, denominado Suporte. A

primeira tarefa para calcular a variação de um elemento é definir as faixas de

variações e atribuir um símbolo específico para cada faixa. Se considerarmos 20

faixas de variação, o fator de variação será de 5% e as faixas serão representadas

pelo conjunto {A, B,..., T}, que representam as variações: A={0 a 5%}, B={5,01

a 10%} e T >{90%}. Ao atribuir, para cada unidade de tempo ou espaço, o

símbolo referente à sua variação, será formada uma string de símbolos denominada

string de variação. O cálculo da variação equivale à diferença do valor 100 pelo

percentual de ocorrência do maior símbolo.

A produção das regras de associação consiste calcular a similaridade entre

as strings de variações de dois elementos, que é obtida pela média das distâncias

dos símbolos, ou seja, quanto um símbolo de uma string X está distante do seu

correspondente na string Y. Serão descartados todos os pares de candidatos cuja

similaridade entre as strings seja inferior ao limite estabelecido como grau de

confiança.

A atividade de classificação é implementada pela técnica de Árvore de

Decisão, através da OLEDB-DM. A atividade de classificação implementada no

MINERSUS, apesar do nome, não realiza a predição de um caso em particular,

mas encerra-se na criação da árvore de decisão, pois para o gestor da saúde

pública o importante é compreender o perfil de um determinado evento visando o

direcionamento dos recursos ou a elaboração de programas de Saúde.
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Resultados

O MINERSUS foi implementado integralmente, incluindo a análise e

documentação das bases de dados dos sistemas do SUS, a modelagem do DW,

a carga dos dados, a implementação dos compontes ETL e dos módulos de

processamento analítico OLAP e OLAM.

Foram carregados no DW os dados referentes ao estado de São Paulo dos

sistemas: CNES, SIA, SIH, SIM e SINASC. O período considerado foi de um ano

(2005) para os sistemas: SIA, SIH e CNES; e de cinco anos (2000 até 2004) para

o SIM e SINASC. A quantidade de registros incluídos foi: CNES= 2.504.411;

SIA= 22.211.752; SIH= 21.035.392; SIM= 1.440.908; SINASC= 3.790.279

e Auxiliares= 928.288.

A infraestrutura para avaliação foi constituída por um servidor com um

processador AMD Athlon FX Dual Core – 2 Ghz, 4 Gb de RAM, 4 HD de 250

Gb instalados em RAID-5, sistema operacional Windows 2003 Server 64 bits e

Sistema Gerenciador de Banco de Dados MS-SQL Server 2005.

As ferramentas (ETL, OLAP e OLAM) foram implementadas em MS-Visual

Basic 6.0, contemplando todas as funcionalidades propostas para o ambiente.

A ferramenta OLAM implementada atende 73% dos itens estabelecidos na

metodologia de avaliação de uma ferramenta de mineração de dados proposta por

Collier et al. (1999).

Avaliação do MINERSUS

A avaliação do MINERSUS está focada em dois aspectos: utilidade e

usabilidade. A avaliação da utilidade consiste em verificar se o MINERSUS consegue

integrar as bases de dados e produzir informações capazes de responder a questões

pertinentes à gestão da saúde pública. A avaliação da usabilidade consiste em

confirmar a premissa que um usuário, mesmo sem conhecimentos avançados em

estatística, pode criar, com facilidade, relatórios analíticos e modelos de mineração

de dados.
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Avaliação da Utilidade

Foram adotadas duas práticas para avaliar a utilidade do componente OLAP

do ambiente. A primeira consistiu no desenvolvimento de relatórios capazes de

produzir a informação contida nas planilhas desenvolvidas pelos técnicos da SES-

SP, no ano de 2005, para suprir a demanda de informações do gestor da saúde.

O ambiente permitiu desenvolver relatórios que atendiam 225 das 242 planilhas

disponíveis (93%). Não foi possível atender 100% porque algumas planilhas

continham dados provenientes de sistemas do DATASUS que não estão no escopo

do DW.

A segunda prática foi solicitar aos usuários experientes da SES-SP a

elaboração de algumas questões para serem respondidas através do componente

OLAP. Os usuários elaboraram uma lista contendo 10 perguntas abrangendo os

sistemas carregados no DW. O ambiente foi capaz de produzir informação para

responder a todas as perguntas.

Para avaliar o componente OLAM foram elaboradas, com o auxílio de técnicos

de Saúde, algumas questões que pudessem ser respondidas através das atividades

de mineração de dados, implementadas no MINERSUS. Os resultados produzidos

pelas técnicas de mineração foram analisados a partir dos dados de entrada, os

quais foram inseridos em planinhas e tabulados adequadamente para comprovação

dos resultados. Todas as perguntas foram respondidas, através da integração dos

componentes OLAP e OLAM, ou seja, desenvolvendo, inicialmente, um relatório

OLAP e aplicando as técnicas de mineração sobre os dados resultantes desse

relatório. As perguntas desenvolvidas para a avaliação das atividades de mineração

estão descritas no quadro 3.

Para avaliação da atividade de agrupamento foram aplicadas as duas

técnicas de agrupamento, K-means e ARMD. O parâmetro Quantidade de Grupos

foi configurado com os valores 3, 5 e 10, resultando em três experimentos para

cada pergunta.
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Quadro 3 – Perguntas para a Avaliação do Componente OLAM

Questões

Agrupamento

Q1 Quais são os grupos de capítulos da CID formados em função dos óbitos?

Q2 Quais são os grupos de municípios formados em função da taxa de mortalidade
infantil?

Q3 Quais são os grupos de municípios formados em função do gasto na campanha
contra a catarata?

Associação

Q4 Há alguma relação entre óbitos causados por cânceres e as dimensões faixa etária,
raça e sexo?

Q5 Há alguma entre óbitos causados por doenças do sistema circulatório e as dimen-
sões faixa etária, raça, sexo e grau de instrução?

Q6 Considerando que a gripe é uma patologia que ocorre com maior freqüência no
inverno, e consequentemente eleva o custo hospitalar, quais são as outras patolo-

gias que apresentam uma variação temporal similar à gripe?

Q7 Quais patologias, pertencentes ao capítulo CID I, apresentam similaridade na varia-
ção espacial em função das Regionais de Saúde, quando analisadas pela quantida-

de de internações?

Classificação

Q8 É possível estabelecer um perfil para mães cujos filhos nasceram com Síndrome de
Down, considerando as dimensões faixa etária, raça e escolaridade?

Q9

O ARMD, que é apropriado para isolar os valores dissonantes, apresentou

uma melhor disposição espacial entre os grupos criados, inserindo no mesmo

grupo apenas elementos que possuem as menores distâncias em relação aos seus

vizinhos (Figura 7). Para ambas as técnicas, o grupo A concentrou o maior número

de elementos.

Para avaliação da coerência dos grupos formados, foram realizados cálculos

com os dados de entrada. Foram calculadas as distâncias entre os elementos dos

grupos formados, para o ARMD, e a distância entre os elementos e a média do

grupo, para o K-Means. Em ambos os casos, o elemento extremo foi movido para

o grupo vizinho e as distâncias e médias recalculadas para verificar se os novos

grupos apresentam distâncias menores que aquelas apresentadas anteriormente.

É possível estabelecer um perfil para os óbitos decorrentes de Diabetes,
considerando as dimensões faixa etária, raça, grau de instrução, estado civil e

sexo?
Fonte: autoria própria.
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Em todos os casos, os elementos extremos dos grupos apresentaram distâncias

menores para o seu grupo do que para o grupo vizinho, constatando a coerência

dos grupos formados.

Para a avaliação da atividade de associação, as questões Q4 e Q5 foram

respondidas pela técnica tradicional, Apiori, e as questões Q6 e Q7, pela AVTE.

A avaliação das regras estabelecidas foi realizada através do conjunto de

dados de entrada. A análise foi restrita apenas às cinco regras com maior grau

de confiança. Os dados referentes aos elementos contidos nas regras analisadas

foram inseridos em uma planilha Excel e foram calculados o suporte e a confiança

para cada elemento. Os valores calculados foram comparados com os valores

produzidos pela ferramenta e confirmaram a coerência das regras avaliadas.

Para a questão Q4, foram atribuídos os valores 0.1 para o parâmetro Suporte

e 10 para a Confiança. Com estes parâmetros foram produzidas 1269 associações,

das quais 116 atingiram os valores definidos para suporte e confiança. Para a

questão Q5 foram estabelecidos os mesmos parâmetros e foram produzidas 1011

associações, das quais 151 atingiram o suporte e confiança.

As questões Q6 eQ7 foram elaboradas com o objetivo de avaliar o mecanismo

AVTE. Os parâmetros utilizados, em ambos os casos, foram: Faixas de Variação=

20; Limite de Variação = 50 e Grau de Confiança = 70. Para Q6, a ferramenta

produziu 1270 associações, das quais, 200 atingiram o grau de confiança igual ou

superior a 70. Para Q7 a ferramenta produziu 2071 associações, das quais, apenas

23 atingiram o grau de confiança superior a 70. Reduzindo a confiança para 60, o

número de associações que atingem este valor sobe para 67.

A avaliação da atividade de classificação (Q8 e Q9) foi realizada de forma

semelhante à avaliação da atividade de associação; as respostas obtidas pela

ferramenta foram analisadas a partir dos dados originais para constatação da sua

coerência. Foi constatada a coerência para ambas as questões.
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Avaliação da Usabilidade

A avaliação da usabilidade foi realizada através de uma pesquisa de campo

que avaliou a interação do usuário com a ferramenta. Foram elaboradas questões

sobre saúde pública para serem respondidas pelo MINERSUS, que foi demonstrado

previamente aos voluntários. Após a demonstração, os voluntários interagiram com

o Componente Analítico do MINERSUS e o pesquisador registrou o desempenho
do voluntário.

Foram elaboradas duas perguntas para cada atividade de mineração de dados,

exigindo do voluntário o uso de diferentes sistemas do DATASUS e permitindo

uma melhor avaliação do seu desempenho. Os voluntários também expressaram a

sua opinião sobre a usabilidade do ambiente.

O grupo de voluntários foi constituído por três categorias de usuários, cada

uma contendo cinco elementos. As categorias são: profissionais da saúde pública;

técnicos em informática e administradores de empresa.

A demonstração da ferramenta para os voluntários foi realizada em 40

minutos, divididos em duas partes. A primeira, de 20 minutos, foi dedicada à

conceituação das tecnologias, e na segunda parte, foi explicado o processo para

elaboração de um relatório OLAP e para a criação e execução dos modelos de

mineração de dados. Os voluntários estavam autorizados a esclarecer dúvidas ou

solicitar o auxílio do pesquisador durante a interação com o MINERSUS, porém,

restritos a perguntas que não contribuíam diretamente para a criação do relatório

ou do modelo de mineração.

O Desempenho do voluntário foi registrado de acordo com as alternativas:

Figura 7 - Gráfico Agrupamento – (a) usando ARMD; (b) usando K-means

Fonte: autoria própria.
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respondeu sem auxílio; respondeu com auxílio sobre o negócio; respondeu

com auxílio sobre o modelo de dados; respondeu com auxílio sobre conceitos

de mineração de dados; respondeu com auxílio sobre aspectos operacionais da

ferramenta; não conseguiu responder. A opinião dos voluntários sobre a facilidade

de uso da ferramenta foi registrada por eles, de acordo com dois itens: a facilidade

para elaborar os modelos de mineração e a facilidade para entender os resultados

apresentados. A resposta foi restrita a um dos valores: muito fácil, fácil, médio,

difícil e muito difícil. A tabela 1 resume os resultados da pesquisa.

Tabela 1 – Resumo dos Resultados da Avaliação de Usabilidade

Estatísticas sobre a interação do usuário com a ferramenta Voluntários %

Conseguiram responder todas as questões 13 87

Não conseguiram responder todas as questões 2 13

Concluíram as tarefas sem nenhuma ajuda 9 60

Concluíram as tarefas com algum tipo de ajuda 6 40

Tipo de Ajuda solicitada

Sobre o negócio 1 7

Sobre o modelo de dados 1 7

Sobre o conceito de mineração de dados 2 13

Sobre aspectos operacionais 2 13

Opinião do voluntário sobre a facilidade para criar os modelos

Muito Fácil 7 47

Fácil 8 53

Opinião do voluntário sobre a facilidade para entender resulta-
dos

Muito Fácil 8 53

Fácil 7 47

Fonte: autoria própria.
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Discussão

Os componentes propostos para o MINERSUS são dotados de características

adequadas ao contexto dos sistemas de informação do SUS, como, por exemplo, os

recursos para downloads e extração de arquivos, que embora sejam tarefas simples,

consumiriam, aproximadamente, três horas de trabalho em cada carga. Outros

recursos, tais como, análise de estrutura, análise de conteúdo, versionamento e

registro de log integrado com manutenção, contribuem para garantir a qualidade

dos dados carregados e, consequentemente, da informação produzida.

O componente analítico foi implementado privilegiando a usabilidade. O

uso de assistentes, com textos explicativos para conduzir as ações do usuário

mostrou-se uma estratégia decisiva para a facilidade de uso da ferramenta. A

pesquisa de usabilidade mostrou que 13 pessoas, mesmo sem conhecimentos

aprofundados em estatística e sem treinamento adequado, conseguiram interagir

com o MINERSUS e produzir informação para responder perguntas específicas

sobre a saúde pública. Foi observado que os dois voluntários que não conseguiram

responder todas as questões não apresentaram dificuldades para interagir com a

ferramenta, mas sim em compreender o conceito e a aplicação das atividades de

mineração. Isto sugere que, para os treinamentos sobre este tipo de ferramenta é

extremamente importante abordar detalhadamente os conceitos e a aplicabilidade

das técnicas de mineração de dados. Todos os voluntários, inclusive aqueles que

não conseguiram realizar todas as tarefas, definiram o processo de criação dos

modelos e visualização dos resultados como muito fácil (53%) ou fácil (47%).

O uso de assistentes reduz a possibilidade do usuário a produzir informações

inadequadas, pois a seqüência de ações é apresentada passo a passo, exigindo

apenas uma escolha do usuário em cada tela. Isto facilitaria a disseminação

do MINERSUS para outros usuários, além de gestores da saúde pública, como

pesquisadores, estudantes ou até mesmo cidadãos comuns.

Uma das grandes contribuições proporcionadas pelo MINERSUS é a

agilidade na elaboração de relatórios integrando dados dos diferentes sistemas

da saúde pública. No contexto atual, a produção de um relatório contendo dados

de diferentes sistemas do SUS demanda um esforço de cinco horas, em média,

de um profissional com habilidade em um conjunto de ferramentas necessárias à

obtenção, extração e integração de dados. Com o MINERSUS, o próprio gestor da
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Saúde, em alguns minutos, consegue obter tais informações.

A integração das tecnologias OLAP e OLAM no MINERSUS é bem mais

abrangente do que a simples existência das duas tecnologias numa mesma

plataforma, as atividades de mineração de dados complementam o processo

analítico, dando ao gestor de saúdemais informação que a produzida pela tecnologia

OLAP. O diferencial entre o MINERSUS e algumas ferramentas sofisticadas para

mineração de dados, como Megapunter, Angoss, Weka e outras é a abrangência.

Tais ferramentas são destinadas, exclusivamente, para mineração de dados,

enquanto o MINERSUS permite desde a emissão de um simples relatório até a

detecção de padrões através das técnicas de mineração, e tudo isto num fluxo

gradativo e contínuo, sem a necessidade de um profissional de informática para

preparar os dados ou configurar os modelos de mineração de dados.

Conclusões

Foi definido, implantado e avaliado um ambiente computacional para extração

de informação analítica a partir da mineração das bases de dados do SUS. Neste

ambiente foi definido e implementado um DW, um componente para a carga e um

componente para produção de informação analítica, através das tecnologias OLAP

e OLAM. Foram implementadas três atividades de mineração, contendo alguns

mecanismos adicionais como ARMD e AVTE.

A utilidade doMINERSUS foi avaliada através da aplicação de alguns exemplos

e a usabilidade através de uma pesquisa de campo. Em ambas as avaliações os

resultados foram positivos, confirmando a capacidade do ambiente em extrair

informações úteis à gestão da saúde pública e a facilidade de uso proporcionada

ao gestor.

Alguns assuntos merecem aprofundamento em futuras pesquisas, como a

inclusão de outras atividades e técnicas de mineração de dados, um mecanismo

mais eficiente para detecção do versionamento de dimensões e um método para

detecção automática dos parâmetros ideais para os algoritmos de mineração de

dados.
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racionalização no uso dos recursos alocados no setor, a introdução de um novo
modelo de atenção à saúde, a melhoria da qualidade da atenção médico-hospitalar
e a garantia da segurança do paciente transformam substantivamente a atenção
hospitalar. O hospital terá redefinido o seu papel assistencial. As mudanças
dirigem-se também ao aprimoramento do planejamento e gestão dessas unidades.
Novos modelos de gestão e instrumentos gerenciais são introduzidos. Este
conjunto de medidas e inovações têm por pressuposto a utilização mais intensiva
de informações e indicadores no processo de tomada de decisão. Gestores,
trabalhadores, pesquisadores e usuários têm apontado uma série de problemas na
organização, gestão e funcionamento destes estabelecimentos no país. A criação
do Observatório de Política e Gestão Hospitalar tem como objetivo contribuir
produzir e disseminar informações, conhecimentos e orientações práticas, que
possam subsidiar a ação dos tomadores de decisão, atuando como ponte entre a
evidência científica, as práticas de gestão e os objetivos das políticas no âmbito
da rede hospitalar brasileira. Neste sentido foi desenvolvido um banco de dados
detalhado a partir de micro dados, atualmente sobre todos estabelecimentos de
saúde, públicos e privados, que informam possuir leitos de internação e também
sobre os dados de internação realizadas pelo SUS no Estado do Rio de Janeiro, a
partir de 2008.

Palavras-chave: Observatório. Política Hospitalar. Gestão Hospitalar. Informação.
Tabnet.

Introdução

Os sistemas nacionais de saúde passaram por reformas profundas nas

últimas décadas. Tais reformas podem ser resumidamente descritas à luz de 3

(três) vertentes, cujos objetivos e ações se interconectam: (i) a contenção de

gastos e a racionalização no uso dos recursos alocados na saúde, por meio de

medidas como a separação das funções de compra e prestação de serviços ou a

utilização de novas modalidades de pagamento aos prestadores de saúde, dentre

outras; (ii) a substituição do modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde por um

novo do modelo, voltado para a prestação de cuidados integrais aos indivíduos e

organizado mediante uma rede coordenada de serviços, na qual a atenção básica

desempenha um papel nuclear e (iii) a melhoria da qualidade da atenção médica e

a garantia da segurança do paciente (SALTMAN; FIGUERAS; SAKERLLARIDES, 1998).

Estas mudanças alcançam inevitavelmente os hospitais e a assistência por

eles prestada. Afinal, até então o segmento hospitalar não só ocupava o centro

do processo de cuidado à saúde, como consumia a maior parte dos recursos

financeiros alocados no setor (MCKEE; HEALY, 2002; BRAGA NETO et al., 2012). Do

mesmo modo, as preocupações e iniciativas em torno da melhoria da qualidade da
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atenção e da garantia de segurança do paciente voltam-se sobretudo para a área

hospitalar. Este ambiente envolve maior risco para os pacientes, visto que os casos

mais graves e, consequentemente, os processos de cuidado mais complexos,

envolvendo a participação de um maior número de especialistas e o emprego mais

intensivo de tecnologias e procedimentos, são ali prestados.

Verifica-se assim uma progressiva redefinição do papel da assistência

hospitalar nos sistemas de atenção à saúde e, por decorrência, a reorganização

interna desses estabelecimentos. Estas transformações compreendem um

processo crescente de desospitalização, com o deslocamento das atividades

prestadas no interior dos hospitais, seja em razão dos altos custos operacionais

destas unidades, seja também por conta dos riscos iatrogênicos presentes neste

ambiente. Logo, sempre que possível, cuidados e procedimentos prestados até

então exclusivamente nestas unidades serão deslocados para outros pontos de

atenção - atendimentos domiciliares, policlínicas ou hospitais de apoio (nursing

homes). Paralelamente, a incorporação de tecnologias menos invasivas e de maior

portabilidade possibilita que o cuidado a determinadas condições prescinda do

regime de internação, e ocorra cada vez mais sob novas modalidades de atenção,

como a cirurgia ambulatorial ou o hospital-dia (STOECKLE, 1995; CASTORO et al.,

2007; COELHO, 2015).

A atenção hospitalar, portanto, sofre transformações substantivas em período

recente. As unidades hospitalares não devem mais oferecer todo e qualquer tipo

de cuidado, nem tampouco atender a qualquer problema de saúde. Elas precisam

se destinar ao atendimento dos casos mais graves, que necessitam de cuidados

especializados e intensivos. Sob tal cenário, o acesso a estes serviços vai ocorrer

predominantemente por meio de mecanismos de regulação. No novo modelo de

atenção em construção, os hospitais deixam de operar de modo isolado. Cabe a

eles funcionar em sintonia e articulado à rede de serviços. Nesse sentido, a atenção

oferecida pelo hospital passa a compor a linha integrada de cuidado prestada pelo

conjunto de unidades da rede.

Logicamente, este conjunto de mudanças também incide sobre o

gerenciamento do sistema de saúde e de suas unidades. A prestação de cuidados

sob o modelo em rede suscita novos desafios do ponto de vista do planejamento,

coordenação e gestão dessas atividades. As medidas de contenção de custos, as

pressões em busca do uso mais eficiente dos recursos disponíveis, bem como as
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orientações em prol da melhoria da qualidade da atenção e da segurança do paciente

acabam se desdobrando em iniciativas dirigidas a uma maior profissionalização

da gestão, com a introdução de novos arranjos de governança, dispositivos e

ferramentas gerenciais, assim como modernos sistemas de informação.

Os serviços de saúde, emespecial no caso dos hospitais, foramhistoricamente

reconhecidos como organizações complexas, que requeriam modelos e práticas de

gestão singulares. A literatura no campo organizacional atribui tal complexidade a

um conjunto de fatores associados à natureza do processo de trabalho efetuado

nestes ambientes: (i) o cuidado em saúde, em muitas oportunidades, diz respeito à

situações entre a vida e a morte, que não toleram erro; (ii) tal processo de trabalho

envolve a aplicação de conhecimentos altamente especializados, cujo domínio

pertence a diferentes profissionais, que gozam de autonomia técnica na aplicação

dos mesmos e exercem grande influência sobre os rumos dessas organizações;

(iii) este trabalho é de difícil padronização, logo, é difícil mensurá-lo e avaliá-

lo (SHORTELL; KALUZNY, 1988; MINTZBERG, 1989; BRAGA NETO, 1991; GLOUBERMAN;

MINTZBERG, 2001; MICK; WYTTENBACH, 2003). As transformações em curso, sem

dúvida, tornam o planejamento e a gestão dos sistemas de saúde como um todo e

das unidades hospitalares ainda mais complexo

Com efeito, neste contexto de reformas, observa-se o surgimento de uma

série de inovações gerenciais. Empregar a contento estas novas ferramentas tem

como pressuposto contar com uma maior capacidade gerencial e ter a disposição

uma gama cada vez mais extensa e precisa de informações. Diante dos custos

elevadíssimos da prestação de cuidados e dos riscos iatrogênicos em decorrência

dos complexos e interdependentes processos assistenciais, as decisões no âmbito

do sistema de saúde ou na esfera dos serviços de saúde implicam cada vez mais

no uso de informações e indicadores confiáveis.

A título de ilustração, pode-se mencionar a disseminação internacional de

um novo sistema prospectivo de pagamento hospitalar, por atividade, fundado nos

DRGs - Diagnosis Related Groups - em período recente. Este sistema, sob o qual

o produto hospitalar passa a ser mensurado de uma nova maneira, sob uma ótica

assistencial e econômica, possibilita conhecer a diversidade e a complexidade do

conjunto de casos tratados em cada unidade (o case-mix hospitalar). Permite,

assim, a comparação mais rigorosa do desempenho de unidades hospitalares e,

calcado nas informações geradas, converte-se em ferramenta essencial para o
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planejamento e gestão neste campo.

A separação das funções de compra e de prestação de serviços e os processos

de contratualização daí advindos são outro exemplo das novas exigências de mais

e melhores informações para a gestão da saúde. Os contratos de gestão envolvem

a fixação de metas organizacionais e a estimativa dos custos operacionais das

atividades oferecidas, implicando nesse sentido na disponibilidade e uso de um

conjunto de informações assistenciais e administrativas das unidades.

Do ponto de vista da atenção hospitalar no país, particularmente no âmbito

do SUS, é difícil não reconhecer um quadro de crise em relação ao acesso aos

serviços e à qualidade do cuidado, situação que já perdura há alguns anos. Percebe-

se uma infraestrutura envelhecida e uma oferta insuficiente de serviços, tanto

do ponto de vista do volume, quanto em relação à complexidade crescente das

demandas. Além disso, a rede hospitalar opera sob o paradoxo de ser ociosa em

muitos estabelecimentos – naqueles que possuem baixa capacidade resolutiva - e

sobrecarregada em outros, que operam em melhores condições físicas e técnicas.

Considerada amagnitude do segmento hospitalar no SUS, é fácil compreender

o porquê das constantes preocupações e das iniciativas sucessivas de mudança

no campo da gestão hospitalar. Do ponto de vista econômico, a estimativa é

de que aproximadamente 70% dos gastos em saúde no país correspondem ao

componente da assistência hospitalar (LA FORGIA COUTTOLENC, 2009). A rede de

unidades de saúde do SUS, com internação, abarca 5.808 estabelecimentos,

contando com 300.280 leitos de internação e 30.714 leitos complementares

(DATASUS, 2018). Quanto à produção de serviços hospitalares, em 2018 foram

realizadas 11.523.964 internações pelo SUS (DATASUS, 2019).

Segundo Vecina Neto e Malik (2007), desde a constituição do SUS têm sido

implementadas diferentes propostas de mudanças para a assistência hospitalar. Os

autores apontam algumas dessas iniciativas: a avaliação externa, a terceirização, o

relacionamento público-privado. Mais recentemente, temos assistido experiências

demudança nomodelo de gestão, com a introdução do processo de contratualização

que incorporam parâmetros de eficiência, como medida para a gestão;

iniciativas de desospitalização, particularmente associados à atenção básica com

modalidades pós-hospitalares e o uso de hospitais/dia; a ampliação da modalidade

de atendimento pré-hospitalar fixo; a organização de redes temáticas de atenção

à saúde; o estímulo ao uso e disponibilização de sistemas de informação, ainda
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sem a correspondente melhora da qualidade da informação; avanços no

campo da incorporação tecnológica, com a introdução de procedimentos menos

invasivos, o que deve corroborar com a redução do tempo médio de internação;

tendência à redução das internações por condições sensíveis a atenção básica;

a adoção de novas tecnologias de gestão da clínica e tantos outros. Em

regra, contudo, estas inovações têm sido implementadas de forma fragmentada

e experimental (COSTA; RIBEIRO; SILVA, 2000), não recebendo suficiente

suporte político ou financeiro, nem sendo tampouco alvo de avaliações mais

sistemáticas.

Em 2013 o Ministério da Saúde lança, após um longo processo de

pactuação com os dirigentes da esfera estadual e municipal de saúde e de

ampla consulta pública, a Política Nacional de Assistência Hospitalar (PNHOSP).

A PNHOSP teve por objetivo principal

Estabelecer as diretrizes para a reorganização da Atenção Hospitalar
no SUS visando fortalecer as práticas assistenciais e gerenciais estratégicas,
o uso racional de recursos a incorporação de tecnologias em saúde
e a qualificação dos processos de trabalho proporcionando cuidado integral
com resolutividade, atuação em rede, participação social e transparência.

Dentre os objetivos específicos da PNHOSP merecem destaque: (i) o

estabelecimento de novas diretrizes para a contratualização e o repasse de

recursos para os estabelecimentos hospitalares e (ii) a definição de mecanismos

de articulação entre os hospitais e os demais pontos de atenção da rede

de atenção à saúde – RAS (BRASIL, 2013). Em um cenário de crescente

turbulência política e de restrição financeira, esta política até então não tem

se reveladocapazdeenfrentar asdificuldades relativasaoplanejamento, financiamento

e gestão do segmento hospitalar no âmbito do SUS.

Fatores de diversa natureza concorrem para a crise hospitalar. O parque

hospitalar nacional é composto predominantemente por unidades de baixa densidade

tecnológica e capacidade resolutiva, certamente uma das razões pelas quais

observa-se um alto índice de internações sensíveis à Atenção Básica nas estatísticas

de saúde do país. Aproximadamente 60% dos estabelecimentos hospitalares

da rede SUS tem porte inferior a 50 leitos. A distribuição destes recursos

nas diferentes regiões do país ainda é bastante desigual. Há evidências também

de que a maioria destes estabelecimentos funciona sob baixa eficiência e

de que existem problemas relativos à qualidade do cuidado prestado (LA FORGIA;

COUTTOLENC, 2009).

Ao lado do crônico subfinanciamento, o segmento carece de uma política
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estratégica de investimentos para a renovação emodernizaçãodos estabelecimentos

hospitalares.

De outra parte, a tentativa de implantação das Fundações Estatais de Direito

Privado, bem como os problemas associados ao funcionamento da Empresa

Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, indicam as dificuldades para a adoção

de novos modelos jurídicos de gestão para os hospitais públicos que favoreçam o

gerenciamento mais profissional e eficiente dessas unidades.

Assim, sob este contexto e em alinhamento à missão institucional da Fiocruz,

o Observatório de Política e Gestão Hospitalar – OPGH/Fiocruz toma corpo em

agosto de 2018.

O Observatório de Política e Gestão Hospitalar - OPGH/FIOCRUZ

Historicamente, a experiência dos Observatórios esteve associada ao estudo

e monitoramento de condições no campo da Astronomia e da Meteorologia. A

partir dos anos 70, entretanto, verifica-se a disseminação internacional de novos

tipos Observatórios, voltados para inúmeros campos e problemas sociais. No

campo da Saúde Pública em especial, surgem Observatórios com distintos níveis

de atuação - local, regional, nacional ou mesmo internacional - e orientados para

o acompanhamento e análise de temas variados, sejam relativos às condições

epidemiológicas, sejam às questões ambientais, sejam voltados para diversos

aspectos referentes às Políticas e aos Sistemas de Saúde (HEMMINGS; WILKINSON,

2003).

À luz das crescentes constatações de defasagem entre aquilo que se conhece

- o arsenal de conhecimentos disponíveis - e aquilo que se pratica em diferentes

áreas (o chamado “the know-do gap”), como por exemplo, na esfera da clínica

ou no âmbito das políticas públicas, a disseminação desses Observatórios Sociais

apresenta-se como uma tentativa de redução deste hiato, mediante estratégias de

difusão de informações e evidências, bem como de aproximação entre o universo

acadêmico e aquele das práticas e das políticas públicas.

O Observatório Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde (2011)

entende que o desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação

(TICs) propiciou a emergência de novos modos de gestão do conhecimento, por

meio dos quais é possível facilitar o acesso à informação. Surgem, dessa forma,
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as plataformas eletrônicas de informação, um dos pilares para o funcionamento

dos novos Observatórios, sob as quais se tenta integrar e dispor de informações,

usualmente fragmentadas e dispersas entre várias fontes de informação.

De forma resumida, pode-se afirmar que os Observatórios se caracterizam por

ser uma plataforma virtual multifuncional capaz de ser um centro de informação,

monitoramento, análises e avaliação, serviços de assessoria e de apoio à gestão

e difusão, comunicação e transferência de conhecimento. Para alcançar este

fim, elaboram painéis com indicadores e informes de comunicação, desenvolvem

estudos e fomentam debates sobre assuntos de interesse (OBSERVATÓRIO

IBEROAMERICANO, 2011).

A consolidação destes Observatórios como espaços de comunicação e

intercambio de conhecimento e informações, exige a conformação de redes

de diálogo e colaboração entre múltiplos atores, individuais ou institucionais,

compreendendo dirigentes governamentais, especialistas e a sociedade em geral.

Assim, de acordo com Gattini (2009, p. 13):

Os Observatórios de Saúde operacionalmente são entendidos como
centros nacionais de base virtual orientados para políticas, que
produzem informação integral de forma contínua e sistemática sobre
aspectos relevantes da temática escolhida. Seu propósito consiste em
apoiar, de modo eficaz e baseado em evidências, a formulação de
políticas, o processo de planejamento, a tomada de decisões e as
ações e práticas de saúde.

O Observatório de Política e Gestão Hospitalar (OPGH) especificamente é um

dispositivo para produzir e disseminar informações, conhecimentos e orientações

práticas, que possam subsidiar a ação dos tomadores de decisão, atuando como

ponte entre as evidências científicas, as práticas de gestão e os objetivos das

políticas no âmbito da rede hospitalar brasileira.

Pesquisadores, acadêmicos, estudantes, gestores públicos e privados,

administradores hospitalares, profissionais de saúde, profissionais da imprensa e

poder judiciário estão entre o público-alvo dessa iniciativa. O OPGH foi concebido

para que este público possa encontrar informações sobre os estabelecimentos de

saúde que realizam internação hospitalar, além de promover o debate, discussões

e análises sobre a política e gestão hospitalar de acordo com as seguintes linhas

de atuação: (i) Reunir, organizar, sintetizar, disseminar, analisar e interpretar
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informações no campo; (ii) Monitorar as tendências no campo e cenários futuros

para a área; (iii) Acompanhar e avaliar as políticas governamentais implementadas;

(iv) Identificar lacunas de informações e conhecimento sobre determinados temas;

(v) Produzir análises e estudos; (vi) Facilitar e promover a utilização de conhecimento

nas decisões políticas e, (vii) Promover oportunidades e espaços e interação e de

debates com as instituições acadêmicas, o governo e a sociedade.

O OPGH também disponibiliza espaço para divulgação de agenda, notícias

e experiências, alberga ampla biblioteca e estimula o debate sobre a temática

hospitalar. Além disso, a partir de uma rede de colaboradores e instituições parceiras

espera-se que se consolide como um espaço de comunicação e compartilhamento

de informações, contribuindo para a reflexão e estímulo para o desenvolvimento

de novos saberes e práticas relacionadas a política e gestão hospitalar de modo

a enfrentar os dilemas comuns e problematizar a realidade da rede hospitalar no

Brasil.

Dados e indicadores no OPGH

O Observatório apresenta um portal com diferentes funcionalidades, onde é

possível pesquisar dados e indicadores a partir da disponibilidade de uma base de

dados coerente e customizada, de fácil acesso e plenamente disponível a quem se

interessar.

As informações detalhadas são disponibilizadas por meio de consultas

on line via Tabnet, ferramenta de uso habitual na área de saúde, que permite a

geração dos mais variados tipos de informação, cruzando os dados existentes

sob as mais diversas condições, e, ainda, apresentação dos dados em forma de

tabelas, gráficos e mapas.

Sob o título Rio de Janeiro em Dados, o portal do Observatório apresenta

painéis que permitem uma fácil visualização do universo trabalhado, com

informações macro sobre os estabelecimentos, leitos, arranjos de financiamento,

internações hospitalares pelo SUS e alguns indicadores básicos dos municípios do

estado do Rio de Janeiro, de interesse da saúde. Esse produto foi gerado a partir

do Tabnet, numa sequência de relatórios pré-escolhidos, os dados são aplicados

em forma de painéis e disponibilizados aos usuários do observatório, permitindo
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além de uma visão macro da realidade do estado, exemplificar as possibilidades de

uso das informações disponíveis, além de incentivar o usuário a utilizar o banco de

dados da melhor forma frente as suas necessidades e interesses.

O painel explicita algumas ocorrências e possibilita que se entenda a

origem dos dados. Para aprofundar e detalhar é só seguir o link que direciona

para o Tabnet e gerar os relatórios personalizados. O Tabnet tem a vantagem de

permitir a geração de relatórios a partir da própria seleção dos dados, já o painel

apresenta um produto pré-estabelecido, já pré-selecionado. A intenção do painel

é demonstrar as possibilidades do Tabnet e estimular que o usuário gere o seu

próprio relatório, com seus próprios filtros de interesse.

Atualmente estão disponíveis para consulta as bases de dados dos

estabelecimentos que informam possuir leitos de internação, sejam públicos

ou privados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e as
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internações realizadas pelo SUS, através do Sistema de Informações Hospitalares

– SIH-SUS, no Estado do Rio de Janeiro, no período compreendido entre os anos

de 2008 e o último mês de competência informado. A atualização do banco é

realizada mensalmente.

O período de tempo disponibilizado se inicia no ano de 2008, após as

alterações nos critérios das informações, evitando assim a possibilidade de gerar

incompatibilidade dos dados disponíveis.

A base de dados inclui todos os estabelecimentos que informam leitos de

internação. Assim, foram incluídos estabelecimentos que não são propriamente

hospitais, mas que realizaram procedimentos de internação. Leitos de repouso

e observação não estão disponíveis para seleção, somente leitos de internação e

complementares.

Pretende-se a curto prazo tambémampliar o escopo doObservatório, incluindo

as bases nacionais do CNES e AIH. Além disso, almeja-se a disponibilização das

internações da saúde suplementar e também aguardamos a evolução do Conjunto

Mínimo de Dados – CMD, até que seja público e operacional para ser disponibilizado.

A base do CMD apresentará todas as internações, SUS e não SUS. Assim teremos

uma base universal de toda internação hospitalar.

OsdadosdisponíveisnoOPGHinclueminformaçõessobreosestabelecimentos

de saúde com atenção hospitalar, as internações realizadas nestes estabelecimentos

e que foram financiadas pelo SUS, além de alguns indicadores gerais sobre

características sócio demográficas da população, tais como cobertura da assistência

suplementar, cobertura da saúde da família e outros.

Na parte dos estabelecimentos de saúde é possível acessar as características

do estabelecimento, recursos, qualificações, corpo clínico, corpo funcional,

equipamentos, etc. No que tange as informações sobre as internações estão

disponíveis as informações sobre os pacientes: local de origem, local de internação,

procedimento realizado, complexidade, caráter do atendimento, motivo da alta, e

tantos outros.

Praticamente toda informação disponível para análise já existe no site do

DATASUS ou em outros lugares. A forma de apresentação dos dados no portal difere

da normalmente disseminada com visões muito agregadas, gerando dificuldades
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para a extração ou a compilação de dados mais detalhados. No portal estão

disponibilizadas pela primeira vez informações sobre os estabelecimentos com um

grande detalhamento, construído a partir dos microdados, permitindo a visualização

por estabelecimento e a elaboração de série histórica de diferentes conteúdos:

recursos físicos, profissionais, equipamentos, habilitações ao SUS, enfim uma

série de informações a partir dos dados individualizados do estabelecimento e do

atendimento (SUS). Tradicionalmente, para tratar esses dados seria necessário

baixá-los para o computador e fazer uma análise local com o Tabwin. Trabalha-

se num nível de detalhes que permite fazer tudo diretamente na internet sem a

necessidade de uma ferramenta tabuladora. Assim, o acesso fica mais fácil e mais

simples. As etapas que são trabalhosas para o pesquisador, foram simplificadas

e os dados estão concentrados e disponíveis em um só lugar. Além disso, o

desenvolvimento do portal conta com especialistas da área hospitalar, o que

permitiu o exercício de determinadas críticas e tratamento dos dados no sentido de

aproximar os recursos do tabnet as necessidades do público-alvo do observatório,

tornando-o de fácil entendimento e bastante amigável ao manuseio mesmo para

usuários que não costumam usar este tipo de ferramenta de forma habitual.

Sistemas nacionais de informação em saúde são ferramentas importantes

para a gestão. Destaca-se, neste sentido, o uso da informação para o planejamento,

programação, monitoramento e avaliação dos sistemas e serviços de saúde. A

informação é um recurso essencial para a produção de conhecimento que embase

a ação do tomador de decisão. Com o desenvolvimento de um banco com maior

agregação de dados pretende-se que a informação seja utilizada como ferramenta

orientadora da tomada de decisão,mas tambémque seja produtora de conhecimento

e debates.

O OPGH, a partir de uma rede de colaboradores e instituições parceiras,

pretende se consolidar como um espaço de comunicação e compartilhamento de

informações, contribuindo para a reflexão e estímulo para o desenvolvimento de

novos saberes e práticas relacionadas a política e gestão hospitalar de modo a

enfrentar os dilemas comuns e problematizar a realidade da rede hospitalar no

Brasil.
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As redes de comunicação no cotidiano de usuários do
Sistema Único de Saúde: aproximações etnográficas1

Igor Sacramento2

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro

Resumo: Este texto apresenta os fundamentos teórico-metodológicos de um
projeto de pesquisa ainda em fase inicial. Intitulado “A legitimidade das vacinas:
as redes de comunicação sobre saúde num cotidiano midiatizado”, o projeto
tem como objetivo, a partir de uma perspectiva etnográfica, analisar como
determinados usuários do SUS consomem e fazem circular informações sobre
vacinação por meio de dispositivos conectados à internet e de interações pessoais
outras (conversas, compartilhamento de informações, consultas médicas). Parte
do pressuposto de que a cultura contemporânea é marcada pela saturação de
produtos e discursos midiáticos que funcionam de modo online e participam de
um processo amplo de circulação de informações e de redefinição dos sistemas
de confiança e autoridade. A pesquisa optará por uma abordagem etnográfica,
porque ela permite a compreensão do sistema simbólico que medeia as relações
de usuários do SUS com as vacinas num contexto de intensa produção, circulação
e consumo de informações.

Palavras-chave: Comunicação. Informação. Saúde. SUS. Etnografia.

Desde final de 2016, o Brasil está sob a ameaça de um surto de febre

amarela silvestre, com casos aumentando progressivamente. Segundo dados do

Monitoramento de Período Sazonal de Febre Amarela, produzido pelo Ministério

da Saúde, informou que entre 01/12/2016 e 31/06/2017 foram 792 casos

confirmados e 274 óbitos, entre 01/07/2017 a 30/06/2018, 1.376 confirmados

e 274 óbitos e entre 01/07/2018 a 18/01/2019, 12 confirmados e 5 mortes.

A partir de abril de 2017, seguindo a recomendação da Organização Mundial

da Saúde, o Ministério da Saúde passou a adotar a dose única, com proteção

vitalícia. No Brasil, tomava-se uma dose com tempo de proteção de até 10 anos.

¹ Este texto se baseia num projeto de pesquisa preparado com a colaboração de pesquisadores do Icict/Fio cruz e da
Ascom da Fiocruz/Brasília. O projeto foi submetido ao edital Inova Fiocruz/2018 e não foi contemplado. No momento,
por acreditarmos que é extremamente importante pensar a circulação e o consumo de informações para o campo da
saúde coletiva, estamos buscando financiamento para que esta pesquisa seja levada adiante.

² É doutor em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(ECO/UFRJ) e pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde do Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Laces/Icict/Fiocruz). É professor do
programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Informação e
Comunicação em Saúde da Fiocruz. É autor de diversos livros e organizador, entre outras, da coletânea Mediações
comunicativas da saúde.
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Depois disso, diante do aumento do surto e temendo a falta de vacinas, o governo

brasileiro decidiu por um novo fracionamento em janeiro de 2018. Desta vez, o

tempo de proteção era até 8 anos. Isso gerou uma enorme circulação de boatos

acerca da eficácia da vacina, da capacidade do governo de proteger a população

e, inclusive, da necessidade de se vacinar.

Por parte do Ministério da Saúde, no Brasil, muitas de suas explicações

públicas dados pelo ministro, seus representantes e por pesquisadores para o surto

de febre amarela no Brasil se referiam à baixa adesão à vacinação. Esta, por sua

vez, foi explicada principalmente pela propagação de fake news pela internet. Em

duas matérias, isso foi bem evidente. Em entrevista ao G1, publicada no dia 25

de maio de 2018, a epidemiologista franco-americana Laurence Cibrelus, chefe da

chefe da estratégia de combate à doença dentro da Organização Mundial da Saúde

(OMS) afirmou o seguinte: “Foi uma situação muito complicada no Brasil. Houve

muita desinformação e comunicação falsa, o que foi intensificado pela discussão

sobre a dose integral ou fracionada”. Ainda segundo ela, outro problema a maior

parte da desinformação acontece por conta das redes sociais online. Foram por

meio delas que circularam a maior parte de fake news, que teriam se espalhado

rápido demais, “com desinformação, de que a vacina inteira é perigosa e que as

doses fracionadas são fracas”.

No portal do Ministério da Saúde, uma página intitulada “Saúde sem fake

news” (Figura 1), buscava orientar a população e tirar todas as dúvidas dos usuários

do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre a vacina, disponibilizando, inclusive um

número do WhatsApp, que não era “um SAC ou um tira dúvidas dos usuários, mas

um espaço exclusivo para receber informações virais”, que seriam “apuradas pelas

áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira”. Essa prática

é bastante relevadora de alguns aspectos de que gostaria de tratar aqui.

O primeiro deles diz respeito ao fato de o Ministério da Saúde buscar

“combater as fake news” reafirmando a sua capacidade de perícia e confiança.

Por conta disso, repete um procedimento muito comum na comunicação utilizada

na saúde pública: atestar o que é verdade e mentira, razão e mito, informação e

boato, true news e fake news. Essa forma de afirmar autoridade, que, em algum

momento, redundou em legitimação. Cada vez mais – e a internet tem fundamental

importância nisso – circulam informações e práticas discursivas que buscam

concorrem com as oficiais ao se autoproclamarem como portadoras da verdadeira
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verdade (que não seria necessariamente a oficial). Tais práticas participam de

um processo de generalização da desconfiança com as instituições, sobretudo

estatais. Há uma disposição cada vez maior em se acreditar menos num discurso

baseado em evidências e métodos científicos do que naqueles que se baseiam na

experiência.

Figura 1: Campanha de Fake News do MS

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/fakenews/44129-vacina-febre-amarela

Tem sido comum relacionar a baixa procura por imunização à circulação

pela internet de fake news. Nos últimos anos, essa é uma das justificativas mais

dadas em relação ao surto de febre amarela (EICHLER; KALSING; GRUSZYNSKIG, 2018;

HENRIQUES, 2018; SILVA; SAMPAIO, 2017). Quando observamos o movimento que

ocorreu contra a vacinação contra a Influenza H1N1 em 2010 (LERNER; SACRAMENTO,

2012), por exemplo, apontamos que havia inúmeras análises que asseguravam

que foram os boatos que impediriam que a população atendesse às campanhas. O

problema desse tipo de explicação é a aposta demasiada numa relação estímulo-

resposta, ou nos efeitos e na influência dos meios de comunicação, sem considerar

“o lugar da cultura numa sociedade em que mediação tecnológica da comunicação

deixa de ser instrumental para se converter em estrutural”, introduzindo novos

sentidos do social e novos usos sociais das mídias (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.129).

A perspectiva inaugurada por Martín-Barbero (1997) marca, também, a diferença

entre a pesquisa de efeitos, em que o pesquisador trabalha a ligação dos impactos
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Além disso, o debate sobre fake news está, em geral, fundamentalmente

associado ao processo de crise de confiança nas instituições públicas, na ciência

e no jornalismo diante da profusão de grupos e práticas sociais marcados pela

produção, circulação e consumo de informações mais segmentadas (MARCHI, 2012;

OTTO; KÖHLER, 2018). Quais são as mediações culturais envolvidas nos processos de

circulação e consumo de informações sobre saúde? Por que determinadas pessoas

confiam em certas informações sobre vacinação e não em outras? O que na cultura

explica tais disposições, comportamentos e práticas?

Outro aspecto importante nesse processo é uma mudança fundamental

nas realções entre saber e poder. O que vivemos é uma mudança de regime de

verdade. Ao falar sobre as mudanças ocorridas na modernidade, Giddens chama

a atenção ao que ele chama de processo de “desencaixe” das relações sociais.

Diferente das sociedades tradicionais, onde o contato ocorria face a face, neste

novo contexto as relações se dão à distância e com atores que muitas vezes sequer

conhecemos. Assim, o autor aponta uma reconfiguração da vida diária, pautada

em outra concepção de tempo e espaço, cujo funcionamento está relacionado

à forte presença de sistemas abstratos, como as fichas simbólicas (o dinheiro)

e os sistemas peritos (sistemas de transporte, jurídico, bancário, biomédico,

farmacêutico, epidemiológico). Ele afirma que a sociedade do risco produziu “áreas

de segurança relativa para a continuidade da vida cotidiana” a partir das capacidades

abstratas dos sistemas peritos, que, como sistemas de excelência técnica ou de

competência profissional, têm a sua efetividade associada à confiança conferida

pelos seus próprios consumidores, na sua maioria leigos. Essa confiança se dá pela

das mensagens em determinadas audiências, usando alguma conexão d a d a

pela realidade, do estudo das mediações. O processo de comunicação não

estádivididoempólosouetapas.Martín-Barbero(1997)propõequearecepção/consumo

seja o lugar epistemológico e metodológico desde o qual representar o processo

da comunicação. A análise deve partir das mediações e não do estudo de

cada um dos pólos envolvidos no processo. É uma maneira nova de ver

a recepção, quase diferencia do estudo dos efeitos. Segundo ele, pensar a

comunicação a partir dos efeitos, na versão psicológico-behaviorista, ou como

mensagem/texto, na perspectiva semiótico-estruturalista, esvazia os processos

de comunicação dos seus aspectos socioculturais, que os diferenciam de uma

mera transmissão de informações.



REFLEXÕES SOBRE ENSINO E PESQUISA NO SUS: EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE
83

“fé” na “competência generalizada” da autenticidade do conhecimento perito de

controlar os riscos (GIDDENS, 1991).

Esse controle dos riscos é uma parte essencial da operação de sistemas

abstratos. Sendo assim, toda a ação é, em princípio, “calculável” em termos de risco

de acordo com a competência de cada um dos sistemas envolvidos. A confiança

é tanto uma precondição quanto uma consequência da atuação desses sistemas.

Ela é reafirmada por encontros entre leigos e representantes do conhecimento

perito (médicos, engenheiros, advogados), e sua regularidade pode proporcionar

características de confiabilidade associada com amizade e intimidade, como é o

caso, por exemplo, de um médico, dentista ou agente de viagem com o qual

se lida regularmente por um período de anos (GIDDENS, 1991). Há também sua

validação por instâncias de vigilância, as quais servem como garantidoras de seu

bom funcionamento. Sua tarefa é assegurar, via supervisão direta, que a conduta

do sistema perito e de seus representantes está sendo eficiente (GIDDENS, 1991,

2002). Com isso, a confiança no sistema acaba se configurando não somente

a partir da sua experiência prática de funcionamento, mas baseada também na

existência de “forças reguladoras além e acima das associações profissionais com o

intuito de proteger os consumidores de sistemas peritos – organismo que licenciam

máquinas, mantêm vigilância sobre os padrões dos fabricantes de aeronaves, e

assim por diante” (GIDDENS, 1991, p. 36-37).

A função primordial desses sistemas tem sido primordialmente promover um

futuro seguro, estabelecendo uma avaliação das possibilidades de se evitar perigos.

A avaliação de riscos é um componente essencial da “colonização do futuro”, algo

que se tornou crucial para a vida social contemporânea. Uma das premissas básicas

e estruturantes para Giddens (1997, p. 87) é “a de que a natureza das instituições

modernas está profundamente ligada ao mecanismo de confiança em sistemas

abstratos e em sistemas peritos”. Isso quer dizer que os repositórios de confiança

deixam de ser em uma grande medida os próprios indivíduos – vinculações olho

no olho – e passam a ser os sistemas que representam esses indivíduos, ainda

que os pontos de acesso lembrem que esses sistemas foram desenvolvidos por

pessoas. Essas mediações se justificam na tentativa de reduzir as imperfeições

humanas, garantindo, portanto, mais confiabilidade e conforto para os seus

usuários e, certamente, lucro para quem desenvolve, implementa e comercializa

tanto os sistemas como os serviços ofertados. Isso parece estar materializado nas
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conexões estabelecidas pelas redes sociais.

Dessa maneira, os indivíduos vão se acostumando com as atuações de palco

e de bastidor, com o contato direto e indireto, em que controle e comunicação

podem ser feitos pormáquinas, pessoas ou por ambos. Osmecanismos de confiança

não existem somente por meio de sistemas abstratos ou peritos, mas também se

concretizamnosmeios, códigos e procedimentos que existem justamente para regrar

o comportamento de classes, diminuir a desconfiança, promover a confiabilidade

e o controle (interno) entre os pares. Mesmo os que são comprometidos com

os sistemas abstratos, segundo Giddens, ainda precisam de compromissos

com rostos, pois tais vinculações podem gerar confiabilidade contínua, e essa

reintegração, esse reencaixe, tem especial importância nas ligações dilatadas pelo

tempo-espaço, característica da própria contemporaneidade. Nesse sentido, a

confiança em sistemas vai assumindo a forma de compromisso sem rosto, na fé

em seu funcionamento, porque o usuário, na maioria das vezes, é completamente

leigo sobre esse funcionamento – sabe-se desprovido de conhecimento técnico e

se sente impotente. O contato com o rosto reaparece para reforçar os vínculos,

pois nas expressões faciais e corporais é que se buscam indicadores de integridade

e aspectos subjetivos para formar a opinião sobre algo que está sendo oferecido.

Então, o reencaixe estaria em assumir compromissos sem rostos somente para,

mais à frente, ter a presença de um rosto, subvertendo a ordem que seria a mais

natural. Parece-nos que isso tem sido um elemento fundamental na crise de

confiança nas instituições.

Na contemporaneidade, estamos passando de um regime de verdade baseado

na confiança nas instituições para outro regulado pelos dogmas, pela intimidade,

pela experiência pessoal. Uma radicalização do “ver para crer” – frase atribuída

ao personagem bíblico Tomé que se tornou um ditado popular ao longo de muitos

séculos – ancora nosso atual regime de verdade que estabelece algo como o ‘viver

para crer’ e ainda um ter ‘vivido para ser crível’. Nesse contexto, a experiência tem

legitimado o conhecimento sobre a verdade. É intensamente valorizada um outro

tipo de autoridade: a autoridade experiencial. Ela enfatiza o caráter testemunhal:

eu vivi, eu sei. Produz na primeira pessoa (naquele que viu, viveu, sentiu) da

experiência e da narrativa de um determinando acontecimento a origem da verdade

ou um documento de que o narrado realmente existiu. A experiência evoca uma

presença participativa, um contato sensível com o mundo a ser compreendido,
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uma relacão de afinidade emocional, uma concretude de percepção .

A palavra também sugere um conhecimento cumulativo, que vai se aprofundando

ao longo do tempo. O que a guinada subjetiva da cultura contemporânea

diz está relacionado a primeira acepção de experiência: na configuração de

um sistema de produção enunciativa e também de crença na relação entre

experiência pessoal, narrativa e verdade (SARLO, 2007).

Uma grande novidade no caso da baixa adesão à vacina de febre amarela

é o WhatsApp. Este é um espaço de circulação e compartilhamento de informações

que se dá sobretudo em grupos, ou seja, num circuito fechado de confiança

e segurança (família, amigos, colégio, faculdade, trabalho). As pessoas têm

preferido acreditar em quem conhecem do que nas instituições. Este é um

enorme desafio para a saúde, que deveria abandonar o paradigma acusatório

da “falta” – é falta de informação, de conhecimento, de letramento midiático

– e partir para a compreensão dos porquês , para a escuta, para o corpo

a corpo. Por que as pessoas não estãose vacinando? O fato de elas confiarem

mais no que leem na internet e, geralmente, confiarem em quem compartilhou

a informação, com certeza, é parte dessa resposta.

Não é contraditório que a mesma sociedade que tem um conjunto excessivo

de informações seja aquela a nos cobrar sermos responsáveis pela nossa

saúde, sermos especialistas em nós mesmos. Estamos informados para irmos

ao médico,

por exemplo. Lemos em diferentes sites e praticamente temos a certeza

do que temos, do que devemos fazer, de qual medicamento usar e o médico

só precisa nos dar a prescrição (LUPTON, 2013).

O imperativo comunicacional contemporâneo nos impõe estar conectados

o tempo todo, isto é, conectados à rede telefônica, à internet, à mídia, mas

também à rede financeira e à rede estatal. Há uma enorme expansão da

“videoética de conexão contínua” sobre a qual falava Jean Baudrillard (1990).

A vacinação também está submetida a esse processo. As pessoas se informam,

buscam, procuram, checam informações on-line. Do ponto de vista da comunicação,

as instituições que compõem a saúde pública no Brasil devem estar preparadas

para uma atuação cada vez mais próxima nas redes sociais on-line, assim

como buscar cada vez mais atuações locais para promover informação e educação,

estando dispostas ao diálogo e abrindo-se ao contraditório. Isso acaba com

os boatos? Não. Mas torna as instituições mais democráticas, e os usuários

do Sistema Único de Saúde com



Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Superintendência Estadual do Rio de Janeiro
86

outras possibilidades de informação e formação.

No entanto, como já disse, a solução mais fácil para explicar esses

fenômenos é apelar à retórica da falta. É falta de informação, de educação,

de conhecimento, de capacidade interpretativa, de letramento midiático e assim

por diante. Afirmar que é boato, é mito ou é mentira também é uma estratégia

comum. No lugar dessa retórica, devemos estar cada vez mais cientes de

que há excessos. Numa sociedade marcada pelo excesso de informações,

há também o excesso de busca por informações. Somos frequentemente instados

a buscarmos informações sobre nós mesmos: o que Nikolas Rose (2013)

classificou como característica dos sistemas peritos na biopolítica contemporânea

– a perícia no estilo de vida – vem sendo articulado a uma perícia em

si mesmo. Somos instados a nos proteger dos riscos que ameaçam nossos

corpos e nossas crenças sob o discurso de promoção da saúde. É claro,

por outro lado, que informação, educação e interpretação crítica são socialmente

determinadas e estabelecem desigualdades, mas também fazem parte do processo

de determinação social da saúde-doença. É preciso considerar essas dinâmicas

para além das escolhas individuais, tal como o modelo de promoção da saúde

se configurou dominante.

Num contexto de intenso apelo à responsabilização pelas escolhas saudáveis

pelos indivíduos, não se vacinar pode ser menos um ato de descuido com

a saúde do que de prevenção em relação aos riscos de efeitos adversos

possíveis pela vacinação que são largamente explorados pelos movimentos

antivacinação. Esse excesso de zelo diz respeito a intensa virtualização do

risco, numa lógica hiperpreventista, mas também ao exercício do poder em

definir a autonomia como condição da existência individual na contemporaneidade.

Se o indivíduo é livre para escolher e responsável pelas suas escolhas e,

portanto, pela sua saúde, ele pode inclusive preferir num dado campo de

possibilidades de proteção deixar de se vacinar. Essa lógica está muito presente

em grupos antivacinação presentes no Facebook (GOMÉZ, 2018).

A partir de agora, apresentarei, em síntese, os fundamentos e deslocamentos

teórico-metodológicos que está sendo realizado no âmbito de um projeto de

pesquisa sobre a circulação e o consumo de informações sobre vacinação

no contexto contemporâneo. O principal objetivo do projeto é apresentar, em

síntese, um projeto de uma pesquisa sobre as formas de confiança e produção

de conduta em relação à vacinação contra a febre amarela no Brasil associada

ao consumo de informações por dispositivos com acesso à internet, particularmente

por meio do WhatsApp.
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Num primeiro momento, procuramos entender por meio de entrevistas

realizadas com usuários do Sistema Único de Saúde do Brasil em duas filas de

centros de saúde da cidade do Rio de Janeiro: o Centro Municipal de Saúde José

Manoel Ferreira, no Catete, e o Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin, na

Rocinha. Em cada um centros de saúde, procuramos, pelas entrevistas, entender

em quem e em quais instituições os usuários confiam, porque acreditamos que

compreender as mediações culturais envolvidas no processo de construção da

confiança ajuda a explicar as decisões por se vacinar ou não. Sabemos que optamos

por entrevistas com pessoas que decidiram se vacinar, mas queremos entender

porque, no meio de um conjunto de boatos sobre a vacina, elas decidiram se

vacinar e, antes, como elas acessam informações sobre saúde, em que aspectos

socioculturais da vida cotidiana se baseiam seus sistemas de validação/invalidação

das informações consumidas e como eles se dão na prática.

Consideramos que a produção de verdades sempre envolve relações de poder.

A legitimidade de determinados discursos (como verdadeiros ou falsos) é resultante

das condições de produção de conhecimento e das estratégias de dominação num

determinado contexto. Paralelamente, existem redes de comunicação populares

que apresentam, nas relações pessoais e nas trocas informais de informações, um

conjunto de discursos legitimados por determinados grupos sociais, mas que não

são tomados como verdadeiros pelos agentes da opinião pública, pelas instituições

públicas e pelo jornalismo dos grandes conglomerados midiáticos (DARNTON, 2014).

Sendo assim, outro aspecto importante para a nossa reflexão são as transformações

nos sistemas e formas de confiança das instituições e dos discursos e nos regimes

de produção de verdade e crença num contexto social marcado pelos processos de

midiatização e pela valorização da experiência pessoal (SACRAMENTO, 2018). Nesse

ponto, é fundamental considerar as redes de comunicação que se estabelecem

entre as camadas populares da sociedade em relação à opinião pública instituída

(DARNTON, 2014), procurando identificar não apenas o processo de circulação

de informações, mas também as mediações socioculturais que permeiam a

disseminação de discursos sobre saúde na vida cotidiana.

Nossa observação está voltada para as práticas sociais midiatizadas que

dissolvem as interpretações baseadas nas respostas das audiências e entendem a
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mídia como parte da complexa teia da cultura (BIRD, 2003). Desse modo, vamos

explorar, no contexto dos postos de saúde o fato de que, numa cultura saturada

pela mídia, não é mais possível “separar os efeitos de uma mídia particular (se é

que isso foi viável em algum momento)” (BIRD, 2003, p. 93). Durante a observação,

então, estaremos preocupados em saber “que tipo de coisas as pessoas fazem

com a mídia” (COULDRY, 2004, p. 120), mas também interrogar sobre “como a

mídia é incorporada nas práticas comunicativas e culturais cotidianas” (BIRD, 2003,

p. 90). Nesse sentido, buscaremos uma compreensão antropológica de como a

mídia participa da padronização das visões de mundo e como está inserida no

cotidiano das tomadas de decisão sobre se vacinar ou não. No contexto do intenso

consumo de informações, não interessa que a pesquisa estabeleça uma separação

entre os “mundos” online e off-line, mas sim que aponte como os sentidos sobre

a saúde circulam na vida social. Levando em conta também a singular dinâmica

entre as assimetrias socioeconômicas e as vinculações culturais, será descrito o

fenômeno pelo qual os usuários do SUS são encorajados a assumir um papel ativo

na circulação de informações sobre saúde.

Nosso projeto, a partir de uma perspectiva etnográfica, busca analisar como

determinados usuários do SUS consomem e fazem circular informações sobre

vacinação por meio de dispositivos conectados à internet e de interações pessoais

outras (conversas, compartilhamento de informações, consultas médicas).

Também analisará grupos antivacinação no Facebook para compreender o que

está em jogo entre as pessoas que decidem não se vacinar e se organizam em

grupos de modo a compartilharem experiências, informações e opiniões. Nesse

sentido, verificaremos como se configuram redes de comunicação que hibridizam

formas de socialização da mídia com outros processos de socialização existentes

(SODRÉ, 2002). Por conta disso, este projeto de pesquisa considerará a análise:

1) das práticas de circulação de informações sobre saúde nas mídias sociais e o

engendramento de dinâmicas de socialização; 2) das formas de confiança e de

desconfiança envolvidas no compartilhamento dessas informações e 3) do material

sobre a legitimidade da imunização da população posto em circulação por meio

dessas mídias. A perspectiva etnográfica nos permitirá compreender como se dão,

em diferentes espaços de produção de sentidos sobre vacinação. Buscaremos

estudar os usos sociais das mídias no âmbito da saúde, através das dinâmicas

complexas que se constroem entre as ambiências digitais online e as práticas

sociais dos usuários do SUS. Nesse sentido, serão investigadas as razões pelas
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quais os entrevistados se vacinam ou não; as cosmologias culturais implicadas nos

processos de produção de sentido, no consumo e na circulação de informações

sobre vacinação; e, finalmente, em quem/em que os usuários do SUS confiam

quando procuram informações para suas tomadas de decisão sobre a vacinação e o

por quê. A etnografia dos serviços de saúde e dos grupos online no mesmo período

será baseada numa observação participante multissituada. A ideia é trabalhar com

duas unidades de saúde localizados na cidade do Rio de Janeiro e em Brasília e

que registrem as maiores demandas por vacinação em cada uma das cidades que

o projeto abrangerá, conforme índices de vacinação registrados nas respectivas

Secretarias de Saúde.

Nesse sentido, estamos inserindo o nosso estudo no âmbito do que vem

sendo chamado de antropologia digital (MILLER; HORST, 2012). O termo antropologia

digital, segundo os autores, pode ser usado para se referir às consequências do

surgimento de tecnologias digitais para determinadas populações, ao uso dessas

tecnologias dentro da metodologia antropológica ou ao estudo de tecnologias

digitais específicas. Mas o tópico também pode levantar questões mais amplas

sobre a natureza da própria antropologia contemporânea, tanto o que ela significa

agora ser humana quanto como a antropologia como disciplina deveria incorporar

mundos que não eram precedentes nem possíveis no passado. A antropologia como

disciplina começou com o estudo de sociedades de pequena escala, consideradas

tradicionais ou costumeiras e, muitas vezes erroneamente assumidas, mudam

lentamente, se é que são. Em contraste, a maioria das pessoas considerava o

advento das tecnologias digitais como uma espécie de aceleração do mundo, um

dilúvio do novo, sem fôlego e implacável. Assim, uma antropologia encarregada

de compreender e compreender o mundo digital talvez seja também o repúdio

final àquela ilusão inicial de que já existiram sociedades fora das trajetórias de

mudança. Pode nos conceder uma disciplina mais equilibrada ou arredondada, que

se preocupa igualmente com toda a gama de experiências humanas.

Ao mesmo tempo, em vez de ser apenas uma ferramenta nos debates sobre

se as tecnologias digitais têm boas ou más consequências, a antropologia reteve

sua metodologia holística. É, portanto, a disciplina que mais provavelmente situará

as novas tecnologias dentro de um contexto cultural e social muito mais amplo

e, assim, apreciará as contradições e complexidades inerentes que emergem do

estudo mais amplo de seus usos e consequências. O trabalho etnográfico fornece
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um sentido muito mais sutil do que as pessoas realmente acreditam e por quê. Isso

ocorre em parte porque outras disciplinas dependem principalmente de análises

baseadas apenas em dados disponíveis publicamente, como o Twitter, enquanto

os etnógrafos obtêm acesso a discussões mais privadas e muitas vezes mais

profundas e íntimas, por exemplo, doWhatsApp. Por exemplo, a etnografia consistia

frequentemente em pesquisar e descrever um espaço e um tempo delimitados,

em que a saída do campo significava o fim das relações do antropólogo com

seus informantes. Mas, com as mídias sociais, os antropólogos trabalham entre os

que esperam manter esses relacionamentos à distância e depois da conclusão da

etnografia, o que é mais difícil de delinear.

Dentro do campo da antropologia digital, há um foco mais específico sobre a

etnografia virtual, onde os antropólogos estudam mundos e sociabilidades online.

Desse modo, além do estudo da interação de usuários do SUS com dispositivos

conectados a internet na busca por informações sobre saúde e especificamente

sobre vacinação, serão analisadas três grupos antivacinação no Facebook: “O Lado

Obscuro das Vacinas”, “Sou Contra a Vacina do HPV” e “Vacinas: o maior crime da

história”.3 Nosso objetivo é observar esses grupos numa perspectiva etnográfica

de modo a buscar compreender o sistema cultural implicado nos processos

de significação sobre vacina e nas formas de sociabilidades online. Apesar de

ser reconhecida como uma das medidas de saúde pública de maior sucesso, a

imunização é percebida como insegura e desnecessária por um número crescente

de pais. Movimentos antivacinação têm sido implicados em interpretações sobre

a redução das taxas de aceitação de vacinas e no aumento de epidemias evitáveis

por vacinação. Nesse momento da pesquisa buscamos analisar os sistemas de

interpretação presentes nesses grupos online. Desse modo, numa perspectiva

etnográfica, procuraremos entender os pensamentos e as experiências das pessoas

que não se vacinam e/ou decidiram não vacinar seus filhos. Também buscaremos

traçar os processos de tomada de decisão nos relatos publicados nos grupos.

Desse modo, poderemos contribuir para a compreensão desse movimento que vem

crescendo no Brasil.

O trabalho incluirá o que Clifford Geertz (1971) denomina “descrição densa”.

Faremos uma descrição detalhada dos dados do campo, contendo informações

capazes de transmitir contextos, intenções e sentidos presentes no objeto de

³ Renata Ribeiro Gómez, em dissertação de mestrado orientada por mim, analisou o grupo “O Lado Obscuro das
Vacinas”. Ela faz parte do grupo de pesquisadores envolvidos com o projeto.
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estudo. A etnografia virtual aspira a dar uma compreensão dos processos de

sociabilidade e de produção de sentidos na internet, baseado em uma forma de

antropologia cultural que deve ajudar a determinar a dinâmica online como parte da

vida social. De fato, Hine (2000, p. 8) sugere que “nosso conhecimento da internet

como um contexto cultural está intrinsecamente ligado à aplicação da etnografia”.

Já Kozinets (2002) aponta para a adaptação de características tradicionais da

etnografia para estudar as culturas e práticas, buscando compreender como elas

emergem através de comunicações mediadas por computador. Mesmo que em

certos aspectos a entrada em campo tenha se dado de forma análoga ao que

tradicionalmente acontece em pesquisas etnográficas – com visitas frequentes e

uma convivência intensiva para conquistar a confiança dos informantes – o fato de

o pesquisador já conhecer diversos códigos abreviou o tempo da pesquisa (tanto

a respeito do conteúdo de debate nos grupos quanto em relação ao domínio da

língua nativa e dos códigos próprios da linguagem usada tipicamente em grupos

na internet).

Nesta etapa da pesquisa, esperamos ter como resultado principal o

detalhamento das formas de apropriação e de circulação de informações online por

meio dos dois grupos observados. Alguns pesquisadores do campo da comunicação

utilizam o termo netnografia (netnografia) para descrever etnografias realizadas

na internet. O neologismo foi criado por Robert Kozinets (2002) para identificar

técnicas de pesquisa de marketing em comunidades online, apenas adotadas de

modo mais amplo na academia. Optamos aqui por não utilizar esse conceito,

alinhados com a perspectiva adotada por Campanella (2010), por considerarmos

que o termo netnografia descaracteriza a ideia por trás do conceito que o originou.

Do grego etno (povo) e grafia (escrita), a etnografia enfatiza o ato de descrever

aspectos de um povo ou de uma cultura. Já sua versão atualizada para as novas

mídias privilegia o meio, e não os atores que realizam as interações. Implicitamente,

a internet passa a ser vista como uma cultura independente do ser humano que

a criou, e que nela atua. Como exposto nesta proposta, o que nos interessa é

observar as interações entre os membros dos grupos selecionados com o objetivo

de compreender o processo social de significação por meio do qual a vacina e a

vacinação adquire sentidos e valores específicos.

É nesse sentido que exploraremos durante a realização da observação

participante osmodos como as políticas públicas participamda vida de determinados
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atores sociais. Nesse sentido, concordamos com Cecilia Minayo (2004, p. 134),

para quem a observação participante no campo da saúde possibilita compreender

“as relações que se dão entre atores sociais tanto no âmbito das instituições

como dos movimentos sociais [...], para a avaliação das políticas públicas e

sociais tanto do ponto de vista de sua formulação, aplicação técnica, como

dos usuários a quem se destina”. Nesse sentido, será buscado observar no

contexto de determinados espaços de serviços em saúde como se efetivam

e são reconhecidas políticas públicas de saúde, especialmente no campo da

vacinação, no cotidiano dos usuários e dos profissionais do SUS. Desse modo,

poderão ser identificados os modos como determinados sujeitos em suas condições

de existência – sociais, econômicas, culturais, midiáticas – produzem sentido

sobre políticas, estratégias e produtos de comunicação e saúde no âmbito dos

centros de saúde investigados.

Embora os resultados da pesquisa etnográfica sejam limitados e circunscritos

aos grupos pesquisados, tal abordagem na avaliação das políticas de saúde

poderia ser generalizada, uma vez que permite a compreensão de grupos sociais

em determinadas circunstâncias socioeconômicas e culturais no acesso a serviços

de saúde. A contribuição da pesquisa etnográfica permite dar qualidade existencial,

concretude, aos indicadores sociais geralmente qualitativos e externos à realidade

empírica dos sujeitos (MINAYO, 2004). Nesse sentido, buscaremos como resultados

detalhadas descrições sobre os modos como as mídias se compõe m como

uma das mais importantes formas de contribuir para a condução das decisões

das pessoas como também contribuem para forjar suas opiniões, identidades

e subjetividades.

Desse modo, entendemos que a pesquisa etnográfica permitirá observar

como a mídia participa do processo de reconhecimento das políticas, estratégias

e produtos de comunicação e saúde no âmbito dos serviços, uma vez que

ela está presente no cotidiano das pessoas, contribuindo no modo como elas

interpretam a realidade, estabelecem interações sociais, crenças, percepções, opiniões

e identidades. O ponto final a ser tratado aqui é que a antropologia digital

é tanto um estudo do que as pessoas estão se tornando quanto das tecnologias

que estão se tornando. Nós agora enfrentamos um contraste extremo entre

o interesse inicial da antropologia por costume e tradição, comparado à velocidade

dos desenvolvimentos contemporâneos. Ao mesmo tempo, estas podem ser tão

expressivas de preocupações antropológicas persistentes, como a natureza da

normatividade: as regras e as dinâmicas das sociabilidades contemporâneas. Além
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disso, a velocidade da mudança é um argumento ainda mais forte para o papel dos

estudos etnográficos de longo prazo, preparados para abranger a complexidade

e as contradições que são intrínsecas à análise de um mundo encharcado por

tecnologias digitais.
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Ministério da Saúde nas Redes: estratégias de mobilização no
Instagram

Pâmela Araujo Pinto1

Ministério da Saúde

Resumo: Abordaremos a presença do Ministério da Saúde nas redes socais, por
meio da sua atuação no Instagram para identificar suas estratégias de mobilização
na internet. Utilizamos o tema da amamentação para verificar como ele foi
abordado na rede oficial do governo brasileiro para saúde. No período de agosto
de 2017 a agosto de 2018 foram mapeados 65 posts sobre a questão e a partir
deles verificamos o alcance, o volume, a atividade, o engajamento e a influência
do conteúdo junto aos seguidores. Considerando as estratégias de atuação do
marketing social e digital identificamos a falta de interação e resposta aos usuários
e a baixa diversidade de representação das mulheres. O levantamento apontou
a necessidade de problematizar as práticas do ministério nesta rede e propor
melhorias para ampliar o diálogo com a sociedade.

Palavras-chave:Ministério da Saúde. Instagram. Marketing social. Marketing digital.

Apresentação

Este artigo tem objetivo analisar a presença do Ministério da Saúde (MS) nas

redes sociais como estratégia de marketing social e digital, tendo em vista que o

órgão se propõe a promover a saúde, além de estimular a adesão às campanhas. A

presença do ministério na internet como um canal formal de diálogo com brasileiros

ocorre com mais ênfase desde 2008, por meio do Facebook, e se mantém em sete

redes sociais atualmente. Este estudo ocorreu em um período no qual as mídias

tradicionais, representada principalmente pela televisão, disputam atenção das

audiências com a internet – o segundo tipo de mídia usada pelos brasileiros, ficando

atrás apenas da televisão (BRASIL, 2016). O Brasil tem 116 milhões de conectados

(IBGE, 2016). O acesso ocorre preferencialmente pelos celulares, o país conta com

cerca de 265,3 milhões de aparelhos. Considerando a importância crescente desta

mídia na vida dos brasileiros, selecionamos o Instagram, fenômeno planetário para

expressão da cultura no ambiente digital por meio de imagens, para entender como

o diálogo sobre saúde do MS é feito com a sociedade.

Realizamos um estudo de caso do perfil do Instagram do Ministério da Saúde,

¹ Técnica em Comunicação do Ministério da Saúde, jornalista. Atua no núcleo do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.
Tem Doutorado e Mestrado em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Autora do livro Brasil e as suas
mídias regionais (Editora Multifoco - 2017).
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entre 2017 e 2018, sobre um tema relevante para saúde pública: a amamentação.

Este período foi escolhido por contemplar a sanção da lei Agosto Dourado - nº

13.435 para definir o Mês do Aleitamento Materno (BRASIL, 2017). Articulamos os

conceitos demarketing social e digital para analisar o conteúdo, somando àsmétricas

de monitoramento de redes sociais (alcance; volume; atividade; engajamento

e influência). Tais métricas possibilitaram observar o conteúdo produzido e a

interação com os seguidores, o que permitiu uma análise de aspectos qualitativos

e quantitativos do conteúdo coletado. Verificaremos como o Ministério da Saúde

se apropriou das estratégias de marketing social e digital para se relacionar com

um público segmentado, mães e mulheres. O órgão conseguiu mobilizar este perfil

de usuárias e gerar advogados da instituição? – um dos principais objetivos do

marketing feito nas redes. Como foi feito o diálogo com este perfil de usuárias do

Sistema Único de Saúde (SUS)?

O corpus contempla posts do MS e observação das interações no Instagram

(curtidas, visualizações de vídeos, comentários, marcações) sobre a amamentação

nesta rede oficial do governo brasileiro para saúde. Correlacionamos a principal

rede de compartilhamento de imagens, usada predominantemente por mulheres

tendo em vista que 60% dos usuários são mulheres (LEMOS; DE SENA, 2018). Esta

rede é uma das mais influentes no Brasil e se encontra em expansão. Localizamos

65 posts em um ano. Os temas foram semelhantes nos dois períodos e versam

sobre estímulo ao aleitamento; problemas ao amamentar; como amamentar;

Agosto Dourado; doação do leite /bancos de leite; dúvidas de mães de primeira

viagem; eventos no Facebook com especialistas; a importância da nutrição para

amamentação; mitos sobre amamentação; campanha de amamentação do MS;

redução da mortalidade infantil.

O artigo está dividido em quatro partes. Na primeira abordamos os conceitos

de marketing social e digital para iniciar um diálogo com a saúde. No segundo

tópico expomos a presença do Ministério da Saúde nas redes sociais, com ênfase

no Instagram. A terceira parte traz a análise sobre amamentação na referida rede.

Por fim são apresentadas as considerações finais.

Marketing e saúde: apropriações e interfaces

O marketing social usa técnicas mercadológicas do marketing e aplicar na

promoção de uma causa, ideia ou comportamento social (KUNSCH, 2016). O termo

vem sendo usado desde a década de 1970 como ferramenta para controle de
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programas voltados à adesão de grupos emdiferentes projetos voltados à sociedade.

As campanhas de uso de preservativo no carnaval para evitar a transmissão de

infecções sexualmente transmissíveis são apontadas como casos práticos desta

adoção de estratégia de marketing.

Schneider e Luce (2014) realizaram uma pesquisa bibliográfica sobre as

reconfigurações do conceito de marketing social ao longo dos anos e identificaram

o amadurecimento desta área de estudo. Os autores identificaram leituras que

atrelam o seu surgimento como um contraponto a diversos acontecimentos da

década de 1960, nos EUA, inclusive à própria ideia consumismo. O marketing foi

percebido também como um aliado da sociedade, usado para fins não lucrativos,

e não apenas como difusor de consumo. Eles apontam uma nova etapa da agenda

de pesquisa do marketing social, mais consolidada conceitualmente, com objetivo

de alcançar o bem-estar social. Para os autores, o marketing social se diferencia de

outros conceitos como a própria ideia de responsabilidade social corporativa, pois

é feito por organizações não empresariais, enquanto a outra modalidade é feita

por empresas com fins lucrativos. Kunsch (2016) destaca o interesse público do

marketing social, direcionado para mudança nas práticas sociais.

O MS é o órgão responsável pela saúde pública no Brasil, sem fins lucrativos,

e empreende estratégias de relacionamento com a sociedade para promover a

saúde e o SUS. Assim consideramos a sua presença no Instagram uma atividade

de marketing social. Como a ação do MS está sendo feita nas redes sociais,

podemos incluir o adendo digital a este tipo de estratégia de comunicação e

analisar os conteúdos postados sob o novo olhar recebido pelo marketing digital: o

marketing 4.0, produzido para usuários interconectados na rede. Este novo estágio

marketing apontado por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) tem como objetivo

promover a ação e a defesa de uma marca, impactando não apenas os seguidores

na internet, mas fora das redes. As regras desse relacionamento entre marcas e

pessoas, em tempos de hiperconexão, valem para o marketing social. Empresas/

órgãos e consumidores andam lado a lado e o alcance da mensagem é resultado

da valorização das pessoas.

O cidadão/consumidor também produz conteúdo nas redes, comenta, critica

as instituições com as quais se relaciona. Ele deve ser incluído como co-participante

na produção de nas interações e conteúdos produzidos pelas instituições nas redes.

Não hámais uma relação de passividade ao receber informações e propagandas, pois
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as pessoas decidem para quais “marcas” vão dar atenção nas horas de conexão.

A rede aproxima os atores do marketing social e este contato é alavancado com

conteúdo de qualidade, interessante à rotina dos indivíduos – esta estratégia é

chamada de marketing de conteúdo. Assim é importante manter os canais de

contato atualizados para garantir uma comunicação rápida, pois o diálogo ocorre

todos os dias da semana. É preciso ouvir as necessidades e desejos dos seguidores

para contemplar suas demandas na produção de informações e campanhas.

Nesses espaços as instituições precisam assumir características humanas

para iniciar uma relação de cumplicidade. A meta é converter os seguidores em

advogados da marca, que irão defendê-la e recomendá-la. No caso do MS, irão

aderir às práticas de promoção da saúde, prevenção e campanhas. Essa relação

horizontal é uma demanda tanto para o âmbito da comunicação mercadológica

como da comunicação institucional. Permite monitorar em tempo real a eficiência

das ações, por meio de indicadores produzidos nas diferentes redes. Pode ser

direcionada para perfis determinados com uso de postagens patrocinadas. Isso

permite a adaptação de estratégias adotadas, em tempo real, para obter maior

adesão e engajamento.

Saúde nas redes sociais: um estudo do @minsaude

O Ministério da Saúde utiliza formalmente as redes sociais como canais de

comunicação para disseminação de conteúdos, informações e campanhas de saúde

há uma década. Atualmente tem sete redes sociais ativas: Facebook, Twitter, Flickr,

Blog da Saúde, Youtube, Slideshare e Instagram. Antes do Facebook interagiu com

internautas no Orkut, extinto em 2014.

O Facebook é a rede mais antiga em uso do MS, criado em 2008. É a rede

com o maior número de seguidores: 2 milhões de pessoas. Traz conteúdo de outras

redes socais do órgão no perfil e usa vídeos, fotos e textos para interagir. Informa

que sua missão é a “Qualificação do SUS por meio do diálogo com a população”.

Em 2009 foi criado o Twitter do MS, tendo como primeiro tema a Pandemia

Influenza A (H1N1). Contabiliza 654 mil seguidores e cerca de 10 mil curtidas. A

página oficial do órgão já publicou mais de 129 mil tweets. No mesmo ano foi

criado o Flickr, que funciona como um repositório de fotos, com 72 mil imagens de

ações da pasta. O Blog da Saúde e o Youtube foram criados em 2011. O blog fica
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hospedado diretamente no site do Ministério da Saúde e publica matérias sobre

saúde e conteúdo institucional. Também disponibiliza espaço para redes Facebook

e Twitter. Descreve-se com a missão de levar mais informações ao cidadão e

estabelecer um diálogo mais aberto com a sociedade. O perfil no Youtube tem

43 mil inscritos e soma 22 milhões de visualizações em vídeos e campanhas de

saúde. Em 2013 foi criada a rede mais recente, o Instagram. Tem cerca de 5 mil

publicações e 285 mil seguidores, até setembro de 2018. A primeira campanha

abordada foi a do carnaval, com hashtags sobre prevenção do HIV (BRASIL, 2010).

O Instagram foi criado em 2010 e tem como ação principal a postagem

de fotos e vídeos exclusivamente pelo celular. Nesta rede é possível incluir na

postagem na galeria de imagens que forma o chamado feed (página principal) e nos

stories – espaço criado em 2016 como uma possibilidade de publicar textos, fotos

ou vídeos de modo mais efêmero, com 24 horas de exibição, sem entrar no feed.

Os destaques são espaços criados para armazenar os stories de maneira contínua,

para que possam ser visualizados posteriormente, na página inicial do perfil. Em

2018 foi criada a TV Instagram para reproduzir vídeos mais longos. Por meio desta

função pode ser feita transmissão de vídeos em tempo real. Além das imagens é

possível adicionar textos, emojis, stickers e marcações de hashtags. A interação

entre os usuários é feita por meio likes (curtidas), de comentários e diálogos por

mensagens diretas (direct message). É possível acompanhar o conteúdo e fazer

comentários por meio de computadores do tipo desktop.

Em agosto de 2018 a rede informou ter 800 milhões de usuários ativos por

mês. Dois meses depois informa ter mais 1 bilhão de usuários ativos (INSTAGRAM,

[2018]). Por dia soma mais de 500 milhões de usuários ativos e tem mais de 400

milhões de compartilhamento de stories por dia. O Brasil soma cerca de 50 milhões

de usuários nesta rede. Na Apple Store, loja de aplicativos do sistema operacional

dos aparelhos Iphone, ocupa o 4º lugar entre os aplicativos gratuitos mais baixados.

Na Play Store, ambiente para baixar e comprar aplicativos do sistema operacional

Android, é o terceiro aplicativo mais baixado – em outubro de 2018.

Lemos e De Sena (2018) consideram o aplicativo um fenômeno planetário,

sendo uma das mais fortes expressões da cultura do entretenimento digital, baseada

em uma cultura de narrativas íntimas, cotidianas e no forte consumo de imagens.

Tem nas mulheres jovens um amplo público, 51% das usuárias têm entre 18 e 29

anos e 71% têm curso superior ou pós-graduação. Essa rede se torna um espaço
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privilegiado para acompanhar as discussões sobre amamentação promovida pela

principal referência oficial em saúde no Brasil, o perfil do ministério.

A matéria de lançamento do perfil do Instagram do MS falou que

Serão postadas fotos lúdicas, mensagens sobre a campanha para que
todos os internautas se engajem e participem também com fotos
usando a hashtag #usecamisinha e #camisinhanafolia. A mídia social
de fotos será utilizada para mobilizar os usuários na divulgação de
campanhas e ações do Ministério durante todo o ano.

O texto explica que as redes do órgão atuam no diálogo e na aproximação

do governo federal com a sociedade. No caso específico do Instagram, o

ministério explica o tipo de conteúdo que será usado:

As informações divulgadas são ações de saúde pública que auxiliam
na melhoria da qualidade de vida do cidadão, seja para a promoção da
saúde, prevenção de doenças ou adesão da população às
mobilizações de campanhas.

O feed, página inicial do Instagram do MS, é formado por fotos, vídeos

e cards (imagens com textos). Tem a Instagram TV e os destaques de stories

sobre Vacina, Período Eleitoral, Doação de Leite e Sangue, Vacina e HIV/Aids.

Notou-se que o MS utiliza todos os canais de inserção de conteúdo do aplicativo.

Os temas presentes nas postagens são campanhas de saúde (HIV/ doação de

sangue); prevenção de doenças; alimentação saudável; datas da saúde; datas

comemorativas; maternidade/paternidade; vacinação; bem-estar, além de conteúdo

institucional.

Amamentação no Instagram do Ministério da Saúde

A metodologia utilizada neste artigo foi um estudo de caso do perfil do

Ministério da Saúde no Instagram, entre 2017 e 2018, sobre a amamentação.

Este período foi escolhido por contemplar a sanção da lei Agosto Dourado para

definir o Mês do Aleitamento Materno. A pesquisa foi feita em setembro de 2018.

O corpus contempla posts do MS e observação das interações no Instagram

(curtidas, visualizações de vídeos, comentários, marcações) sobre a amamentação

nesta rede oficial do governo.

Este estudo correlacionou conceitos de marketing social e digital para

analisar o conteúdo, usando métricas de monitoramento de redes sociais (alcance;

volume; atividade; engajamento e influência). Tais métricas possibilitaram observar
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o conteúdo produzido e a interação com os seguidores, o que permitiu uma análise

de aspectos qualitativos e quantitativos da amostra. Também foram usados textos

sobre amamentação, sobretudo a partir do olhar da Comunicação e Saúde.

Foram localizados 65 posts no período. Em 2017 foram mapeados 32 posts

em quatro meses (agosto, setembro, outubro e dezembro). Eles contabilizaram 30,3

mil curtidas em fotos e 10 mil visualizações em vídeos. Houve 517 comentários

e uma média de 948 curtidas por posts. Os temas privilegiados nesse intervalo

foram: estímulo à amamentação; problemas ao amamentar; como amamentar;

Agosto Dourado; doação do leite /bancos de leite; dúvidas de mães de primeira

viagem; eventos no Facebook com especialistas; a importância da nutrição para

amamentação; mitos sobre amamentação; campanha amamentação de 2017;

redução da mortalidade infantil.

A amostra de 2018 trouxe 33 posts em seis meses (fevereiro, março, maio,

junho, julho e agosto). As fotos somaram 33,4 mil curtidas e os vídeos 18,3 mil

visualizações. As postagens tiveram interação de 774 comentários e uma média

de 1.013 curtidas por post. Os temas são semelhantes aos de 2017: estímulo

à amamentação; doação do leite materno; como amamentar; problemas ao

amamentar; benefícios da amamentação; repost de celebridades amamentando;

campanha de amamentação de 2018; nutrição e amamentação; vacina para

lactantes. Cabe destacar que neste ano houve um desequilíbrio da temática, com

45% dos posts (15) sobre a doação do leite. Nos dois anos predominaram as

fotos, sobre os vídeos.

Predominam postagens sobre a amamentação de crianças, com informações

direcionadas aos cuidados dos bebês. A mãe e a saúde da mulher são citadas

diretamente em 10 posts (15% da amostra), de forma secundária. As dificuldades

das mulheres em amamentar também foram destacadas. O segundo post commaior

interação da amostra (com 2.088 curtidas e 56 comentários) falava da mastite

(inflamação na mama). Os pais foram citados em apenas um post (no dia dos

pais em 2017) e os “familiares, vizinhos e amigos” são citados como apoiadores

em outro post. No material coletado, não observamos posts orientando mães e a

família sobre o fim da amamentação. Apenas dois posts falaram da nutrição da

alimentação da criança após os seis meses de idade, enfatizando a necessidade

de continuar a ser amamentada. As mulheres não receberam atenção necessária,

não tiveram suas demandas atendidas em totalidade, como parte fundamental do
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processo da amamentação.

Analisamos o conteúdo postado pelo Ministério da Saúde a partir dos

conceitos de alcance; volume; atividade; engajamento e influência (RECUERO, 2009,

2014; SILVA; CERQUEIRA, 2011). Alcance mensura a capacidade de disseminar

conteúdo do perfil a partir de indicadores de números de visualização, seguidores,

visitantes. Volume refere-se à quantidade de informação gerada e armazenada

na mídia; Atividade observa a frequência das atualizações; Engajamento aponta

a participação dos seguidores com o perfil, apontando a relação do número de

seguidores e ações de curtidas, visualizações e comentários; Influência aponta a

relevância da mídia social na Internet.

O alcance do perfil sobre o tema recortado ainda é baixo, considerando que

é a principal fonte oficial sobre saúde. Apesar de somar 286 mil seguidores, tem

baixa visibilidade de vídeos e curtidas por postagens. O vídeo commaior visibilidade

da amostra teve 7.666 mil visualizações e o post com maior número de curtidas

teve 4.031 likes. Cabe lembrar que a curtida requer uma ação do seguidor/usuário,

que preenche um coração validando a imagem, o vídeo contabiliza as visualizações

de quem ver o conteúdo (independente de curtir). Para temáticas fora da pesquisa,

como vacinação que é mais abrangente, há vídeos com 50 mil visualizações.

Ovolumedaspostagenssobreamamentaçãodiminuiuem2018.Considerando

o mês de agosto, que é o mês com mais postagens nas duas amostras – pelo

Agosto Dourado -, identificamos uma queda de 44% nas postagens. Isso impacta

diretamente a atividade, pois reduz a frequência das atualizações. A diminuição

reflete também o número de curtidas e comentários no mesmo período, como

expõe a tabela 1:

Tabela 1: Postagens em agosto sobre amamentação no Instagram do MS

2017 2018

Posts: 25 Posts: 11

Curtidas: 20.339 Curtidas: 11.963

Comentários: 425 Comentários: 258

É importante destacar que mesmo com a Lei nº 13.435 do Agosto Dourado,

Fonte: autoria própria.
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em 2017, houve uma redução de posts sobre o tema no mês em questão. A

legislação prevê a conscientização e esclarecimento sobre a amamentação e

divulgação nas diversas mídias em agosto. O engajamento do perfil do Ministério

da Saúde foi impactado não só pela redução de postagens, mas pela falta de

diálogo do perfil oficial com seus seguidores. Há na amostra diversos posts que

geraram comentários dos usuários e não houve um retorno oficial do ministério.

Essa falta de diálogo reduz possibilidades de engajar os usuários. Recuero (2014)

destaca as consequências desta conduta para as redes:

O que acontece com muitas marcas é que elas jamais conversaram
com seus consumidores. Com isso, não há relacionamento [...] um
pouquinho de atenção já descomplicaria uma série de crises. E já
constrói um pouquinho mais de capital social e relacionamento entre
consumidor e marca.

Esse silêncio do MS é reforçado quando observamos os posts que marcam

o conteúdo do órgão. Há uma aba que expõe as postagens que marcam o perfil do

MS e nelas não há uma interação do perfil oficial com o post feito por seguidores.

Não tivemos acesso às interações possivelmente feitas no canal de mensagens

diretas do perfil. Mas a partir do que expomos, é necessário ampliar o diálogo com

a população e inserir o seguidor como co-gestor do conteúdo produzido.

Quanto à influência, observou-se que o perfil oficial de saúde foi usado

por perfis de profissionais de saúde (pediatras, enfermeiros, etc.), usuários e

influenciadores digitais como fonte oficial de conteúdo sobre o tema. Os chamados

reposts com o conteúdo do Ministério da Saúde no Instagram reforçam a sua

importância na rede. Apesar da falta de diálogo direto com os usuários, podemos

considerar o perfil do MS influente, pelo seu papel institucional.

Considerando as estratégias de posicionamento nas redes sociais direcionadas

pelo Marketing 4.0, observamos que o Ministério da Saúde usa as redes para

produção de conteúdo com uma agenda de saúde – impactando a vida on e off line

dos seguidores. Amplia a visibilidade do órgão pelo Instagram, mas não consegue

uma mobilização capaz de gerar uma defesa da instituição, os chamados advogados

da marca.

Uma das possibilidades é a falta de humanização da imagem do ministério no

perfil analisado, que opta por uma fala super institucionalizada e não tem um diálogo

com seguidores. A estratégia de relacionamento apresenta um viés verticalizado,

em detrimento da horizontalidade pregada na nova era de relacionamento do
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marketing na rede. Poucos posts convidam à interação, com perguntas e convites

de engajamento via hashtags. O MS interagiu pouco com as ações dos internautas

com o conteúdo (repost). Houve baixa representação da diversidade das mulheres

brasileiras nas imagens, focando em mulheres brancas, urbanas e de classe

média. Apenas a madrinha da campanha de 2018, Sharon Menezzes, apareceu

representando as mães negras nos posts em um ano. Mães indígenas, do campo

e de outras representações não estavam presentes nas imagens. Essa falta de

pluralidade gera menos empatia nas mulheres.

Considerações finais

O estudo de caso realizado identificou uma redução de conteúdo e a falta

de interação com seguidores neste canal segmentado, que fala diretamente com

as mulheres interessadas na temática. Isso enfraquece o diálogo com as usuárias

do SUS, cidadãs com direito à informação, a respeito de um tema que impacta

a sua realidade e de toda a família – a amamentação. Além de fragilizar o papel

de articulador do órgão junto às políticas de promoção ao aleitamento, sobretudo

nas redes sociais, onde é expressivo o marketing das indústrias de alimentos e

produtos para competir com o aleitamento.

No contexto de uma ação de marketing social e digital (com propagação de

conteúdos que estimulem a amamentação, tire dúvidas sobre como amamentar,

fale sobre a importância do leite materno para a saúde das crianças, e das ações de

engajamento de seguidores), constatamos que foi feito conteúdo institucional que

impactou a vida das pessoas nas redes e fora dela. Contudo o Ministério da Saúde

não conseguiu advogadas para o órgão. Apesar de ser o principal órgão oficial, tem

286 mil seguidores, e no tema selecionado, observamos uma baixa visibilidade de

vídeos e curtidas por postagens.

No conteúdo analisado predominou uma fala institucional sem personalização

para gerar uma empatia com o público; a falta de diálogo com as seguidoras

nos comentários e nos reposts com marcação do ministério. Percebeu-se uma

redução no engajamento, com diminuição dos comentários. Em 2017, 40%

dos posts tiveram até 10 comentários. Em 2018, 51% dos posts tiveram até

10 comentários. A redução de postagens sobre amamentação diminuiu em 2018

também enfraqueceu o engajamento; outro fator relevante foi a falta de diversidade
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na representação das mães nas imagens, priorizando um perfil urbano, de mulheres

brancas e de classe média.

A falta de relacionamento com a comunidade destacada nesta pesquisa

aponta a necessidade de o Ministério da Saúde ampliar as estratégias de diálogo,

incluindo as demandas do cidadão, que passou, nas últimas décadas, a ter uma

participação ativa nas relações sobre a saúde, após as ferramentas de participação

do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Políticas de Saúde para Ciganos no Brasil e em Portugal: a
comunicação em pauta
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Resumo: Trabalhamos sobre alguns resultados de uma tese de doutorado que
enfocouaProduçãoSocial dosSentidos emprocessos interculturais deComunicação
e Saúde, abordando especificamente a apropriação das políticas públicas de saúde
para ciganos no Brasil e em Portugal. Neste artigo, refletimos sobre o lugar que a
comunicação ocupa nessas políticas e sua importância para o acesso das pessoas
ciganas aos serviços públicos de saúde. Para tanto, circunscrevemos contextos no
campo da saúde para as comunidades ciganas nos dois países e discutimos sua
adequação à cultura e circunstâncias de vida características da população cigana,
fazendo uma reflexão sobre a comunicação como processo, relações de poder e
direito a voz.

Palavras-chave: Ciganos. Comunicação e Saúde. Políticas Públicas de Saúde.

O universo cigano e as políticas públicas de saúde no Brasil e em Portugal

Ao pronunciarmos “ciganos”, não estamos falando de personagens de

lendas populares, fantasias de carnaval, ou criminosos perigosos. Estamos falando

de seres humanos, cujos ancestrais chegaram à Europa por volta do século X,

primeiro na Grécia e países Balcânicos e depois, em sucessivas ondas migratórias,

se espalhando por todo o continente, incluindo Portugal (Século XV), de onde

vieram, em sua maioria, deportados para o Brasil a partir do século XVI.

“Ciganos” também designa comunidades pertencentes a três grandes grupos

étnicos: os Rom, os Sinti e os Kalon, que formam numerosos subgrupos e juntos

somam cerca de 15 milhões de pessoas. Essas populações possuem um histórico

de conflitos com sociedades majoritárias onde vivem, que nunca os reconheceram

como cidadãos, executando permanentes políticas persecutórias que, entre outras,

se manifestam por assassinatos e castigos físicos, racismos e discriminações

¹ Técnico em Comunicação Social – Jornalista do Ministério da Saúde, cientista social, especialista em Cinema, Mestre
em Educação e Doutor em Ciências, com ênfase em Comunicação e Saúde.

² Pesquisadora sênior do Laboratório de Comunicação e Saúde do Icict/Fundação Oswaldo Cruz e membro do Programa
de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde (Icict/Fiocruz). Mestre e doutora em Comunicação e
Cultura, pós doutora em Ciências Sociais.
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(MOONEN, 2011), problemáticas que se traduzem em pobreza e desigualdades

sociais, segregação e exclusão generalizadas (SILVA JÚNIOR, 2018).

A despeito dessas dificuldades, tais comunidades criaram sofisticadas

filosofias, táticas e saberes que lhes permitiram resistir, mantendo modos de ver e

identidades culturais próprias; e modos de viver e organizações sociais alternativas

ao estilo de vida ocidental (SILVA JÚNIOR, 2009; SILVA JÚNIOR; ARAÚJO, 2015). Mas,

até a década de 1970, viveram afastadas das instituições públicas devido ao

histórico de sofrimentos que perdura até aos dias de hoje, que do ponto de vista

da comunicação se efetiva por meio do silenciamento e da invisibilidade e da saúde

se expressa pelo negligenciamento e iniquidades3.

Nos contextos de implantação das sociedades democráticas, da emergência

dos Direitos Humanos e diante da necessidade de sobreviver num mundo

globalizado, militantes ciganos articularam movimentos políticos nacionais e

iniciaram um movimento internacional, passando a cobrar soluções para essa

exclusão. No estado lusitano (100mil pessoas) e no brasileiro (500mil pessoas), tais

reivindicações ecoaram a partir da promulgação das constituições federais (1974

e 1988) estabelecendo direitos fundamentais a todos os cidadãos, independente

de origens étnicas.

Desde então, iniciaram um processo de implantação de políticas de integração

destinadas aos diferentes grupos periféricos. O Sistema Único de Saúde (SUS) e o

Sistema Nacional de Saúde (SNS) são exemplos de políticas públicas que abrangem

as comunidades romani. Tomando por base princípios como a universalidade e

a equidade, reconhecem o direito e normatizam o atendimento às comunidades

ciganas nos serviços de saúde, teoricamente reconhecendo suas especificidades

culturais.

A equidade reconhece que há diferenças nas condições de vida e saúde e

necessidades das pessoas, grupos e comunidades. Considera que o direito à saúde

passa pelos processos de diferenciações sociais e precisa atender à heterogeneidade

das sociedades. Busca garantir uma saúde levando em conta o impacto das

determinações sociais no bem-estar dos grupos populacionais. O princípio norteia

distribuições de recursos e serviços e estabelece que todas as unidades de saúde

devem se adequar às necessidades e especificidades de seus usuários e realizar um
³ Ver mais sobre o tema da iniquidade e da negligência em saúde em: BARATA, R. B. Como e por que as desigualdades
sociais fazem mal à saúde. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2009. E-book (118 p.). E em: COMISSÃO NACIONAL
SOBRE DETERMINANTES SOCIAS EM SAÚDE. Causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil: Relatório final.
[S. l.]: CNDSS, 2008.
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atendimento isento de racismos e preconceitos.

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde (MS) brasileiro criou em 2007 a

Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS⁴ (ParticipaSUS),

que contempla a criação de espaços de diálogo e participação de grupos periféricos,

incluindo os ciganos. Cabe ao Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao

Controle Social (DAGEP) da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP/

MS)⁵ trabalhar com essas comunidades. Para tanto, mantém comitês de saúde

ou grupos de trabalho (GT), mas no âmbito da saúde cigana, até agosto de 2018,

o órgão ainda não havia criado um GT e um comitê. A última comunidade étnica

brasileira a ter uma política nacional foi a cigana. O documento foi publicado pelo

ex-presidente Michel Temer (PMDB) no dia 28 de dezembro de 2018. Também por

meio da SGEP, o MS publicou a portaria 940 de 2011, atendendo às comunidades

de circo, povos ciganos e populações em situação de rua, dispensando-os de

apresentarem comprovação de endereço nas unidades de saúde do SUS.

Em Portugal, a Constituição de 1976, no artigo 64, traz o acesso à saúde

como um direito social previsto a toda população, tendo por base os princípios

da universalidade (GOMES, 2014). Contudo, o SNS caracteriza-se por um sistema

de saúde misto, com diferentes modelos de pagamento, incluindo a gratuidade,

no caso de pessoas com baixa renda. Segundo Ribeiro e Pires (2002), o aumento

da prestação e do co-financiamento por entidades privadas provocou fragilidade

no acesso aos cuidados de saúde, levando ao questionamento do imperativo da

equidade.

Além dos serviços que o SNS oferta a toda população, o MS não desenvolve

políticas específicas para as comunidades ciganas, deixando-as a cargo do Alto

Comissariado para as Migrações (ACM). O órgão elaborou e faz a gestão da

Estratégia Nacional para Integração das Comunidades Ciganas 2013-2020, que

orienta o estado português. O documento possui cinco eixos, um deles a saúde,

destacando a equidade como um princípio geral e estabelece quatro prioridades:

promover ações de formação/informação sobre educação para a saúde e serviços

disponíveis; contribuir para ganhos em saúde das comunidades ciganas, apostando

na prevenção; sensibilizar e formar os profissionais de saúde para a diversidade

cultural; criar e/ou aprofundar as relações de proximidade entre os serviços de

saúde e as comunidades ciganas.

⁴ http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_estrategica_participasus_2ed.pdf
⁵ http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/conheca-a-secretaria-sgep
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Tudo pode parecer perfeito nas políticas públicas de saúde para ciganos nos

dois países. Mas não é bem assim que na prática acontece. Tanto em Portugal,

quanto no Brasil, a relação intercultural entre as pessoas ciganas e os serviços de

saúde é permeada por conflitos. Atravessadas por várias mediações, há dificuldades

para que as políticas cheguem até as pessoas ciganas.

Por um lado, possuem modos diferentes de se colocar no mundo e práticas

milenares sobre a saúde, que lhes causam problemas como racismo institucional dos

serviços, ferindo o princípio da equidade. Por outro, historicamente negligenciados

e em situação de desigualdade social, em sua maioria enfrentam problemas de

saúde pública, que se pode notar em problemas como a depressão, o alcoolismo, a

gravidez precoce; a alta taxa de natalidade e a baixa expectativa de vidas.

Com baixa escolaridade, fora dos mercados de trabalho formais, vivendo

em condições precárias, sem saneamento básico, esgoto, água, luz, isolados de

serviços públicos como transporte público ou privado e estruturas de lazer, as

pessoas ciganas não conseguem meios para garantir os princípios da acessibilidade

universal, da equidade e da integralidade no tratamento dos serviços de saúde.

Tampouco conseguem acesso às instâncias oficiais de participação social, como os

conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, ou as conferências de saúde.

Diante disso, podemos – e devemos – perguntar qual o lugar da comunicação

nesse processo?

A comunicação como processo, direito e política pública

Vista como processo social de sentidos, a comunicação é multidimensional,

multidirecional, fluida e constantemente em modificação. Configura-se como

constituinte das práticas sociais, portanto daquelas decorrentes das políticas

de saúde (ARAÚJO; CARDOSO, 2007). É uma visão que enfatiza a linguagem como

arena de conflitos e disputas de poder, que expressa e age sobre os processos de

construção das hegemonias ou da transformação / justiça social.

Esta perspectiva associa-se a outra, que percebe a comunicação como um

processo negociado de produção, circulação e apropriação de bens simbólicos.

Quando falamos em bens simbólicos, nos referimos aos sentidos sociais e quando

falamos em produção, circulação e apropriação desses bens, do processo de

significação que imprime sentido ao mundo, incluindo as relações sociais. Se
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considerarmos que as políticas se efetivam quando circulam e são apropriadas e que,

assim, estamos falando de comunicação, podemos falar no lugar da comunicação

na produção das realidades sobre saúde e outras políticas que ciganos e minorias

excluídas vivenciam.

A apropriação das políticas públicas afirmativas, é uma das formas de aceder

a direitos cidadãos. A definição das políticas é sempre precedida por uma disputa

simbólica pelo modo mais legítimo de analisar os problemas sociais, as demandas

públicas e seus modos de enfrentamento, processo em que o que está em pauta

é o poder simbólico (BOURDIEU, 1989). O circuito da relação das políticas públicas

com a comunicação aí se completa (produção, circulação, apropriação), sendo

operado e sedimentando a noção das relações de comunicação como relações de

poder.

Nessa perspectiva, podemos pensar a comunicação como prática, processo

e direito. Um direito que se apresenta em dupla configuração: à informação, que

remete a acesso, que precisa sempre ser qualificado à luz da equidade; e à voz,

que fala de direito de falar e ser ouvido. Nas políticas públicas, isto se traduz em

respeito às particularidades contextuais e abertura de canais de escuta, para que

sejam considerados os modos particulares de existir e suas demandas (ARAÚJO,

2014).

Podemos falar da relação entre a comunicação e a desigualdade social.

Embora ela possa se expressar de muitos modos, destacamos aqui a ideia de que

é pela comunicação que se confere ou se nega visibilidade a pessoas, instituições,

temas, iniciativas, fatos, histórias, experiências etc. É também pela comunicação

que essa visibilidade pode instituir identidades e lugares de interlocução, com maior

ou menor com maior ou menor possibilidade de reconhecimento ou de exclusão

social, o que remete ao direito a voz ou ao silenciamento (ARAÚJO;MOREIRA; AGUIAR,

2013). A comunicação, portanto, está associada à possibilidade do exercício dos

direitos de cidadania e aos processos que resultam em vulnerabilidade ou exclusão.

Invisibilidade gera uma comunicação negligenciada e ausência de

indicadores e instâncias que cuidem das desigualdades na saúde. Sem visibilidade,

reconhecimento e direito à informação e à comunicação, não há políticas públicas,

recursos financeiros, serviços adequados ou acesso com qualidade. Populações

como as ciganas, assim negligenciadas, não são contempladas adequadamente

com políticas e serviços públicos, com informação e comunicação. Não se cumpre,
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o princípio da equidade. Neste sentido, a relação entre saúde e comunicação, no

caso das populações ciganas, pode ser pensada aplicando-se os princípios do SUS,

uma sugestão de Araújo e Cardoso (2007), a qual contemplamos aqui dois dos

princípios mais diretamente relacionados ao tema da nossa discussão.

Universalidade: o princípio da universalidade passa pelo acesso. As

Constituições Brasileira e Portuguesa estabelecem que a saúde é um direito

de todos. A universalidade se aplica no entendimento de que a comunicação é

também um direito de todos. Ocorre que ao longo da história, o poder de falar

sempre esteve concentrado nas instituições públicas de saúde, manifestado em

práticas comunicacionais dirigidas à população, que configuravam a implantação

de políticas de caráter prescritivo, normativo e preventivista (CARDOSO, 2001). A

população sempre foi tratada como receptores passivos, situação que começou

mudar pelo advento das tecnologias digitais, que permitiram outros espaços de

circulação de vozes e discursos sobre os temas da saúde, embora ainda se possa

falar na predominância da centralidade enunciativa das instituições de saúde. No

entanto, em relação às populações negligenciadas, esta questão nem chegou a

se configurar, exatamente pela sua condição, que inclui a comunicação entre

outras exclusões ou dificuldades de acesso, dificultando seu acesso à informação

e inviabilizando sua possibilidade de falar e ser ouvido. O pouco a que têm acesso

não respeita suas peculiaridades culturais.

Equidade: As constituições federais do Brasil e de Portugal e os documentos

e leis que regem os seus sistemas públicos de saúde trazem o princípio da

equidade como uma premissa, sendo a possibilidade de apropriação um parâmetro

de efetividade. Para que o acesso seja universal, é preciso que políticas e serviços

se adaptem às diversidades, contextos e condições sociais das populações,

oferecendo acesso sem qualquer preconceito ou exclusão de raça, gênero, idade,

classe social, religião etc.

Isto diz respeito diretamente à comunicação, pois é através dela que esse

acesso se amplia ou se dificulta. Porém, o que é justo na teoria não consegue ser

traduzido na prática,muito permeada por uma tradição de serviços que não considera

a desigualdade e a heterogeneidade social. No âmbito da saúde, particularmente

no Brasil, várias iniciativas ocorreram no sentido de adequar a comunicação ao

que se viu como “segmentação de público”, algumas bem sucedidas. Mas, em

sua maioria, a comunicação continuou sendo planejada, produzida e implantada de
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forma centralizada, sem consideração aos contextos particulares e sem respeito a

especificidades culturais.

Contextos de apropriação das políticas públicas de saúde

A identidade genérica “cigana”, possui duas faces perpassadas pelo senso

comum, a visão midiática e a da ciência tradicional, ora numa visão negativa e

inferiorizante, comadjetivos como ladrões, trambiqueiros, vagabundos, subversivos,

perigosos, ora numa visão romântica, incluindo belas e misteriosas mulheres e

cenas passionais. Ambas equivocadas, forjadas de maneira racista em processos

de identificação/diferenciação comandados pelas sociedades ocidentais, a partir

de estereotipação e discriminação operadas pelos sistemas de representação e

nomeação.

Estas visões e seus sentidos associados pautam a relação entre a saúde

e a população cigana e sua aproximação em busca de serviços. Desigualdades

sociais, raciais e de gênero são estruturantes das relações e das possibilidades de

interlocução em todas as etapas do circuito produtivo da comunicação no âmbito

das políticas públicas (ARAÚJO, 2002). No universo cigano, essa mútua combinação

se faz muito presente. Vários atores e instituições, como os próprios ciganos,

representados por seumovimento organizado, os profissionais de saúde, os gestores

das políticas públicas, outros setores públicos e outros movimentos sociais que

disputavam recursos no mesmo espaço estiveram presentes na elaboração dessas

políticas. Eles lutaram pela predominância de um ponto de vista no sentido do

que seria proposto em termos de diagnóstico, planejamento, orçamento, gestão,

forma, conteúdo e execução.

Ainda segmento da produção das políticas, as desigualdades verificadas

confirmaram a tese de Araújo (2002) sobre a interferência nesse processo dos

contextos existencial (propriedade dos meios, lugar de interlocução, condição

econômica) e situacional (lugar que ocupa na topografia social e institucional) dos

interlocutores. Se os governos de Brasil e Portugal chamaram alguns ativistas

ciganos para dialogar sobre a construção das políticas destinadas para essas

comunidades, o mesmo não ocorreu com a imensa maioria das pessoas ciganas

(SILVA JÚNIOR, 2018).

Em relação à circulação das políticas, operada pela (in)comunicação, pode-
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se dizer que o predomínio é do silêncio. Muito pouco ou nada foi feito a respeito,

quando houve um direcionamento público no sentido da equidade. As comunidades

ciganas não foram em sua maioria informadas sobre o que dizia a lei, o que afeta

sobremaneira sua apropriação e o exercício do que seria um “controle social”,

ainda que informal, ou mesmo sua participação no controle social previsto no SUS.

A portaria 940 do MS não contempla como as pessoas romani tomarão

conhecimento das políticas que lhes são específicas. O documento não leva em

consideração, que entram em cena diferentes formas de saberes e cosmovisões

de mundo distintas, que se cruzam no âmbito da saúde pública, em que os papéis

da tradução, da mediação, da negociação e sobretudo da comunicação emergem

como fatores fundamentais para que as políticas cheguem ao conhecimento dos

grupos ciganos; e ao conhecimento dos servidores das instituições de saúde, que

precisam prestar um serviço equitativo e numa perspectiva intercultural.

Até o final do ano de 2018, apenas uma peça publicitária havia sido realizada

pelo Ministério da Saúde para divulgação desta portaria para profissionais de saúde

que atuam em unidades do SUS: o cartaz “Povo Cigano – Acesso Humanizado

e Acolhedor em todos os serviços de saúde” (2012). O cartaz foi motivo de

controvérsias e acabou denunciado por parte do movimento cigano no Ministério

Público Federal. Isso porque os “personagens” fotografados para a peça era

uma família da etnia Rom. Contudo, ativistas da etnia Kalon alegaram que não

se sentiram representados porque os que lá estavam eram da etnia Rom. Como

se nota há diferenças culturais e disputas políticas entre ativistas e associações

ciganas. Contudo, o MS não conseguiu realizar um trabalho comunicacional que

reconhecesse a diversidade interna dos grupos e culturas romani, o que faz toda

diferença na hora do atendimento e da promoção em saúde, já que contextos

culturais influenciam no modo de perceber o processo de saúde-doença.

Em trabalhos anteriores, Araújo (2002, p. 139) salienta que, se “no mundo

simbólico nada assume existência antes de ser posto em circulação”, a assimetria

no poder discursivo se manifesta mais fortemente “na capacidade de fazer circular

mensagens e sentidos privados, tornando-os públicos”. Com a forte concentração

desses poderes nas instituições de saúde, caberia a eles a tarefa de fazer circular

informações suficientes e adequadas do ponto de vista da equidade. Mas, uma

prática historicamente desenvolvimentista e transferencialista da comunicação;

associada a uma visão do Outro marcada pela subalternização e pelo silenciamento
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solapa qualquer boa intenção.

Da mesma forma, a apropriação das políticas de saúde para ciganos

apresenta-se marcada por essas circunstâncias comunicacionais, que conflitam

com as condições e contextos locais do povo romani, dificultando sua efetivação.

Quando as pessoas das comunidades ciganas, excluídas e em situação de

desigualdade procuram os serviços de saúde aparecem questões problemáticas.

Entre essas situações podemos citar algumas, como o conflito que surge a partir

do entendimento do tempo. A relação diferenciada que mantém com as dimensões

multiespaciais e multitemporais, especialmente as comunidades que permanecem

no estilo de vida nômade, seminômade, itinerante ou viajante, confrontam as

visões de território geográfico e de tempo cronológico, ambos fundantes para os

serviços de saúde do SUS e do SNS.

Além disso, os sistemas de organização social ciganos envolvem muitas

variáveis, comoaculturadavergonhosidadee tabus frente aocorpo, podemacarretar

problemas para a saúde da mulher e do homem, como a prevenção do câncer de

próstata e do câncer de útero (Papanicolau) e de mama. Muitas pessoas ciganas

não aceitam ser atendidas por profissionais, principalmente médicos, que sejam de

sexo diferentes dos seus. Mas há unidades básicas de saúde que só possuem um

profissional médico contratado. Pelo que, muitas vezes, a reivindicação é para que

sejam atendidos preferencialmente por profissionais do mesmo sexo.

Há questões relativas às normas e protocolos médicos e burocráticos que

aparecem tanto no Brasil, quanto em Portugal. Quando o caso é de internamento,

os problemas conflitos aparecem nas regras de visita e acompanhamento pelo

excessivo número de parentes que costumam fazer “plantão” no serviço. Há casos

em que mais de 30 pessoas aguardam para visitar o ente internado. Como o

horário de visita é limitado, não há tempo que todos visitem o usuário internado,

mas muitas vezes, essa regra não é compreendida pelas pessoas ciganas, que

procuram maneiras de burlá-la, gerando desentendimento com os profissionais de

saúde.

A forma secular de exclusão dos romani pode ser exemplificada no modo

como o governo trata essa população. Apesar de constituir-se como aminoria étnica

mais numerosa do país, dispõe de apenas um departamento, o Núcleo de Apoio

às Comunidades Ciganas (NACCI), que é vinculado ao Alto Comissariado para as

Migrações (ACM), para fazer o diálogo e gerir políticas públicas destinadas a estas
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comunidades. Mesmo contemplando algumas iniciativas na área comunicação, o

ACM não tem desenvolvido ações na área da comunicação e saúde, um trabalho

que tem ficado a cargo das próprias ONGs ciganas e não-ciganas. Estas últimas,

sem estrutura para tanto, pouco tem olhado para a saúde e as primeiras, em sua

maioria, desenvolvem apenas trabalhos de assistencialismo, por vezes, reforçando

estereótipos e não um modelo de emancipação em saúde.

Ponto de convergência e dispersão

Apesar de serem pensados dentro de uma perspectiva universalista e

equitativa, na prática, os sistemas públicos de saúde são engessados, com

especificidades e procedimentos burocráticos; além de estarem fundados num

modo cultural e político de funcionamento, que se conformam dentro de um

sistema político neoliberal, dominante na sociedade moderna capitalista, que não

aceita outros modos de vida e não reconhece outros saberes que não os validados

pelo crivo científico, o que provoca a exclusão das pessoas ciganas da cidadania

e dos serviços de saúde e um atendimento universal e equitativo. Como resultado,

temos uma situação nefasta, que reproduz e amplia o racismo, a exclusão e as

desigualdades sociais em que a maioria das comunidades ciganas se encontram

hoje.

O racismo e a desqualificação histórica dos ciganos como pessoas com

direito a voz e cidadania se configuram como elementos que interferem nas

condições de apropriação das políticas, impedindo a mudança na melhoria da

saúde e da qualidade de vida dessas comunidades que, ao longo de séculos, no

Brasil e em Portugal, entre silêncios e invisibilidades, resistiram, criando táticas

de sobrevivência e de subversão ao sistema e valorizando outros aspectos da

vida, que não os estritamente materiais, a exemplo dos laços de solidariedade e

espiritualidade (SILVA JÚNIOR, 2009).

Como proposta de enfrentamento dessa situação, sugerimos a urgência de

questionar o lugar de receptor passivo e silenciado historicamente estabelecido para

os ciganos e pensar a população cigana como tendo algo a dizer, que necessita e

tem direito a ser escutada, a ser agente de sua própria presença pública, sendo

necessária a criação de canais apropriados de espaço de fala e de escuta. Isto implica

não só em admitir a premissa da existência das desigualdades e da exclusão social,
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como a necessidade de elaborar políticas redistributivas, que considerem contextos

e especificidades, especialmente aquelas vinculadas aos grupos marginalizados.
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Introdução

Das pedras de argila aos nossos dias, as bibliotecas são parte da história da

humanidade e bens sociais de relevância para a educação, a cultura e a história.

Acervos relevantes em todas as áreas do conhecimento compõem esses espaços

de poder simbólico, difusão do conhecimento e preservação da memória.

O livro registra a experiência humana, dos primórdios à contemporaneidade,

e exibe diferentes suportes, variando com a cultura e os recursos da época. O

e-book inovou o hábito de ler, e trouxe as potências da mídia virtual para o leitor,

porém o livro de papel tem representações culturais, sensoriais e afetivas que, para

além do ato da leitura, contribuem na apreensão do conteúdo do texto.

Shiyali Ramamritam Ranganathan, bibliotecário indiano, considerado o pai

da Biblioteconomia moderna, estabeleceu cinco leis que traduzem a essência

da prática biblioteconômica. As cinco leis da Biblioteconomia desenvolvem no

bibliotecário a capacidade de vislumbrar a biblioteca através de uma abordagem

holística, enxergando-a como um sistema que sempre procura o equilíbrio entre

a preservação da memória e a disseminação do conhecimento. A quinta lei de

Ranganathan aborda a biblioteca como um organismo em expansão e evoca o

processo constante de evolução ao qual a biblioteca necessita acompanhar a fim

de cumprir seus propósitos.

O momento histórico que estamos construindo trouxe consigo novas

tecnologias que modificaram a maneira como produzimos, disseminamos e

consumimos informação, modificando também o papel de atuação da biblioteca.

Valentim (2017) nos informa dos desafios que a biblioteca enfrenta neste milênio,

entre os quais se destacam a interação com as tecnologias de informação e

comunicação (TICs), as demandas da sociedade em rede e o desenvolvimento de

competência em informação no público usuário.

Hoje, ao invés de grandes catálogos repletos de fichas, há catalálogos on-line

que possibilitam a recuperação da informação desejada com poucos cliques. No

lugar de grandes salas povoadas por coleções de periódicos científicos, predominam

bases de dados, das mais diversar áreas do conhecimento, repletas com o que há
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de mais atual no mundo da ciência.

Seja qual for a natureza de atuação da biblioteca ou sua especialidade,

essas profundas transformações a transpassam diretamente enquanto instituição

responsável pela salvaguarda do conhecimento e disseminação de informação por

excelência. As bibliotecas hospitalares também se inserem nesse contexto, e isso

as direciona no sentido de uma ressignificação.

Acriaçãodeuma redeevocaanoçãodecompartilhamentoemmuitos sentidos.

A reunião de bibliotecas potencializa o cenário de atuação dessas instituições; a

sinergia resultante deste processo agrega valor à prática bibliotecária e empodera

os profissionais que nelas atuam. Nestas premisssas baseia-se a formação da rede

de bibliotecas dos hospitais e institutos do Ministério da Saúde, objeto de discussão

do presente trabalho.

A rede de bibliotecas é estruturada por 10 unidades de informação

especializadas em saúde, sendo os hospitais federais: Andaraí, Bonsucesso,

Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa, Servidores do Estado e o Instituto Nacional de

Câncer, Instituto Nacional de Cardiologia, o Instituto Nacional de Traumatologia

e Ortopedia, localizados no Rio de Janeiro, e o Grupo Hospitalar Conceição, em

Porto Alegre.

Este texto evidencia a experiência de criação desta rede a partir da

compreensão do papel da biblioteca hospitalar. Aborda o conceito, os requisitos

essenciais para sua estruturação e funcionamento, bem como a legislação que

norteia as suas atividades. Versa sobre o contexto de criação, seus objetivos

e as ações previstas no projeto. Relaciona a instituição da rede a movimentos e

iniciativas que fortalecem e justificam sua existência.

As bibliotecas são locais privilegiados para construção de novos

conhecimentos. A presença do usuário nestes espaços reais favorece a troca

de saberes; as relações presenciais geram vínculos e afetos que fomentam a

criatividade; os conflitos e contradições inerentes a estas relações são matéria para

a construção e o compartilhamento de valores. No campo da saúde, as bibliotecas

constituem um diferencial de qualidade nos processos educativos.
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A biblioteca hospitalar: fundamentos, requisitos e seu papel no SUS

Etelvina Lima, em artigo pioneiro publicado em 1973, resgata o conceito de

biblioteca hospitalar utilizado por Barbara Coe Johnson, bibliotecária precursora

nos estudos sobre bibliotecas hospitalares. A autora americana destaca a biblioteca

hospitalar como o

departamento de um hospital investido da responsabilidade e
autoridade para assegurar ao pessoal docente, clínico, pesquisador,
auxiliar e administrativo o acesso à informação, com finalidade de
habilitá-lo a prover o melhor cuidado possível aos pacientes, dentro
de suas limitações de recursos (JOHNSON, 1967 apud LIMA, 1973,
p. 143).

Por esse viés torna-se possível vislumbrar a biblioteca hospitalar como um

organismo de processos sistêmicos que auxilia os profissionais de instituições de

saúde a embasarem suas práticas em evidências, utilizando a informação para

tomada de decisão. O conceito de Barbara Johnson explora a biblioteca hospitalar

em seu lado inclusivo, que está apta a atender as demandas informacionais não

somente do corpo clínico, mas de todas as categorias profissionais que atuam na

instituição hospitalar.

Toda biblioteca necessita de um aparato mínimo que possibilite a prestação

de um bom serviço a seus usuários. Em seu artigo, Lima (1973) elenca os quatro

requisitos essenciais ao funcionamento de uma biblioteca hospitalar, onde destaca

o bibliotecário, as instalações, o acervo e suas atividades como elementos

imprescindíveis às bibliotecas inseridas no contexto hospitalar.

Dos requisitos citados anteriormente, a autora reconhece a relevância do

profissional de Biblioteconomia elencando-o como primeiro da lista. No seu ponto

de vista, o bibliotecário é quem detém o domínio de técnicas de sistematização

e organização da informação, competência essencial para atuar atendendo às

demandas de busca informacional altamente especializadas que ocorrem na área

da saúde.

A literatura atribui diferentes nomenclaturas para os bibliotecários atuantes

na área da saúde. Trabalhos como o de Biaggi e Valentim (2018), Beraquet e Ciol

(2009) e Silva (2005) abordam as tipologias destes profissionais, denominando-
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os de bibliotecário médico, clínico e informacionista. Em síntese, o bibliotecário

médico seria o que atua na biblioteca da unidade hospitalar, realizando os trabalhos

técnicos pertinentes, atendendo ao público usuário e realizando capacitações.

O bibliotecário clínico e o informacionista são profissionais que atuam junto as

equipes médicas, provendo-as de informação pertinente à tomada de decisão, são

profissionais especializados comdomínio em temáticas relacionadas a bioestatística,

medicina e epidemiologia.

Estes diferentes campos de atuação exigem expertises particulares, fazendo-

se necessário, por vezes, o conhecimento de disciplinas específicas que fogem

ao escopo de formação tradicional. Por outro lado, as atividades desenvolvidas

por bibliotecários na área da saúde giram em torno de um objetivo comum:

prover informação pertinente e confiável aos profissionais de saúde de maneira a

auxiliá-los nas tomadas de decisão, fortalecendo a prática da Medicina Baseada

em Evidências (MBE), que consiste em um método que “utiliza provas científicas

existentes e disponíveis no momento, com boa validade interna e externa, para a

aplicação de seus resultados na prática clínica”, visando verificar “a efetividade,

eficiência, eficácia e segurança.” (EL DIB, 2007, p. 1).

Neste cenário o papel do bibliotecário se torna estratégico. Tendo em vista o

volume de publicações científicas e bases de dados em saúde, disponíveis nos mais

diversos meios e formatos, as competências e habilidades inerentes torna-o apto

a “acessar, prospectar, selecionar, analisar, sistematizar, organizar e disseminar

a informação”. (BIAGGI; VALENTIM, 2018, p. 33). Ele é o mediador que auxilia os

profissionais no exercício da saúde baseada em evidências.

Sobre as instalações da biblioteca, a autora ressalta a importância de um

local devidamente organizado, com móveis que prezem a ergonomia e o conforto

do usuário. Para ela um ambiente confortável e receptivo contribui para melhor

aproveitamento da biblioteca e de seu acervo. Vários aspectos influenciam na

composição de um espaço agradável, e por isso exigem tanta atenção quanto

qualquer atividade técnica. Variáveis como temperatura, umidade, ventilação,

iluminação e ruídos devem ser monitorados constantemente. O desequilíbrio desses

fatores altera a qualidade do ambiente, impactando diretamente a experiência do

usuário e acelerando o processo de degradação do mobiliário e do acervo.

Ao abordar as especificidades do acervo de uma biblioteca hospitalar,

Etelvina Lima atenta para os desafios impostos à sua formação, como a escassez
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de literatura especializada sobre formação e desenvolvimento de coleções no

âmbito das Ciências Biomédicas e a falta de recursos financeiros destinados à

manutenção do acervo.

No que concerne às atividades, a autora elenca uma série de práticas que

devem ser desenvolvidas pelas bibliotecas de hospitais. Aborda o serviço de

intercâmbio entre bibliotecas como ferramenta de potencialização do atendimento

às demandas informacionais dos usuários e reforça o papel educativo que a

biblioteca e o bibliotecário desempenham por meio do desenvolvimento de ações

voltadas à capacitação dos usuários para utilização das fontes de informação.

A educação de usuários para utilização de fontes de informação, prática

que se insere no escopo de atuação do bibliotecário, é hoje vista a partir de uma

perspectiva mais ampla, que engloba o desenvolvimento de habilidades cognitivas,

pessoais e éticas para a formação de indivíduos capazes de utilizar informação

de maneira eficaz. O information literacy, como abordado por Elisabeth Dudziak

(2003), ou competência em informação, diz respeito a umprocesso de aprendizagem

contínuo que possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências

que transforma o usuário num sujeito autônomo, capaz de identificar suas

necessidades informacionais, avaliar criticamente uma informação e transformá-la

em conhecimento.

Bibliotecárias e bibliotecários protagonizam esses cenários. Com o adequado

domínio em tecnologias da informação e comunicação, desempenham um papel

educativo, e de socialização do conhecimento; facilitam o acesso do usuário ao

universo da informação; são interlocutores nos processos sociais de democratização

do saber.

Cabe ressaltar que as bibliotecas hospitalares oferecem aos profissionais o

necessário aporte informacional para a qualificação da assistência, e da função

educadora inerente à sua prática, além disso, são exigências das instâncias

regulatórias para a formação no país.

Para se configurar como espaço de formação, a unidade hospitalar precisa

cumprir uma série de requisitos previstos em lei, entre os quais está a existência de

biblioteca. A resolução CNRM nº 2/2005, que estabelece requisitos mínimos para

uma instituição ter seu Programa de Residência Médica reconhecido, estabelece,

entre outras exigências, que a mesma deve “possuir biblioteca atualizada com um
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acervo de livros e periódicos adequado ao programa de residência médica, bem

como ter acesso a bibliografia via Internet”.

Além disso, as unidades hospitalares que possuem ou almejam obter

certificação de hospital de ensino devem obedecer a Portaria Interministerial nº

285, de 24 de março de 2015, que exige documentação comprobatória para os

critérios adicionais que falam sobre a “descrição das instalações da biblioteca

da unidade hospitalar e/ou IES conveniada e dos portais virtuais acessíveis pelos

residentes e alunos, emitido pela direção do hospital ou da IES”.

O princípio de universalidade de acesso é a força-motriz do Sistema Único

de Saúde (SUS), o que o caracteriza como um bem social. As bibliotecas inseridas

no contexto do SUS precisam privilegiar a universalidade de acesso em sua missão

e em seus objetivos. Além de seu papel para com o desenvolvimento científico e

o apoio significativo às atividades de ensino, a biblioteca de hospital desempenha

um papel social de aproximação de todos os estratos profissionais que atuam na

instituição às ferramentas digitais e às boas práticas de utilização de tecnologias

de informação e comunicação.

Este cruzamento de demandas tradicionais e emergentes desafiam a biblioteca

hospitalar e seus bibliotecários, principalmente no âmbito do SUS, a pensarem em

estratégias sustentáveis que comportem o tradicional e a mudança, utilizando-se

de recursos escassos para isso. A solução então é compartilhar: conhecimentos,

práticas, recursos, ferramentas – tudo que for passível de compartilhamento em

uma rede. É sobre isto que discorreremos a seguir.

Rededebibliotecasdoshospitais e institutosdoMinistériodaSaúde:potencialidades,

desafios e perspectivas

O Ministério da Saúde (MS) possui uma rede hospitalar federal assistencial

de média e alta complexidade, alinhada aos princípios do SUS, que contribui de

modo significativo para a formação de especialistas no país. Possui unidades

certificadas como Hospitais de Ensino, Programas de Residência Uniprofissional e

Multiprofissional, além de desenvolver pesquisas integradas à sua missão. Todas

dispõem de biblioteca, variando, em diferentes níveis, no que tange aos seus

recursos, e a capacidade de responder de forma satisfatória às demandas oriundas

do expressivo trabalho desenvolvido pelo conjunto destas instituições.
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O projeto de criação da rede de bibliotecas foi desenvolvido como estratégia

para fortalecimento da gestão da informação e produção do conhecimento desta

rede de hospitais. A iniciativa é resultado do projeto desenvolvido pela Coordenação

de Disseminação de Informações Técnico-Científicas em Saúde (CODINF/CGDI/

SAS/SE/MS), que em 2014, deu início ao trabalho de implementação em conjunto

com as bibliotecárias e os bibliotecários das unidades que a compõem. Em 2018 a

rede de bibliotecas, coordenada pela CGDI/SAS/SE/MS, teve ampliação das suas

ações de forma muito interativa com as bibliotecas federais do Rio de Janeiro.

Diante da transformação dos modelos de gestão e da utilização de novas

tecnologias, dos desafios e perspectivas que perpassam as bibliotecas deste

século, Carvalho (2017) considera que “a intenção de criar uma rede ou consórcio

surge do reconhecimento de que os recursos disponíveis na biblioteca não são

suficientes para apoiar a instituição no cumprimento de sua missão e objetivos”.

Além disso, destaca que “[...] redes de bibliotecas são mecanismos eficazes para

o compartilhamento de valores, ideias, competências e serviços”. Assim, do ponto

de vista operacional, a formação de uma rede de bibliotecas estreita laços e reforça

a ideia de compartilhamento e desenvolvimento articulado, de intercâmbio de

experiências, práticas, tecnologias e recursos.

O objetivo principal para criação da rede foi instituir uma articulação entre

as bibliotecas que a compõe, vislumbrando o fortalecimento, a cooperação e a

interoperatividade entre elas. A premissa norteadora deste projeto é o fortalecimento

destas bibliotecas, tendo em vista suas demandas comuns: captação de recursos

financeiros, melhorias de infraestrutura, padronização de processos técnicos,

contratação e aperfeiçoamento de recursos humanos, modernização de mobiliário e

equipamentos de informática, aquisição de software de gestão, além da atualização

de publicações e acesso às fontes de informação científicas e tecnológicas em

saúde.

Este movimento de fortalecimento alinha-se a políticas estratégicas,

programas de democratização do conhecimento científico, práticas de cooperação

e compartilhamento, que são desenvolvidas entre países e instituições, sob a ótica

da valorização da prática biblioteconômica, da gestão da informação e de dados

na área da saúde.

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS)

ressalta a finalidade social da produção e absorção do conhecimento científico
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e tecnológico pelos sistemas, serviços e instituições de saúde. Segundo o texto

desta política existem lacunas quanto à disseminação de informações científicas e

tecnológicas de interesse para a gestão do SUS, apesar de várias iniciativas bem

sucedidas. São exemplos destas iniciativas, os bancos de dados do Ministério

da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e

Comunicações (MCTIC); as Bibliotecas Virtuais do Centro Latino-Americano e do

Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPAS). A despeito desses

esforços, ainda persistem insuficiências na informação para o público leigo e para

profissionais de saúde.

A formação da rede de bibliotecas visa contribuir para o preenchimento

dessas lacunas, articulando esses pólos de informação dos hospitais e institutos

do MS, reunindo seus bibliotecários para agirem em sinergia, desenvolvendo ações

e projetos que fortaleçam e potencializem o alcance de atuação dessas unidades

na produção, organização e disseminação do conhecimento gerado dentro de suas

instituições.

Nesse sentido foi criado, dentro do Colegiado de Gestão do Conhecimento

da Área de Ensino e Pesquisa, o eixo de informação e comunicação em saúde. Este

eixo subdivide-se em duas frentes de trabalho: bibliotecas e telessaúde, tendo por

objetivo desenvolver ações de fortalecimento desses espaços e de suas práticas

no âmbito dos hospitais federais e institutos. O grupo de trabalho das bibliotecas,

composto por representantes dos hospitais e institutos da rede, atua fomentando

ações estratégicas de visibilidade, valorização e fortalecimento dessas unidades de

informação. A parceria entre a Coordenação Geral de Disseminação de Informação

e a Área de Ensino e Pesquisa propiciou a concretude da rede de bibliotecas, bem

como o apoio necessário a implementação desses projetos.

Conclusão

Em uma sociedade cada vez mais conectada, a biblioteca hospitalar se

posiciona como mediadora entre profissionais e equipes de saúde e o acesso à

informação confiável que se aplique à realidade de suas demandas. Ela auxilia

no processo de desenvolvimento de usuários autônomos, críticos e capazes de

identificar suas necessidades informacionais e de saná-las. No contexto do SUS,
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as bibliotecas de hospitais que se inserem neste sistema possuem o desafio de

estarem alinhadas aos seus princípios, sem, no entanto, deixar de cumprir seu papel

no que tange à missão essencial da biblioteca enquanto instituição responsável

pela salvaguarda e disseminação de informação por excelência.

Os novos paradigmas constituídos pelo advento e uso massificado das

tecnologias de informação e comunicação mudaram os hábitos de geração e

consumo de conhecimento. Nesta realidade, a biblioteca hospitalar precisa

reinventar-se de forma a cumprir as demandas estabelecidas pela sociedade em

rede, buscando atender a um público usuário especializado que necessita de

informação atual e confiável para reduzir incertezas e tomar decisões. A escassez

de recursos coloca-se como barreira a inovação destes espaços e de seus serviços,

o compartilhamento proporcionado pela criação de uma rede mostra-se a solução

adequada a este desafio.

A criação da rede de bibliotecas dos hospitais e institutos do MS vem

proporcionando a oportunidade dessas unidades de informação se tornarem

visíveis dentro de suas instituições e de demonstrarem todo o seu potencial.

Este movimento que advoga em prol dessas diferentes esferas do Ministério da

Saúde propiciou o apoio necessário ao início de uma árdua empreitada, na qual

busca-se o fortalecimento dessas bibliotecas, tonando-as inovadoras, atuantes,

um centro efervescente de compartilhamento de saberes, de criação e difusão de

conhecimento, com o propósito maior de fortalecimento e defesa do SUS. É isto

que pretendemos ser.
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Telessaúde nos Hospitais Federais do RJ: Integração de
Cenários no Fortalecimento do SUS

Ana Cristina Carneiro Menezes Guedes1

Ingrid Vianna Espinosa2

Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE)

Resumo: Este capítulo descreve e analisa o percurso e a estruturação da telessaúde
naRedeHospitalar Federal noRio de Janeiro, tendo comoobjetivo delinear umcampo
institucional de pesquisa e intervenção relacionado aos Núcleos de Telessaúde
(NT), contribuindo para mudanças nas relações de pesquisa, ensino e assistência.
Apresenta algumas reflexões sobre a experiência de inserção da telessaúde na
Área de Ensino e Pesquisa, que demonstra seu potencial na pactuação das ações
de telessaúde no Rio de Janeiro, podendo contribuir na articulação e organização
dessas ações em torno dos NT, compartilhando desafios e responsabilidades.

Palavra-chave: Telessaúde. Telemedicina. e-Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS).
Hospitais Federais.

Introdução

O desenvolvimento tecnológico vem apresentando muitos avanços com

significativas contribuições na área da saúde. O interesse no campo aumentou

drasticamente nos anos 1990 (PEREDNIA; ALLEN, 1995), produzindo mudanças nas

práticas profissionais, no ensino e na pesquisa.

A telemedicina, neste cenário, se configura como ferramenta valiosa, tem

transformado rapidamente os sistemas e serviços de saúde em todo o mundo. As

inovações técnicas; os sistemas eletrônicos, que processam dados e fornecem

funções de suporte à decisão; e os sistemas diagnósticos à distância, ajudam os

profissionais na decisão clínica, ampliando as perspectivas do cuidado em saúde

(Banta, 2009).

¹ Coordenadora do Núcleo de Telessaúde do Hospital Federal dos Servidores do Estado e integrante da Divisão de Ensino
e Pesquisa do HFSE. Membro da comissão de Certificação de Hospitais de Ensino. Atua na área de Telessaúde com
ênfase nos processos formativos em saúde.

² Bibliotecária e Responsável Técnico da Biblioteca Dr. Nunjo Finkel do Hospital Federal dos Servidores do Estado.
Membro da Comissão do Núcleo de Telessaúde HFSE RJ. Integrante da Rede de Bibliotecas dos Hospitais e Institutos
do Ministério da Saúde (MS).
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No contexto de ampliação, a OrganizaçãoMundial de Saúde (OMS) incorporou

o Observatório Global para e-Health (GOe) aplicado ao desenvolvimento de estudos

na área e também recomenda que as tecnologias da informação e comunicação

(TICs) sejam integradas às ações de saúde, no desenvolvimento e execução das

políticas e planejamentos. Nesta perspectiva, a telemedicina tem sido apontada

como uma importante ferramenta de fortalecimento para enfrentar os desafios

contemporâneos dos sistemas de saúde universais.

telemedicina compreende a oferta de serviços ligados aos cuidados
com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico; tais
serviços são prestados por profissionais da área da saúde, usando
tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio
de informações válidas para diagnósticos, prevenção e tratamento
de doenças e a contínua educação de prestadores de serviços em
saúde, como para fins de pesquisas e avaliações (WHO, 2009).

Na literatura, o termo telessaúde pode ser considerado uma ampliação

conceitual do termo telemedicina. Segundo Melo e Silva, (2006), o termo está

associado ao “uso das tecnologias de informação e comunicação para transferir

informações de dados e serviços clínicos, administrativos e educacionais em

saúde”. Embora apresentem algumas variações em termos de funções e objetivos,

por exemplo, ambos convergem no que diz respeito a utilização das TIC´s na saúde,

e muitas vezes são utilizados como sinônimos. Para efeitos conceituais o termo

telessaúde será incorporado ao texto na perspectiva mais ampliada, englobando

todo uso das TIC´s na prestação dos serviços de saúde.

Para Sabbatini (2011), o Brasil é um país que oferece grandes oportunidades

para o desenvolvimento da telemedicina, com grande dimensão territorial, locais

isolados de difícil acesso e potente rede de telecomunicação. As dificuldades

enfrentadas pelos sistemas de saúde são inúmeras, agravadas pelo quadro de

transição demográfica, epidemiológica e do desenvolvimento da medicina.

Com isso, novas organizações desses sistemas são necessárias, frente à

complexidade do contexto epidemiológico e as múltiplas respostas que compõem

o cenário do cuidado em saúde. A telessaúde dessa forma, pode assumir um papel

estratégico aliando a qualificação da saúde, a ampliação do acesso e a minimização

de custos.
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A telessaúde no Brasil vem sendo utilizada desde a década de 1990 nas ações

nacionais, com vistas a contribuir com expansão do acesso ao cuidado em saúde

com qualidade. Em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) criou a Rede

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com objetivo de construir infraestrutura de

rede nacional de telecomunicação para a comunidade acadêmica. A rede começou

a ser montada em 1991, voltada para a comunicação científica e tecnológica,

sendo remodelada, em 2000, para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento em

telecomunicação (SILVA, 2014). Dois grandes projetos de abrangência nacional

podem ser destacados neste contexto: Telessaúde Brasil Redes - instituído em

2007 e ampliado em 2011 e a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) - criada

em 2006.

O Telessaúde Brasil Redes com foco na atenção primária voltado para a

qualificação das equipes de saúde da família, teve início em nove estados brasileiros

com nove núcleos, em cada núcleo vinculados 100 pontos de telessaúde. Em2016 o

programa incluía a cobertura a 3.417 municípios. Na RUTE, o foco foi a implantação

de infraestrutura de interconexão nos hospitais universitários e unidades de ensino

de saúde no Brasil, criando unidades de telessaúde e promovendo a integração de

projetos existentes na área. Atualmente, a RNP, conta com o apoio do Ministério

da Saúde (MS) e do Ministério da Educação (MEC), além do MCT (MALDONADO;

MARQUES; CRUZ, 2016).

A implementação de projetos e políticas na área representou significativo

avanço no cenário brasileiro. A inclusão digital, ampliação do conhecimento e

redução das desigualdades podem ser observados em análise das 100 primeiras

unidades RUTE (MESSINA; RIBEIRO FILHO, 2013). A integração dos programas

Telessaúde Brasil Redes, Rede Universitária de Telemedicina e Universidade Aberta

do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), cujos impactos alcançam mudanças

importantes, constituem grande potencial na solução dos desafios contemporâneos

da saúde.

Nesse contexto, a incorporação de tecnologias e conhecimentos científicos

que se ampliam com o avanço das implementações de telessaúde no país, exigem

a organização de serviços e processos de trabalho. Assim, a constituição de

espaços de interlocução, podem favorecer a criação e a organização de estratégias

de intervenção de âmbito multidisciplinar, contribuindo para enfrentamento de

questões ligadas ao processo de consolidação dos NT, como forma de estabelecer



REFLEXÕES SOBRE ENSINO E PESQUISA NO SUS: EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE
137

elos no fortalecimento da rede.

O texto tem como perspectiva elucidar o percurso e as construções sobre

a experiência de estruturação de rede colaborativa dos núcleos de telessaúde nos

hospitais federais do Rio de Janeiro, contribuindo para mudanças nas relações

de pesquisa, ensino e assistência, fortalecendo a construção de vínculos entre

os profissionais no que se refere a organização e o manejo da telessaúde nas

instituições.

Telessaúde no Rio de Janeiro: Desafios e Possibilidades

Os ganhos no uso das TIC´s na área da saúde, já evidenciados no texto,

envolvem a reconfiguração dos serviços e a modificação de práticas de saúde.

Novas competências e habilidades são desenhadas no processo de adoção de

novas tecnologias ao trabalho. Desse modo telessaúde expressa-se para além do

uso de tecnologias da informação e comunicação, constituindo-se assim de forma

ampliada e sistêmica, envolvendo múltiplos aspectos, quando consideramos a

dimensão organizativa e operativa do trabalho.

Nesta perspectiva podemos destacar que entre as questões que atravessam

a prática da telessaúde, está o desafio de resgatar a unidade entre teoria e prática,

entre saber e fazer, promovendo reflexão sobre a prática assistencial, muitas

vezes fragmentada e hospitalocêntrica, que não contempla a complexidade dos

processos de saúde. Os núcleos de telessaúde dos hospitais federais do Rio de

Janeiro podem desempenhar papel importante no desenvolvimento de ações no

que se refere a experiência de construção do trabalho em rede, na circulação do

saber e produção do conhecimento.

Outro ponto importante no fortalecimento do SUS que podemos destacar

nas ações dos núcleos de telessaúde refere-se as equipes multiprofissionais. Neste

aspecto modelos que favoreçam a construção dinâmica do conhecimento fortalece

o diálogo e amplia o conhecimento da realidade.

Mendes (2011) destaca que estudos realizados em torno dos modelos

de atenção à saúde baseados excessivamente na atenção uniprofissional, tem

apresentado resultados desfavoráveis no que se refere a prover cuidados adequados

às condições agudas e crônicas e ao manejo das situações de saúde de acordo
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com as evidências disponíveis. O trabalho multiprofissional se apresenta como uma

nova sistemática de atenção onde estabelecer e compartilhar uma visão comum

focada na solução de problemas são aspectos fundamentais a serem incorporados

ao cuidado.

O autor ainda ressalta que a utilização da telessaúde pode fortalecer a ideia

de equipe, a utilização de ferramentas que amplie e qualifique o cuidado prestado

é fundamental. No manejo desse recurso destacamos que não se trata apenas de

ampliação de competências, mas da incorporação de novas relações que amplie o

trabalho compartilhado para tornar produtivas as interações entre os profissionais

e o conhecimento produzido. Desse modo a transformação do modelo de atenção

pode ser favorecida no encontro com a construção da prática da telessaúde.

Assim sendo, estratégias bem desenhadas são necessárias para que a

atenção hospitalar possa estabelecer um diálogo com as condições concretas de

saúde da população, entendendo a complexidade não apenas como concentração

de densidade tecnológica, mas também como um outro modo de organizar as

ideias e religar os conhecimentos na esfera do cuidado; favorecendo a análise das

implicações das condições de saúde da população nos serviços de saúde.

A informatização dos hospitais como mecanismo de gerenciamento dos

processos assistenciais integra a agenda política do MS e se configura como

aspecto fundamental no avanço na gestão e na oferta dos serviços de atenção à

saúde. O conhecimento da realidade da população usuária das unidades de alta

complexidade promovido pelos sistemas informatizados, reúne, organiza e gerencia

informações no conjunto dos diferentes processos de trabalho, permitindo que

aspectos relacionados a gestão hospitalar, pesquisa, ensino e assistência possam

contribuir para eficiência e eficácia das práticas e políticas de saúde.

Um olhar sobre os mecanismos envolvidos no uso de novas tecnologias

nos processos de trabalho é fundamental para a consolidação das práticas de

saúde que integram o uso de sistemas de informações, que envolvem processos de

geração de conhecimento, diferenciado dos modelos tradicionais, adotando outros

modos de produzir o cuidado.

Desse modo a tarefa de pensar coletivamente os limites e possibilidades

no âmbito dos núcleos de telessaúde pode impulsionar a estruturação de uma

rede colaborativa, como eixo organizador e facilitador da integração dessa prática,
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com vistas a delinear necessidades e desafios, estabelecendo estratégias de

sustentabilidade e contribuindo para o fortalecimento da telessaúde.

No âmbito do estado do Rio de Janeiro, os NT tem se ampliado na rede de

hospitais federais. Cada Núcleo possui uma estrutura específica de funcionamento

com realidades diversas e ações independentes. Tem se desenvolvido de forma

fragmentada no que se refere a integração dos serviços de telessaúde no estado,

contribuindo de forma incipiente para o fortalecimento e qualificação da assistência,

como por exemplo (acesso/regulação). Nesse sentido, a inserção da telessaúde na

Área de Ensino e Pesquisa demonstra seu potencial na pactuação das ações de

telessaúde no Rio de Janeiro, podendo contribuir na articulação e organização

dessas ações em torno dos NT, compartilhando desafios e responsabilidades.

A experiência iniciada no ano de 2018 com a criação do Grupo de Trabalho

(GT), no Eixo Informação e Comunicação em Saúde pela área de Ensino e

Pesquisa se configurou como uma forma de conferir reconhecimento ao trabalho,

estabelecendo elos entre as atividades realizadas pelos NT. Nesta perspectiva ações

foram organizadas para o desenvolvimento da telessaúde como recurso a ser mais

explorado no fortalecimento das políticas direcionadas para o campo, no âmbito

do SUS. Apresentaremos algumas reflexões frutos da experiência de estruturação

do eixo, que consistiu em interrogar através dos encontros, quais questões estão

em jogo no estabelecimento da prática de telessaúde de forma integrada; como

expandir a ideia de rede, onde gerências e coordenações estabeleçam parceria

na elaboração de projetos que possibilitem um trabalho continuado, integral e

coordenado.

OGrupodeTrabalho, com representaçõesdasUnidadesHospitalares Federais:

Servidores do Estado, Lagoa e Cardoso Fontes, teve como diretriz a realização de

encontros sistemáticos, focados na fundamentação teórica-metodológica no que

se refere a telessaúde do ponto de vista dos processos de trabalho instituídos no

NT. Descreveremos algumas ações presentes no alinhamento do trabalho.

A partir de algumas informações prévias sobre estrutura, gestão do trabalho,

foi possível esboçar conjuntamente umpanoramapreliminar sobre as especificidades

e necessidades para a integração de ações no âmbito da telessaúde no Estado

do Rio de Janeiro, de forma a contribuir para o fortalecimento das atribuições e

atividades vinculadas a prática de trabalho desenvolvida nos NT, com foco na

qualificação dos serviços. Apresentamos abaixo proposta metodológica desenhada
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para organizar e compartilhar o trabalho nos NT, desenvolvidas no GT.

1. Construir mapa perfil dos Núcleos de Telessaúde nos hospitais
federais do Rio de Janeiro, para subsidiar elaboração de
planejamento e gerenciamento das ações;

2. Elaboração de plano de trabalho voltado para a construção
de estratégias coletivas de âmbito interdisciplinar, com
vistas ao fortalecimento de aspectos temáticos, conceituais,
organizacionais e de gestão dos NT;

3. Constituir espaço de interlocução com instâncias gestoras
da política de telessaúde no Rio de Janeiro, através da
aproximação com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB),
contribuindo para construção de processos de trabalho e de
conhecimento no âmbito das práticas de trabalho dos Núcleos
de telessaúde no Estado.

As ações encaminhadas visam o melhor aproveitamento da infraestrutura dos

NT e fomentar a colaboração, compartilhar e promover práticas que maximizem o

desempenho da rede.

Nessa perspectiva, foi fundamental a criação do dispositivo coletivo, que

possibilitou o encontro com o fazer cotidiano, desafiando a teorização permanente

sobre o fazer e favorecendo a criação e a organização de estratégias de intervenção

de âmbito multidisciplinar, contribuindo para enfrentamento de questões

ligadas aos processos de trabalho. Ao Identificar as características estruturais

e organizacionais referente às atividades desenvolvidas nos NT, subsídios serão

criados para estruturação e organização de novas estratégias no que diz respeito à

telessaúde nos cenários hospitalares destacados.
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Considerações finais

A construção de experiências que sejam possíveis compartilhar saberes e

aprender mais sobre o trabalho e sua gestão, são fundamentais na consolidação

dos NT.

Desse modo, as ações interdisciplinares geradas nos “encontros” se

apresentam como elementos importantes na constituição de práticas de saúde

mais integradas, considerando sua complexidade. Podemos destacar que o

desenvolvimento da telessaúde através da criação do núcleo, ganha um importante

papel no processo de institucionalização, e sua entrada no planejamento anual da

Área de Ensino e Pesquisa, no Plano de Metas, são respostas organizacionais a um

processo de trabalho que tende a ultrapassar o uso da telessaúde como ferramenta

em si mesma para caracterizar um cenário mais abrangente, constituindo-se como

uma conquista.

Estes elementos têm decorrências importantíssimas na gestão do trabalho

e se atualizam nas práticas cotidianas. Lembramos que a estrutura e suporte nos

programas de implantação dos Núcleos de Telessaúde nas unidades federais do

Rio de Janeiro, têm alcançado efeitos relevantes na sustentação de infraestrutura,

mas os modos de apropriação dessa prática, indicam desafios na consolidação do

trabalho.

Acreditamos que ao incorporar a dimensão técnico-pedagógica e os múltiplos

componentes de subjetividade ao trabalho, podemos contribuir com a reflexão em

torno de alternativas que promovam uma melhor integração e maximização dos

NT.
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Segurança do paciente é possível?

Maria de Lourdes de Oliveira Moura1

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

Resumo: A segurança dos cuidados de saúde é uma grande preocupação global.
Cuidados à saúde inseguros oneram o sistema de saúde devido ao prolongamento
do tempo de internação e ao aumento dos custos, somados à perda de salários e
produtividade, constituindo uma importante questão. Estima-se que ocorram a cada
ano 421 milhões de internações no mundo e aproximadamente 42,7 milhões de
eventos adversos durante essas internações, sendo que 2/3 dos eventos adversos
ocorrem em países de baixa e média renda. Apesar da melhoria comprovada em
determinadas áreas, como as IRAS, a escala da melhoria na segurança do paciente
tem sido limitada. Embora muitas intervenções tenham se mostrado eficazes,
muitas outras têm sido ineficazes, e algumas, bastante promissoras, têm questões
importantes por resolver. O sistema de saúde continua funcionando com baixo
grau de confiabilidade, o que significa que os pacientes com muita frequência
sofrem danos que poderiam ter sido evitados ou amenizados.

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Política de Saúde. Avaliação da Qualidade
dos Cuidados de Saúde.

Introdução

Anualmente um número inadmissível de pacientes sofre lesões ou morre

devido a cuidados de saúde inseguros e de baixa qualidade. A maioria dessas

lesões é evitável. A carga do cuidado inseguro revela a magnitude e a escala do

problema (WHO, 2017a).

Diversos estudos realizados em países de alta renda identificaram que um

número significativo de pacientes têm incidentes durante os cuidados de saúde,

que resultam em lesões permanentes, maior tempo de permanência em instalações

de saúde e óbito. Garantir a segurança dos pacientes é um importante desafio para

os profissionais de saúde em todo o mundo. A segurança dos cuidados de saúde

é atualmente uma grande preocupação global (WHO, 2017b).

¹ Médica, especialização em Doenças Infecciosas e Parasitárias pelo Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas e
mestrado em Ciências da Saúde pela ENSP/FIOCRUZ. Coordena a Coordenação de Segurança do Paciente e Gestão
de Risco da SUVISA/SVS/SES-RJ, atua como coordenadora adjunta do Comitê Estadual de Segurança do Paciente e
assessora técnico-científica do PROQUALIS/ICICT/FIOCRUZ.
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Desenvolvimento

Diante da frequência e gravidade dos danos aos pacientes decorrentes dos

cuidados de saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou em 2004 a

Aliança Mundial para Segurança do Paciente, tendo como objetivo despertar a

consciência profissional e o comprometimento político para uma melhor segurança

na assistência à saúde e apoiar os estadosmembros no desenvolvimento de políticas

públicas e na indução de boas práticas assistenciais (WHO, 2006).

O elemento central da Aliança, hoje denominada de Patient Safety é a

formulação de Desafios Globais para a Segurança do Paciente sobre temas

representativos dos principais riscos relacionados com a assistência à saúde,

considerados relevantes para os países membros da OMS. Anualmente são

organizados programas que buscam melhorar a segurança do paciente e a cada

dois anos um novo Desafio é formulado para fomentar o comprometimento global

e para destacar temas correlacionados e direcionados para uma área de risco

identificada como significativa em todos os Estados Membros da OMS (WHO,

2006).

O primeiro desafio selecionado foi Prevenção de Infecção Relacionada

à Assistência à Saúde (IRAS) (WHO, 2009). Entre as ações propostas foi

destacada a Campanha “Uma assistência limpa é uma assistência mais segura”

voltada para a adoção pelos serviços de saúde das práticas recomendadas

de higienização das mãos. O tópico escolhido para o segundo Desafio Global

para a Segurança do Paciente foi Cirurgia Segura (OMS, 2009), tendo como

objetivo prevenir erros, evitar danos e salvar vidas contemplando a prevenção

de infecções de sítio cirúrgico; anestesia segura; equipes cirúrgicas seguras;

e indicadores da assistência cirúrgica. O terceiro desafio global é medicação

sem dano, que tem como objetivo abordar as fragilidades nos sistemas de

saúde que levam a erros de medicação e graves danos e como meta reduzir

em 50% os danos graves e evitáveis associados a medicamentos em todos

os países nos próximos cinco anos (WHO, 2017a).
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A carga e o impacto dos cuidados inseguros

Estima-se que ocorram a cada ano 421 milhões de internações no mundo e

aproximadamente 42,7 milhões de eventos adversos durante essas internações,

sendo que 2/3 dos eventos adversos ocorrem em países de baixa e média renda.

Nos países de baixa e média renda, a combinação de numerosos fatores

desfavoráveis contribui para o cuidado inseguro do paciente, como: falta de pessoal;

estruturas inadequadas; superlotação; escassez de materiais e equipamentos

básicos, e falta de higiene e saneamento. Além disso, uma fraca cultura de

qualidade do cuidado e segurança do paciente, processos de assistência falhos

e lideranças desinteressadas enfraquecem ainda mais a capacidade dos sistemas

e organizações de saúde em garantir a provisão de cuidados de saúde seguros

(WHO, 2017b).

Estima-se que o custo do dano associado à perda de vida ou a danos

permanentes, o que resulta em perda de capacidade e produtividade dos pacientes

afetados e famílias, equivale a trilhões de dólares dos EUA a cada ano. Cuidados

à saúde inseguros - onde os pacientes são prejudicados pela assistência médica

destinada a ajudá-los - podem ter consequências graves. Os eventos adversos

podem levar a danos diretos e promover efeitos colaterais sobre a confiança

do paciente no sistema de saúde. Muitos formuladores de políticas de saúde

consideram a segurança do paciente como um problema para os países de alta

renda, onde a maior parte da população tem acesso a cuidados básicos de saúde.

Danos decorrentes de cuidados inseguros apresentam desafios significativos aos

sistemas de saúde em todo o mundo (WHO, 2017b).

Cuidados à saúde inseguros oneram o sistema de saúde devido ao

prolongamento do tempo de internação de pacientes e ao aumento dos custos,

somados à perda de salários e produtividade, constituindo uma importante questão

(WHO, 2017b).

Entende-se por Segurança do Paciente a redução, a um mínimo aceitável, do

risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Os danos podem ser

de vários tipos, como doenças, lesão, sofrimento, incapacidade e morte. Por outro

lado, os incidentes de segurança são eventos ou circunstâncias que poderiam

ter resultado, ou resultaram, em dano desnecessário ao paciente. Incidentes que

resultam em dano ao paciente são denominados eventos adversos (EA) (Sherman,
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2009).

Eventos adversos ocorrem em todos os níveis do sistema de saúde e podem

ser atribuídos a fatores do sistema e humanos. Estima-se que 1 em cada 10

pacientes hospitalizados sofrem danos, sendo pelo menos 50% evitáveis (WHO,

2017b).

Os incidentes de segurança mais comuns estão relacionados a procedimentos

cirúrgicos (27%), erros demedicação (18,3%) e infecções relacionadas à assistência

à Saúde (IRAS) (12,2%). Em estudo sobre a frequência e a evitabilidade de EA

realizado em 26 países de baixa e média renda, a taxa de EA foi de cerca de

8%, dos quais 83% foram evitáveis e 30% resultaram em óbito (WHO, 2017b).

Estudo realizado por Mendes et al. (2009) em três hospitais do Estado do Rio

de Janeiro observou 1.103 pacientes adultos internados e estimou incidência de

EA de 7,6% e proporção de EA evitáveis de 66,7%, uma das maiores identificadas

nos estudos realizados no mundo. O local mais frequente de ocorrência de EA foi

a enfermaria (48,5%) e o tipo mais comum os cirúrgicos (35,2%).

No âmbito de países da América Latina foi realizado o Estudo Ibero-Americano

de Eventos Adversos (IBEAS), coordenado pela Espanha com apoio da Organização

Pan-Americana da Saúde (OPS/OMS) e o Programa de Segurança do Paciente da

OMS. Contou com a participação de 58 hospitais pertencentes a cinco países

(Argentina, Colômbia, Costa Rica, México e Peru) e observou um total de 11.379

pacientes internados. Dez de cada 100 pacientes internados em determinado dia

(prevalência) tinham sofrido EA, sendo quase 60% considerados evitáveis. A cada

100 pacientes que sofreu EA, 29 ficaram com incapacidade severa ou total e 7

foram a óbito. A alta prevalência de EA observada sinaliza a segurança do paciente

como uma importante questão de saúde pública e alerta para a necessidade de

políticas para sua melhoria em hospitais de países latino-americanos (ARANAZ-

ANDRÉS, 2011).

A prevenção e controle de infecções engloba a adoção de práticas baseadas

em evidências voltadas para a prevenção de infecções evitáveis, e o envolvimento

de todos os níveis do sistema de saúde, desde formuladores de políticas

até gestores, profissionais de saúde e pacientes, no enfrentamento constante

do problema (WHO, 2016). O risco de adquirir IRAS é universal
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e permeia todas as instalações de cuidados de saúde em todo o mundo, podendo

ser evitadas e a carga reduzida em até 50% ou mais (WHO, 2011). IRAS impactam

significativamente a capacidade dos sistemas de saúde para se adaptar, responder

e gerenciar o risco de infecção no curso dos cuidados em saúde dos pacientes. Em

média, 1 em cada 10 pacientes é afetado por IRAS em todo o mundo. Em hospitais

de cuidados agudos, 7% dos pacientes em países desenvolvidos e 15% em países

em desenvolvimento irão adquirir pelo menos uma IRAS. Em países de alta renda,

até 30% dos pacientes internados em UTI são afetados por pelo menos uma IRAS,

enquanto que nos países em desenvolvimento, a frequência é pelo menos 2 a 3

vezes maior (WHO, 2016).

A segurança do paciente é uma questão relevante não apenas na assistência

hospitalar, mas em todos os pontos de cuidado de saúde. Em revisão sistemática

sobre segurança do paciente na atenção primária à saúde foi relatada a ocorrência

de incidentes entre <1 e 24 em 100 consultas, com estimativa de que cerca

de 4% desses incidentes podem estar associados a danos graves. Os incidentes

relacionados ao cuidado de saúde na atenção primária são relativamente comuns,

mas a maioria não resulta em danos graves aos pacientes, sendo os incidentes

relacionados ao diagnóstico e à prescrição os mais propensos a resultarem em

danos evitáveis (PANESAR et al., 2015).

Avanços na Segurança do Paciente

A Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) publicou documento

com uma estimativa preliminar das condições adquiridas em hospitais (CAH),

mostrando uma redução de 17% nas CAH no período de 2011 a 2014, com

uma redução de 2,1 milhões de CAH em pacientes internados, que ocorreriam

caso as taxas tivessem se mantido estáveis no nível verificado em 2010. Em

termos acumulados, ocorreram cerca de 2,1 milhões de incidentes com dano a

menos entre 2011, 2012, 2013 e 2014, em comparação com 2010, sendo 40%

da redução devido a eventos adversos relacionados a medicamentos, 28% por

úlceras por pressão e 16% por infecções do trato urinário associadas ao uso de

cateter. A maioria dos óbitos evitados ocorreu como resultado de reduções nas

taxas de úlceras por pressão e de eventos adversos relacionados a medicamentos,

embora a diminuição de outras CAH também tenha contribuído de forma marcante

para evitar óbitos. A contagem cumulativa de óbitos evitados desde 2010 até
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2014 está estimada em cerca de 87.000. Estimam uma economia de cerca de

$19,8 bilhões de dólares em custos com cuidados de saúde no período. As razões

para a melhoria nos indicadores ainda não foram totalmente compreendidas,

sendo ressaltado que foram realizadas várias iniciativas públicas e privadas para

a melhoria da qualidade do cuidado de saúde e da segurança do paciente durante

esses anos, voltadas para a redução de eventos adversos (AGENCY FOR HEALTHCARE

RESEARCH AND QUALITY, 2016).

Em relação às IRAS, houve importante melhoria nos EUA como resultado

dos esforços de colaboração entre os prestadores de cuidados de saúde, apoiados

pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Departamentos Estaduais

de Saúde, AHRQ, Medicare e Medicaid para o alcance das metas estabelecidas

no National Action Plan to Prevent Health Care-Associated Infections: Road

Map to Elimination (HAI Action Plan). Houve uma redução de 50% nas taxas de

infecção de corrente sanguínea associada a cateter central entre 2008 e 2016 nos

EUA, segundo documento publicado pelo CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND

PREVENTION, 2017). Quanto à infecção de trato urinário associado a cateter, após

uma falta inicial de progresso, houve declínios constantes nos últimos anos, sendo

maior fora do ambiente de UTI, assim como a redução do uso do cateter urinário,

de acordo com o mesmo documento.

Desafios para a melhoria da Segurança do Paciente

Apesar da melhoria comprovada em determinadas áreas, como as IRAS, a

escala da melhoria na segurança do paciente tem sido limitada. Embora muitas

intervenções tenham se mostrado eficazes, muitas outras têm sido ineficazes, e

algumas, bastante promissoras, têm questões importantes por resolver. O sistema

de cuidado de saúde continua funcionando com baixo grau de confiabilidade, o

que significa que os pacientes com muita frequência sofrem danos que poderiam

ter sido evitados ou amenizados. Para que a segurança do paciente avance é

necessário que se adote uma abordagem sistêmica do problema, o que requer que

a liderança entenda a cultura de segurança como uma prioridade, assim como o

bem-estar e a segurança dos profissionais de saúde. Por outro lado, é necessário

o desenvolvimento da ciência, da mensuração e das ferramentas da segurança do

paciente. Além disso, a segurança do paciente não pode se limitar a assistência

hospitalar, mas sim avançar para todos os níveis de atenção à saúde. Da mesma
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maneira, é necessária a parceria com pacientes e seus familiares em todas as

etapas do cuidado (National Patient Safety Foundation, 2016).

As tendências na área da saúde, com casos e tratamentos cada vez mais

complexos, trazem maiores demandas físicas e cognitivas para os profissionais de

saúde, o que pode comprometer o desempenho e a tomada de decisões, levando a

erros, eventos adversos e, eventualmente, danos aos pacientes, podendo aumentar

os riscos para a segurança (YU et al., 2016).

Yu et al. (2016) destacam quatro ameaças emergentes para a segurança do

paciente:

1. Casos cada vez mais complexos devido ao envelhecimento da
população e à multimorbidade, que levam ao aumento da complexidade
do cuidado, com novas possibilidades de erros e danos;

2. Os avanços são extremamente promissores, mas aumentam a
complexidade dos cuidados, podendo promover sobrecarga de
informações para os profissionais;

3. Embora a complexidade do cuidado aumente, os orçamentos estão
estagnados ou decrescentes com possibilidade de redução ou limitação
nos recursos disponíveis para a melhoria da qualidade;

4. Entre as tendências mais relevantes para a saúde, o aumento da
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resistênciamicrobiana éparticularmente importante para a segurançado
paciente, podendo ser destacado o aumenta do risco do ressurgimento
de infecções consideradas controladas.

São muitas as ameaças à segurança do paciente. Reconhecer sua importância

é um primeiro passo para focarmos em iniciativas voltadas para a melhoria da

segurança. Com muita frequência, as respostas são fragmentadas, concentrando-

se em um problema ou implantando uma iniciativa isolada. Ao invés disso, os

sistemas de saúde devem adotar uma abordagem integrada, voltada para todo

o sistema de saúde, focada na cultura de segurança, centrada no paciente e na

equipe e baseada em evidências (YU et al., 2016).

Uma abordagem integrada exigirá ação em todos os níveis: local, nacional,

global. O nível local é responsável pela execução das intervenções, garantindo que

elas sejam relevantes e eficazes. O nível nacional deve se concentrar no desenho

operacional e no desenvolvimento, regulamentação e coordenação de políticas de

saúde voltadas para o cuidado mais seguro de maneira a para garantir apoio às

iniciativas de segurança do paciente e intervir sobre quaisquer novas ameaças. O

nível global deve se concentrar na coordenação de ações e no compartilhamento

de conhecimento entre organizações nacionais e locais (YU et al., 2016).
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Segurança do Paciente no Brasil

Alinhado às iniciativas da OMS, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM

nº 529, de 01/4/2013, instituindo o Programa Nacional de Segurança do Paciente

(PNSP), que tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em

saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional (BRASIL, 2013a).

Também foram publicados pelo Ministério da Saúde Protocolos de Segurança

do Paciente (BRASIL, 2013b, 2013c), que devem ser adotados nos serviços de

saúde, sobre os seguintes temas: Identificação do paciente; Higienização das

mãos; Prevenção de quedas; Prevenção de úlcera por pressão; Cirurgia segura, e

Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.

No mesmo sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

publicou a Resolução - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, tornando obrigatória a

implantação de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) e a notificação de eventos

adversos em todos os serviços de saúde brasileiros com exceção dos consultórios

individualizados, laboratórios clínicos, os serviços móveis e de serviços de atenção

domiciliar. O NSP de cada serviço de saúde deve elaborar o Plano de Segurança do

Paciente, contendo estratégias e ações para mitigar riscos assistenciais, conforme

as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde.

O Ministério da Saúde elaborou o Documento de Referência para o Programa

Nacional de Segurança do Paciente estabelecendo quatro eixos norteadores:

• O estímulo a uma prática assistencial segura pela adoção dos protocolos
de segurança do paciente, criação de Núcleos de Segurança do Paciente
nos serviços de saúde, elaboração e implantação de planos locais de
segurança do paciente, adesão às Boas Práticas para o funcionamento
de serviços de saúde e criação de um Sistema de notificação de
incidentes;

• Envolvimento do cidadão na sua segurança;

• Inclusão do tema segurança do paciente no ensino;

• Incremento de pesquisa em segurança do paciente (BRASIL, 2014).

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro instituiu por meio da

Resolução SES nº 1224 de 31/07/15, o Comitê Estadual de Segurança do Paciente,
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instância colegiada, de caráter consultivo, com a finalidade de promover ações

que visem à melhoria da segurança do paciente. O Plano Estadual de Segurança

do Paciente período de 2017- 2020 aprovado pela Resolução SES nº 1663 de 14

de março de 2018 tem como objetivo principal contribuir para a criação de uma

cultura de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde, no âmbito do

Estado do Rio de Janeiro, por meio da implementação de medidas efetivas visando

a melhoria da segurança do paciente.

No período de março de 2014 a dezembro de 2018 foram cadastrados na

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 4.040 NSP, no entanto apenas 1.522

(38%) fizeram pelo menos 1 notificação de incidente. Nesse período foram

notificados 272.689 incidentes, sendo 82.798 classificados como outros, 69.141

falhas durante a assistência à saúde, 49.471 úlcera por pressão, 30.448 queda

do paciente e 18.904 falhas na identificação do paciente (Brasil, 2019). Quanto

ao grau de dano, ocorreram 1.426 óbitos, ou seja, 0,5% dos eventos adversos

notificados.

Conclusão

Apesar das limitações na escala da melhoria na segurança do paciente e dos

serviços de saúde funcionarem com baixo grau de confiabilidade, existem avanços

significativos na redução das taxas de IRAS, como resultado da implementação

de políticas de saúde abrangentes, o que pode contribuir para novas iniciativas

voltadas para outros riscos, com uma abordagem integrada para todo o sistema

de saúde.
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Resumo: Trata-se do tema da morte e do processo de morrer e dos desafios que
envolvem a sua abordagem na formação profissional da saúde e na assistência.
Objetiva-se abordar a finitude da vida na contemporaneidade e as demandas de
cuidado da pessoa que vivencia essa etapa, articulada às necessidades de preparo
profissional paraaofertadecuidados interdisciplinaresao indivíduoeàssuas famílias.
Disserta-se sobre estratégias de ensino-aprendizagem que podem ser aplicadas
em cursos de graduação e de educação permanente, a fim de se problematizar a
morte, o processo de morrer e os cuidados paliativos, com exemplos de dinâmicas
que abordem a dor total e os princípios básicos de tais cuidados, além de promover
reflexões e compartilhamentos de experiências multiprofissionais. Conclui-se que
a inclusão destes temas, tanto na formação quanto na educação permanente,
contribuem para que os profissionais estejam habilitados a exercerem plenamente
o cuidado em situações de finitude.

Palavras-chaves: Morte. Cuidados Paliativos. Atitude Frente à Morte.

Considerações para que se inicie uma longa conversa...

O processo de formação profissional na contemporaneidade se constitui um

desafio, abrangendo competências específicas do campo da ética, das técnicas e

das políticas, considerando as múltiplas dimensões indissociáveis do ser humano,

sejam elas biológicas, psicossociais e de inserção no contexto histórico-social

(GUIMARÃES; SILVA, 2010).

Portanto, a formação profissional na área da saúde exige empenho para o
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desenvolvimento de conhecimentos gerais e específicos, raciocínio, percepção e

sensibilidade para questões relacionadas à vida e à sociedade, de modo que o

profissional possa trabalhar e intervir em contextos de incertezas e complexidades

(BRASIL, 2000; SILVA et al., 2010).

Em tempos de avanços tecnológicos, que marcam o mundo pelo racionalismo

técnico (NETO; SILVA; RUA, 2018), assiste-se anúncios de esperanças de longevidade

que efetivamente vem se objetivando nos dados epidemiológicos e impactando

em mais anos de vida. Não obstante, os mesmos dados evidenciam o avanço de

doenças crônicas não transmissíveis, tais como hipertensão, diabetes, cânceres,

doenças respiratórias e cardiovasculares, sendo essas as responsáveis por 70% de

todas as mortes do mundo (MALTA et al., 2017).

Frente a tais dados, lidar com a morte integra o dia a dia do trabalho em

saúde, e para o profissional que atua neste campo, refletir sobre os limites e

possibilidades de sua atuação são essenciais. Lidar com a saúde exige conhecer

o continuum que implica também a doença, lidar com a vida implica em conhecer

os processos que envolvem o nascer e também o morrer. Frente à vida, cuidar do

ser humano se constitui um grande desafio e inclui, por conseguinte, enfrentar a

sua terminalidade.

Na contemporaneidade, no contexto de avanços científicos e tecnológicos

de enaltecimento da vida, aceitar a finitude, acompanhar o processo de morrer e

lidar com essa realidade no cotidiano da assistência exige preparo técnico-científico

específico, disposição para cuidar e compreensão ampla do processo. Santos e

Encontri (2010) afirmam que tais avanços proporcionam o prolongamento da vida,

mas não têm ensinado sobre como morrer.

A abordagem da morte em qualquer área não é uma tarefa simples,

pois no Ocidente a morte ainda é um tabu. A ideia da morte e sua efetiva

ocorrência são veiculadas de várias formas nos diferentes meios: na mídia

comodestaquesensacionalista,comoconsequênciadedoençascrônicas,especialmente

o câncer, pelo suicídio entre outras. São mostradas e ressaltadas as suas

facetas sofridas e essas representações que circulam não facilitam os processos

de aproximação com o tema.
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Para além do efetivo fato de cessação das funções orgânicas, a morte é um

tema/evento multidisciplinar, abrange o campo das ciências biológicas e da saúde,

humanas e sociais, teologia, ética e filosofia (QUEIROZ; SOUZA; PONTES, 2013), o que

exige abordagem interdisciplinar na oferta de cuidados a quem vivencia o processo

de morte e morrer e também às suas famílias.

Por herança cultural ou formação pessoal cada pessoa carrega consigo uma

representação individual da morte, que é influenciada pelo convívio social, meios

de comunicação e particularidades de cada indivíduo que contribuem para sua

mistificação (SOUSA et al., 2009).

Pitta (1991) pesquisou o cotidiano do exercício profissional de quem atua

na área hospitalar, mostrou a convivência com o sofrimento, o agravamento da

doença, a morte e o morrer, e as dificuldades dos profissionais para lidarem com

o paciente e comunica-lo sobre a sua situação. A autora evidenciou uma trajetória

defensiva de negação com comprometimento na relação com o doente e seus

familiares, refletindo na própria saúde do trabalhador.

Nos cursos de graduação na área da saúde, por influência das ciências

biomédicas, há uma concentração de geração de saberes, técnicas, tecnologias

como resultado de esforços voltados para a cura do indivíduo, sendo este o desfecho

desejado no processo de cuidar. Apesar dos inúmeros esforços e investimentos, em

muitos casos, a morte não será domada e ocorrerá, queiramos ou não, podendo,

inclusive, ser desejada por alguns doentes em determinadas situações, sem que

isso represente falha ou insucesso dos cuidados profissionais – salvaguardam-se

nesta afirmação as situações de negligência, imperícia e imprudência.

A sua negação ou não aceitação, e a tradução da morte como insucesso

contribuem para que profissionais tenham dificuldades em se aproximar de

pacientes em fase terminal e cuidá-los, pois assim, tentam mascarar a morte e

evitar sentimentos que são comuns tais como, angústia, ansiedade, medo, solidão

e fracasso (CAMARGO et al., 2015; BARBOSA; CARVALHO, 2016).

Segundo Santos (2009), o tema da morte vem atraindo cada vez mais os

profissionais de saúde, especialmente enfermeiros e psicólogos, refletindo em

avanços nessas áreas. O autor destaca que é urgente que o tema penetre mais

fortemente nas escolas médicas, tanto na graduação quanto na pós-graduação.

Pesquisa de revisão concluiu que há deficiência na formação educacional dos
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profissionais que atuam na área da saúde e que lidam com a morte e o luto, sendo

necessário que se criem programas de educação para a morte nos currículos dos

profissionais e na sociedade de maneira geral, para que se adquiram competências

no enfrentamento adequado e saudável dessas experiências (HAYASIDA et al., 2014).

Soma-se também, uma pesquisa realizada com enfermeiros e médicos de

um serviço de emergência, a qual identificou que representações sociais da dor

são afetadas por um fazer técnico-científico organicista e as da morte e luto

evidenciam que tais eventos não são contemplados na prática laboral como tarefa

a ser assimilada pelos profissionais, o que os levam a não saber agir ou a não ver

a relevância profissional no lidar com a morte dos pacientes e ao luto (LIMA; BRITO,

2016). Os autores destacam o potencial despreparo na formação acadêmica e

capacitação dos profissionais, em face da carência de disciplinas de tanatologia de

abordagem psicossocial (LIMA; BRITO, 2016).

A compreensão sobre o processo de morte e morrer exige conhecimentos

sobre a existência humana, suas demandas biológicas, psíquicas, espirituais

e sociais, portanto, integrar conteúdos e aplicar metodologias inovadoras

problematizando o tema com os estudantes potencializa e viabiliza que o processo

de ensino-aprendizagem seja mais próximo da realidade das pessoas (LIMA, 2017).

Em vista disso, educar para a morte é premente, falar sobre ela, conversar

e discutir sobre suas implicações individuais, sociais e profissionais. Conhecer um

fenômeno profundamente ajuda a melhor lidar com ele, assim também é com a

morte e o processo de morrer e os cuidados a eles relacionados (LIMA et al., 2017).

Kovács (2012) afirma que os cursos da área de saúde têm se concentrado

mais em procedimentos técnicos em detrimento de uma formação mais humanista.

Há um treinamento desde as primeiras disciplinas, como a anatomia, que

despersonificam os conteúdos humanos, dividindo o corpo em partes e não os

relacionam à vida ou à morte e, consequentemente, isso se refletirá no campo de

atuação, quando o profissional estiver em pleno exercício de suas funções.

Criar espaços para sensibilização, autoconhecimento e reflexão sobre o tema

da morte e do morrer e dos cuidados associados é uma estratégia que deve ser

investida a fim de melhor acolher, tanto o profissional quanto sua clientela, pois

quanto mais bem preparado para uma abordagem de cuidado estiver o profissional,

mas bem atendidos serão os usuários do sistema de saúde.
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Pereira e Dias (2007) constataram esta ocorrência em sua pesquisa, ao

evidenciarem que ao se sentirem respaldados pela equipe, os familiares enfrentavam

as dificuldades durante a internação de forma menos sofrida. Quando as posturas

dos profissionais eram mais técnicas e distantes, as famílias sofriam de forma mais

intensa.

O profissional de saúde está inserido em um contexto de vida e morte e em

algum momento precisará estar entre um e outro, independente da área de atuação

escolhida. Receber um adequado treinamento que promova um autoconhecimento

e a identificação de situações limite, além de estar em um espaço que permita a

discussão dos múltiplos sentimentos que aparecem na relação de cuidado constitui-

se como uma ferramenta eficaz na melhoria do cuidado humano nos tempos atuais

(LIMA, 2017).

Cicely Saunders3, com sua extraordinária inteligência e sensibilidade, fundou

o conceito de dor total, que resulta do somatório das dores físicas, psicológicas,

sociais e espirituais, dando igual status e atenção a todas elas, e não somente

ou mais enfaticamente à dor física, oriunda de processos biológicos do avanço

da doença. Portanto, sem essa compreensão, não se alcança de forma plena o

cuidado na finitude, pois, como afirma Santos (2017), na morte, se colocam em

xeque os valores pessoais, a fé, os sentidos das coisas, a maneira de olhar o

mundo, exigindo de quem se dedica ao cuidado humano um empenho pessoal que

vai além da razão e da técnica. Eis aí a complexidade que espreita o tema da morte

e dos cuidados de fim de vida no campo da saúde.

Ao assistir pacientes em fim de vida é preciso ter em mente que há uma

dificuldade de aceitação da morte que envolve a nossa própria morte e a morte

do outro. A formação na área de saúde tem que ser contextualizada com o

prisma da finitude. Identificar medos e limitações torna-se fundamental, mas é

preciso que se apliquem ferramentas de ensino capazes de possibilitar reflexões e

autoconhecimento, potencializando as maneiras de cuidar dos profissionais.

³ Cicely Saunders nasceu no Reino Unido em 22 de junho de 1918 e faleceu em 14 de julho de 2005. Enfermeira,
Assistente Social e Médica, exerceu um importante papel em defesa dos cuidados às pessoas com doenças terminais,
sendo a precursora dos cuidados paliativos na medicina moderna.
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Estratégias, técnicas e tecnologias: um convite a aproximação do tema

Toda e qualquer aproximação para um início de conversa sobre a morte, seja

a de si ou a dos outros, deve ser precedida de um momento de profunda reflexão.

Algumas questões podem ajudar a disparar os pensamentos e a conversação,

tais como: Como percebemos a vida? Qual é o sentido da vida, da nossa vida?

A que viemos e o que estamos fazendo aqui? O que nos importa hoje? O que

verdadeiramente importa? Quais são os nossos maiores desafios? Já pensamos na

morte e qual(is) sentimento(s) nos causou? Já pensamos em como gostaríamos

de morrer, de forma aguda ou crônica? E como gostaríamos de ser lembrados?

Qual(is) legado(s) cremos que vamos deixar e qual(is) gostaríamos de deixar?

Conversar sobre morte não é tarefa simples, pois o tema não costuma ser

agregador, ao contrário, funciona, na maioria das vezes, como um dispersor da

atenção das rodas de conversa ou até mesmo pode soar como um convite ao

desfazimento do grupo. Quando se inicia uma conversa sobre a morte, é comum

que pessoas adjetivem a conversa como fúnebre ou de mau gosto e saiam,

clandestinamente, ou se despeçam com um leve sorriso no rosto e uma justificativa

pouco convincente. A morte nos incomoda, desconforta, angustia, nos evidencia

de que ela é a única certeza da vida, o restante é sempre uma dúvida.

Não obstante, quando se é profissional de saúde, temos que enfrenta-la,

por vezes combate-la, e em muitos casos também acolhê-la. Mas para que tais

situações ocorram, há que estarmos devidamente preparados, instrumentalizados,

pois no campo da saúde, o exercício profissional exige que saibamos assistir,

atender, cuidar.

Salvo algumas mortes violentas, criminosas, pode-se dizer que cada pessoa

morrerá à sua própria maneira, influenciada pela cultura, religião, etnia, crença,

estruturas de apoio e relacionamentos importantes. Morremos do jeito que

vivemos... Por isso é tão importante refletir sobre a vida!

Perda, angústia, medo, estresse, tristeza, o contato com o sofrimento

integra o serviço diário de quem atua no ambiente hospitalar (Magalhães; Melo,

2015). Não obstante, o medo da morte não pode ser diretamente observado,

mas sim inferido com base na conduta de uma pessoa e no autorrelato de suas
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respostas (VENEGAS; ALVARADO; BARRIGA, 2011). Desta forma, para avaliar o medo

da morte, há uma escala que vem sendo muito aplicada em estudos científicos, e

já foi adaptada transculturalmente para o Português brasileiro, trata-se da Escala

de Medo da Morte de Collett-Lester (EMMCL) (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2018).

Em uma experiência docente na formação de enfermeiros, numa universidade

pública federal, propomos um método participativo de ensino-aprendizagem sobre

o tema da morte, morrer e cuidados associados. Esta experiência serviu de ensaio

para a realização de uma pesquisa, mais ampliada, com aplicação da EMMCL.

Inicialmente aplicou-se o método com uma turma de estudantes de

enfermagem do 6o período do curso de graduação de um campus da universidade,

tendo sido avaliado de forma positiva por possibilitar aos educandos atuarem como

protagonistas do ensino-aprendizagem, ao refletirem, criticarem, (re)construírem

sentidos e significados sobre a morte e o morrer, intermediados por estratégias

lúdicas, projetivas e de sensibilização que os levaram a uma nova perspectiva

de cuidado com a morte e o processo de morrer (LIMA et al., 2018). Após esta

experiência exitosa, realizou-se a pesquisa em outro campus, com pequena variação

incorporando a EMMCL antes e depois da aplicação do método participativo (LIMA,

2017).

Da pesquisa participaram 25 estudantes e as conclusões apontaram que

o método contribuiu para a ampliação do conhecimento sobre o tema, reduziu

informações fragmentadas e/ou imaginárias que potencializam a preocupação com

a morte, aguçou a percepção dos sentimentos e crenças pessoais que influenciam

comportamentos no cuidado. No tocante aos resultados da EMMCL, houve

diminuição do medo da morte de si e do outro após os estudantes terem vivenciado

esta experiência de ensino-aprendizagem participativa (LIMA, 2017).

Tais resultados foram animadores para que esta tecnologia de processo de

ensino pudesse ser aplicada em outros contextos, tanto do ensino quanto da prática,

sofrendo as variações adaptativas a cada caso, em atendimento a uma proposta

de educação para a morte e compartilhamento de conhecimentos sobre o cuidado

de si e o cuidado do outro relacionado ao fim de vida. Em ambas as experiências,

a “conversa” foi a estratégia “padrão ouro”, portanto, estamos convictas de que

estabelecer um processo de conversação, especialmente sobre o medo da morte

e de como podemos ampliar a forma de atendimento das pessoas com doenças

ameaçadoras da vida, é a estratégia mais potente que se anuncia para tratar deste tema
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Experiências Práticas: Desafios e Ações

Em hospitais, de modo geral, especialmente naqueles em que a morte está

mais presente no cotidiano da assistência, tais como as unidades de cuidados

paliativos, é de crucial importância que se implantem estratégias de trabalho que,

ao tempo em que prepare os profissionais para cuidar do outro, também os deixem

mais bem estruturados para lidarem com seus próprios sentimentos, medos e

emoções. A sensibilização sobre temas tão hostis, como o sofrimento e a morte,

abre possibilidades para sermos mais gentis conosco e com os outros a quem

cuidamos.

No exercício de pensar sobre a finitude e o papel que ocupamos neste

cuidado, refletir sobre a humanidade do profissional de saúde é fundamental. Saber

que este é o limite, o da humanidade de cada um, e que o exercício profissional

competente não nos dá condições de vencer o inexorável, o mito do super-herói

e da super-heroína não cabe frente à finitude que insiste em se apresentar no

curso da vida. Trazer à consciência as dificuldades relacionadas ao processo de

morte e morrer pelas quais o profissional já passou, tanto na vida pessoal quanto

na vida profissional, se e como as superou é de grande valia no processo de

autoconhecimento.

Seja qual for a estratégia/método/tecnologia, destacamos alguns aspectos

fundamentais a serem abordados em um programa de educação para a morte.

Nos encontros que temos desenvolvido, tanto com estudantes quanto com os

profissionais, os conteúdos abordados visam trabalhar o medo da própria morte

e da morte alheia, por isso aplicar a EMMCC tem sido um bom instrumento; e

sensibilizar os participantes para o tema por meio de exercícios de autopercepção,

sobre os aspectos que envolvem o deixar de existir e de toda a dificuldade de ter

um corpo sem saúde, com muitas limitações, trabalhando o conceito de que somos

mortais.

A espiritualidade também é um aspecto que deve permear as conversações,

buscar os sentidos, as religações, a existência ou não de transcendências, refletir

sobre o que dá a cada um a sensação de estar vivo, o que é importante para cada

um no dia, no agora, imaginar para onde cada um vai quando morrer. Treinar a

habilidade de comunicação e, nesse sentido, recolocar as perguntas auxilia na
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abordagem junto às pessoas a quem cuidamos. Vejamos alguns exemplos: no

lugar de dizer “não tenho mais nada a fazer por você”, é mais cuidadoso dizer:

“não tenho mais tratamento com objetivo de cura para te oferecer”. O estímulo

também é possível, mas não dizendo “vai dar tudo certo”, sendo mais honesto

dizer: “vamos avaliar a cada dia. Estarei aqui se precisar de algo mais”.

Nos encontros com os profissionais, discutir casos oriundos da prática, de

experiências assistenciais compacientes diagnosticados como fora de possibilidades

terapêuticas é imprescindível. Há muitas histórias a serem compartilhadas, tanto

aquelas clássicas que esperamos encontrar sobre os cuidados a pessoas à morte,

sem brilho nos olhos, quanto às de pessoas que se mostraram dispostas a viverem

até o último dia de suas vidas, querendo manter seus afazeres domésticos,

relacionamentos e vida sexual. É importante também que se faça essa abordagem,

pois há uma convenção de se limitar as conversas a fatos relacionados à doença

e aos cuidados estritos a ela e a sua terapêutica, deixando em segundo plano os

temas mais amplos sobre a vida e suas diversas possibilidades.

Exemplo de dinâmica (duração de 2 a 3 horas):

Na dinâmica dos encontros que vimos realizando em instituições de saúde, a

convite, o fluxo de conversação vem ocorrendo da seguinte forma:

• Momento de autoconhecimento sobre o medo de sua própria morte
e o medo da morte do outro e de trocas de experiências oriundas
da discussão de casos trazidos do atendimento na área de cuidados
paliativos;

• Avaliação interna sobre quais mortes afetaram a cada um no
âmbito familiar e de como estas mortes aparecem nas suas práticas
profissionais;

• Relatos sobre o medo de morrer de cada um, qual seria a escolha se
pudesse optar por ter uma morte aguda ou crônica;

• Debate sobre os aspectos que envolvem a finitude e do quanto é
perturbadora a proximidade com a morte, trazê-la para perto da nossa
própria existência;
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• Abordagem da dor total e dos princípios básicos de atuação nos
cuidados paliativos, tais como: Cuidados básicos gerais (proporcionar
máximo conforto, cuidado com a pele, eliminações, alimentação,
atividade física, sono e repouso, lazer etc.); Cuidados preventivos
(evitar problemas: lesões bucais, lesões de pele, obstipação, medo,
angústia); Cuidados sintomáticos (com o objetivo de resolver ou paliar
sintomas ou problemas: dispneia, úlcera por pressão, anorexia, insônia,
etc.);

• Finalização da dinâmica com a elaboração de uma diretiva antecipada
de vontade, baseada nas questões trazidas no “baralho de fim de
vida” distribuído pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
Este baralho é uma versão adaptada do jogo de cartas “Go Wish®”
utilizado como ferramenta facilitadora na elaboração de desejos de fim
de vida, criado por uma organização sem fins lucrativos denominada
Coda Alliance em São José, Califórnia (MENKIN, 2007).

• Este exercício se baseia na leitura das 36 afirmativas do baralho, na
elaboração de uma lista das decisões que o profissional considera
importantes e aquelas que não são tão importantes para si, e as
decisões que não quer ou considera sem importância. A partir daí, o
profissional deve definir dez diretivas que têm relação com o fim de
vida que se deseja ter, que irão embasar a construção de um texto
afirmando que está em fim de vida e o que se deseja. A construção
de sua diretiva deve iniciar com seguinte frase: “Eu, (nome completo),
estou morrendo e desejo que tenha em meu fim de vida as seguintes
decisões: .........................................................................................

• Após a escrita das diretivas, compartilha-se as experiências e faz-se
uma reflexão com o grupo sobre os conteúdos, as dificuldades, os
sentimentos aflorados, as estratégias de cuidado aplicadas à luz da
emergência do momento.

Considerações para finalizar uma conversa que está longe de teminar...

Em muitos momentos assistenciais nós, profissionais, estamos envolvidos

com a dor do outro, fato que nos limita enquanto cuidadores. Sem exercitarmos

esta consciência do quanto o outro nos afeta e de como experiências pessoais

se espelham na experiência do outro ficamos perturbados e muitas vezes nos
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afastamos preventivamente, deixando de exercitar nosso papel assistencial.

Enquanto profissionais de saúde precisamos ser facilitadores deste grande

aprendizado que envolve estar em um corpo adoecido e com inúmeras limitações,

precisando se readaptar paramanter as atividades diárias e as relações estabelecidas

ao longo da vida. Encontrar este equilíbrio entre o que se pode fazer e o que se

precisa adaptar não é um caminho fácil. Alguns pacientes adoecem o corpo e a

mente e outros mantêm a mente saudável em um corpo adoecido e fragilizado, o

que lhes impõe a necessidade de buscar novas formas de fazer o que habitualmente

faziam em seu cotidiano. E o desafio está justamente em responder a: Como achar

um fio condutor que mantenha a essência pessoal? Como possibilitar atividades

prazerosas em um corpo com muitos sintomas e tão diferente do que fomos

acostumados a viver? São muitos questionamentos e muitas vezes pouco tempo

disponível para a readaptação e o fechamento do ciclo de vida.

O fato é que a morte nos ronda e nos encara, ainda que queiramos dar-lhes

as costas, ela está por aí, em todos os lugares, nas famílias, nas amizades, nas

notícias, nas casas, nos hospitais... E nós, profissionais de saúde, precisamos

conhecê-la e estarmos prontos para recebê-la, cuidar de quem está morrendo,

prestar-lhes os cuidados apropriados a cada situação, oferecer o que de disponível

houver para abrandar o sofrimento alheio, manter a ordem funcional do corpo e a

dignidade humana. E por isso a inclusão dos temas da morte, processo de morrer

e cuidados paliativos nos cursos de formação, em quantidade e qualidade, são tão

importantes, como importante também é integrá-los nos programas de educação

permanente nas instituições assistenciais.
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Pesquisa Operacional como suporte para a Assistência
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Resumo: A Pesquisa Operacional (PO) é a área de conhecimento que estuda,
desenvolve e aplica métodos analíticos para auxiliar na tomada de melhores
decisões nas diversas áreas de atuação. Do ponto de vista prático, devido ao seu
caráter multidisciplinar, a PO busca encontrar a melhor modelagem que possa
solucionar o problema real, tendo como objetivos: melhorar o cuidado do paciente;
agregar valor ao atendimento; otimizar utilização dos recursos e reduzir custos
de tratamento. Dessa forma, foi fundamental definir e descrever o processo de
trabalho da Unidade de PO no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), com intuito
de aprimorar a qualidade dos dados em saúde e a interação entre os que gerenciam
e organizam os dados com os que tomam a decisão. Para garantir os critérios de
segurança e qualidade dos dados assistenciais, o INC fez a opção pela plataforma
digital Research Eletronic Data Capture (REDCap).

Palavras-chave: pesquisa operacional. gestão de informação. sistema de saúde.

Considerações Iniciais

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) é um centro de excelência nacional,

referenciado pelo Ministério da Saúde (MS), no tratamento de alta complexidade

para doenças cardíacas. O INC, como centro de referência nacional em atenção

cardiovascular, possui importante papel nas atividades assistenciais, no ensino,

pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

A Unidade de Pesquisa Operacional (PO) foi criada em agosto de 2017 e está

¹ Coordenadora de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia – INC/MS. Graduada em Medicina pela UFF,
Mestrado e Doutorado pela UFRJ. Professora Titular do Programa de Mestrado Multiprofissional em Ciências
Cardiovascular do Instituto Nacional de Cardiologia.

² Enfermeira responsável pela Pesquisa Operacional do Instituto Nacional de Cardiologia – INC/MS. Graduada em
Enfermagem e Obstetrícia pela UniRio, Mestrado e Doutorado pela UFRJ. Professora Titular do Programa de Mestrado
Multiprofissional em Ciências Cardiovascular do INC/MS.

³ Gerente de dados das Unidades de Pesquisa Clínica e Operacional no Instituto Nacional de Cardiologia - INC/MS.
Graduação em Ciências Biológicas pela USU, Mestrado em Telessaúde pela UERJ e especialização em Informática em
Saúde pela UNIFESP.

⁴ Gerente de Dados das Unidades de Pesquisa Clínica e Operacional no Instituto Nacional de Cardiologia – INC/MS.
Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho. Especialização em Virologia pela UFRJ e
Programação na PUC. Administradora da plataforma REDCap no INC/MS. Membro do Comité de Ética em Pesquisa de
Seres Humanos do Hospital Pró-Cardíaco.
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inserida no organograma do INC, na Coordenação de Ensino e Pesquisa, na área

de Pesquisa, com a finalidade de integrar os conhecimentos técnico/assistencial

e de gestão. A Pesquisa Operacional está desenvolvendo, junto às unidades da

coordenação assistencial, pesquisas que envolvam a qualidade no atendimento ao

paciente e o apoio à tomada de decisão.

A PO é a área de conhecimento que estuda, desenvolve e aplica métodos

analíticos avançados para auxiliar na tomada de melhores decisões nas mais

diversas áreas de atuação humana (SOBRAPO, 2018).

Do ponto de vista prático, devido ao seu caráter multidisciplinar e científico,

pode produzir contribuições significativas na área da saúde cardiológica, tais como:

desenvolvimento de indicadores de segurança e qualidade no cuidado ao paciente

e de gestão hospitalar, tendo como objetivos:

• Melhorar o cuidado do paciente com doenças cardiovasculares;

• Agregar valor ao atendimento;

• Otimizar utilização dos recursos humanos envolvidos com o cuidado
do paciente;

• Reduzir custos de tratamento.

O desafio, na área de PO, refere-se à quantidade de informações disponíveis,

que cresce de maneira exponencial, sendo impossível formular modelos que

considerem todos os dados. Portanto, para o desenvolvimento da gestão da

informação é necessário obter qualidade e segurança nos dados em saúde.

Nesse sentido, os sistemas de gestão da informação constituem ferramentas

importantes para o planejamento e avaliação dos dados em saúde nos serviços

ambulatoriais, laboratoriais, epidemiológicos, de vigilância epidemiológica e tantos

outros, que são utilizados para a tomada de decisão (PINHEIRO et al., 2016).
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Construindo uma Modelagem na Pesquisa Operacional

A PO busca encontrar um melhor modelo que possa solucionar o problema

real. Para Santos (2011) a construção do uma modelagem na PO perpassa pelos

seguintes passo antes da aplicação das etapas para a sua construção.

• Passo Fundamental: Ouvir aquele que lida com o problema real;

• Passo 1: Descobrir o que deve ser determinado (variáveis do problema);

• Passo 2: Descobrir o que está disponível (dados do problema);

• Passo 3: Reproduzir os caminhos que levam a uma solução (equações).

Segundo Hillier e Liberman (2013), as etapas para o desenvolvimento da

modelagem em PO são:

1. Identificar o problema de interesse e coletar dados;

2. Formular um modelo matemático para representar o problema;

3. Desenvolver um procedimento computacional a fim de derivar soluções
para o problema com base no modelo;

4. Testar o modelo e aprimorá-lo conforme necessário;

5. Preparar para a aplicação contínua do modelo;

6. Implementá-lo.

Podemos exemplificar as etapas que foram descrita acima através da figura

1.
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Para obter a qualidade nos dados em saúde, é necessário existir a interação

entre os que gerenciam e organizam os dados, nos sistemas e/ou banco de dados,

com os que tomam a decisão. Dessa forma, foi fundamental descrever o processo

de trabalho da unidade conforme a figura 2 abaixo.

Figura 1: Exemplificação das etapas de modelagem e aplicação na PO

Figura 2: Processo de trabalho da Unidade da PO – INC

Fonte: Elaborado pelas autoras com base na descrição das etapas de modelagem e aplicação na PO descrita por Hillier e Liberman (2013).

Fonte: autoria própria.



Ministério da Saúde / Secretaria Executiva / Superintendência Estadual do Rio de Janeiro
172

O processo de trabalho foi dividido em cinco fases:

1º fase: Levantamento dos dados assistenciais referente ao banco de
dados dos serviços;

2º fase: Agrupamento dos dados em comum nos bancos de dados entre
as divisões e serviços;

3º fase: Revisão dos dados junto ao Núcleo de Qualidade e Segurança;

4º fase: Elaboração do glossário das variáveis e validação pelos
especialistas;

5º fase: Definição dos Indicadores de produção/segurança e qualidade.

De acordo com Bertin, Visoli e Drucker (2017) que destacam a Gestão de

Dados de Pesquisa como elemento propulsor do avanço científico e tecnológico

no paradigma emergente da e-Science, e alertam quanto aos desafios que

se impõem às universidades e organizações atuantes no setor de Pesquisa e

Desenvolvimento, fica evidente que a necessidade da coleta, armazenamento

adequados e o gerenciamento dos dados são essenciais para transformar estes

dados em informações relevantes, aprimorando o processo de trabalho.

Considerando a importância de utilizar ferramentas que auxiliem no trabalho

dos profissionais de saúde, os sistemas de gestão das informações precisam

assegurar o sigilo, o respeito, a confiabilidade, auditabilidade e a recuperação

destes dados, facilitando a sua utilização no apoio à decisão.

Como organizar os dados

Os dados são a base para geração de informações, que possam apoiar um

continuo conhecer, decidir, agir, avaliar e novamente decidir. Portanto, podendo

atuar como um meio para diminuir o grau de incerteza sobre determinada situação,

apoiando a tomada de decisão (PINHEIRO et al., 2016).

Em vista disso, é fundamental a definição das informações relevantes e a

forma mais adequada para coletar, organizar, processar, armazenar, e disseminar
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os dados para o apoio à decisão (PINHEIRO et al., 2016).

Para garantir os critérios de segurança e qualidade dos dados assistenciais, o

INC fez a opção pela plataforma digital Research Eletronic Data Capture (REDCap).

A licença foi obtida em 2015 e a plataforma foi instalada no servidor do Instituto.

O REDCap é uma plataforma baseada na Web, utilizada para a criação de

banco de dados e formulários de pesquisa on-line. Disponibilizada gratuitamente

para instituições sem fins lucrativos, oferece eficiente sistema de acesso com

níveis de permissão diferenciados, que a torna segura para coleta, armazenamento

e gerenciamento de dados. Permite gerar relatórios e exportar dados para outros

softwares como planilhas eletrônicas (Excel) e programas estatísticos, tais como:

STATA, SPSS e R (Redcap Brasil, 2018), além de outras funcionalidades.

O REDCap foi desenvolvido, em 2004, por um grupo de pesquisadores da

Universidade Vanderbilt (TENNESSEE, EUA). Em 2006, foi formado um Consórcio

global com a participação de colaboradores das instituições parceiras, com o

objetivo de fortalecer e desenvolver a plataforma continuamente. Esta parceria

permitiu novas funcionalidades que são incluídas em versões, periodicamente

revisadas, e disponibilizadas aos interessados.

A plataforma REDCap foi introduzida, em 2011, no Brasil, pela Faculdade de

Medicina da USP, com a finalidade de elevar a qualidade das pesquisas científicas

brasileiras, em todas as áreas do conhecimento, respeitando os princípios éticos.

No Brasil, a plataforma REDCap já foi implementada em cerca de 100 renomadas

instituições e em mais de 3.200 instituições, distribuídas em 129 países no mundo

(Redcap, 2018).

Para avaliar e coletar os dados assistenciais, utilizando o REDCap, são

desenvolvidas atividades junto às divisões e serviços do INC, descritas a seguir:

Atividades que são desenvolvidas no INC

• Realização de reuniões com os profissionais de saúde, de cada divisão/
serviço do INC, iniciando pelo Serviço de Enfermagem e depois para
outros serviços, com o intuito de avaliar as variáveis relevantes na
tomada de decisão;
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• Identificaçãodasvariáveis empregadasparaaconstruçãode indicadores
de saúde, de cada serviço;

• Levantamento das planilhas e/ou banco de dados empregados em
diferentes setores;

• Identificação dos dados pertinentes nas planilhas existentes, e
importação para a plataforma digital REDCap;

• Padronização da coleta de dados nos serviços de saúde da instituição;

• Aplicação de treinamentos para os profissionais de saúde no uso da
plataforma digital REDCap;

• Gerenciamento dos dados inseridos por parte dos profissionais de
saúde, no REDCap;

• Confecção e análise dos relatórios no REDCap e exportação dos dados
para sistemas estatísticos;

• Analise e migração dos dados assistenciais para aprimorar o prontuário
eletrônico do hospital, junto com a Divisão de Qualidade.

Considerações finais

Este tipo de pesquisa se dedica a realizar estudos com uma abordagem

inovadora, cujo pesquisador avalia o problema real para a comunidade científica e

a relevância dos resultados dos estudos para o interesse social e institucional.

Há várias sociedades profissionais, no mundo, ligadas à PO onde se publicam

os estudos, para conhecimento e referências, citam-se a seguir algumas dessas

sociedades e periódicos mais relevantes:
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• SOBRAPO – Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (www.
sobrapo.org.br)

• INFORMS – The Institute for Operations Research and the

• Management Sciences (www.informs.org)

• EURO – European Operational Research Society

• (www.euro-online.org)

• IFORS – The International Federation of Operational Research Societies

• (www.ifors.org)

• ABEPRO – Associação Brasileira de Engenharia de Produção

• (www.abepro.org.br)

• Operations Research (or.pubs.informs.org)

• European Journal of Operational Research

• (www.elsevier.com/locate/ejor)

• Interfaces (interfaces.journal.informs.org)

• Management Sciences (mansci.pubs.informs.org)

• Revista da SOBRAPO (www.sobrapo.org.br)

• Gestão & Produção (www.scielo.br/gp)

• Produção (www.abepro.org.br)

• Brazilian Journal of Operations and Production Management (www.
abepro.org.br)
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Pesquisa e Inovação nos Hospitais Federais do Rio de Janeiro
(HFRJ)

Rosamélia Queiroz da Cunha1
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Resumo:Os hospitais federais do Rio de Janeiro (HFRJ) compreendem seis hospitais
gerais, subordinados tecnicamente ao Departamento de Gestão Hospitalar (DGH/
SAS/MS), dedicados à assistência de média e alta complexidade. Essas instituições
possuem, em conjunto, cerca de 10 milprofissionais em atividade. A abordagem
do tema “Pesquisa e Inovação” implica na avaliação da inserção dessa rede
hospitalar no Sistema de Inovação em Saúde (SIS). São explicitadas a dinâmica e
as características do SIS, seu desenvolvimento no contexto microeconômico e a
importância das instituições para sua expansão. Essa particularidade dá relevância
à gestão das competências organizacionais derivadas dos macroprocessos
organizacionais que são, em grande parte, determinados pela modelagem atual
dessas instituições que estão na administração direta do governo federal. O artigo
finaliza apontando desafios que estão impactando negativamente o funcionamento
dos HFRJ sob a ótica da inovação e sugerindo temas para tomada de decisão, para
que os HFRJ possam contribuir mais efetivamente com o Sistema Nacional de
Inovação em Saúde (SNIS).

Palavras-chave: gestão do conhecimento. gestão da inovação. pesquisa.
competências institucionais. sistema nacional de inovação.

Introdução

A oportunidade de abordar o tema Pesquisa e Inovação nos Hospitais

Federais do Rio de Janeiro (HFRJ) é não só adequada como absolutamente

necessária. O tema envolve o olhar sobre um dos mais relevantes componentes

no Sistema de Inovação em Saúde (SIS) – as instituições hospitalares. Os HFRJ

compreendem seis instituições hospitalares (Hospital Federal do Andaraí, Hospital

Federal de Bonsucesso, Hospital Federal Cardoso Fontes, Hospital Federal de

Ipanema, Hospital Federal da Lagoa e Hospital Federal dos Servidores do Estado)

subordinados tecnicamente ao Departamento de Gestão Hospitalar (DGH/SAS/MS).

São instituições hospitalares dedicados à assistência de média e alta complexidade,

¹Médica (Faculdade de Medicina da UFRJ); especialização em Doenças Infecciosas no HUAP/UFF, em Gestão Hospitalar
na ENSP/Fiocruz e em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde-MBA na EBAPE/FGV. Mestre em Saúde Pública pela
ENSP/Fiocruz (Políticas e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde). Filiada à Sociedade Brasileira de Gestão
do Conhecimento desde 2011. Assessora da Coordenação de Gestão Assistencial do Departamento de Gestão
Hospitalar/SAS/MS.
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variando de 110 a 430 leitos. Possuem, em conjunto, cerca de 10 mil profissionais

em atividade.

A dinâmica do SIS se baseia em integração ampla entre instituições de

prestação de serviços, indústrias produtoras de insumos de diversa complexidade

tecnológica, governos, órgãos regulatórios, planos e seguros de saúde e pacientes

(GADELHA et al., 2013). A interação entre esses vários componentes, sua forma de

conexão e os mecanismos de coordenação definidos pela legislação, pelo ambiente

institucional e por sua interdependência define a pujança do sistema.

A literatura sobre o tema enfatiza que o SIS é um ecossistema formado por

indivíduos, instituições e empresas cujas interações determinam, ao longo do tempo,

a emergência de trajetórias coerentes de mudança tecnológica (FREEMAN, 1995).

Nesse ecossistema, a inovação é um processo emergente e não determinístico que

se desenvolve no contexto microeconômico. A atenção das políticas públicas deve

ser voltada não apenas ao desenvolvimento de bens intermediários para provisão

de serviços de saúde, mas, também, para o ambiente institucional que apoia o

desenvolvimento e introdução de novas tecnologias médicas.

A inovação no setor de saúde é uma categoria mais ampla que a inovação

médica e, em geral, com interdependência entre as economias de serviço e industrial

que transcende as fronteiras setoriais tradicionais (DJELLAL; GALLOUJ, 2007).

É importante ressaltar que, no setor de serviços, a inovação tem como

atributos o fato de que produto e processo não se diferenciam: há participação

dos clientes no seu surgimento, num cenário de assimetria de informações, com

grande importância das relações de confiança e da ênfase na qualidade. Ela inclui

as inovações do setor industrial e as do setor de serviços, tem influência tanto do

desenvolvimento científico e tecnológico quanto das necessidades práticas, em

um mercado com características próprias: a escolha do usuário é intermediada

pelo profissional que presta o serviço, a introdução de novas tecnologias ocorre

em ambiente de incerteza e, com frequência, existe um terceiro pagador o que faz

com que a introdução de inovações dependa de vários tomadores de decisão. As

principais forças direcionadoras das inovações, assim como na indústria, são as

forças internas: é um processo de inovação no qual os empregados, incluindo os

gestores em todos os níveis da instituição, estão envolvidos ou funcionam como

empreendedores institucionais e iniciam o processo (SUNDBO; GALLOUJ, 2000).
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A literatura enfatiza que a inovação não é um processo aleatório: ela implica

em foco em competências específicas que são centrais e que incluem competências

individuais e organizacionais. Essas competências precisam ser desenvolvidas,

modificadas, aproveitadas ou abandonadas ao longo do tempo e são necessárias

para ordenar, escolher e compreender as informações, permitindo julgar e decidir

(DE MEYER; DUBUISSON; LE BAS, 1999). Elas formam um sistema e dificilmente

podem ser destacadas: dessa forma, as diferentes competências, se isoladas, não

são valiosas. Seu desenvolvimento é continuo e enriquecem-se mais pela integração

de novas competências do que por invenções ou rupturas drásticas com o passado.

Frequentemente são pouco conhecidas de maneira explicita porque fazem parte

da cultura da instituição e podem não ser percebidas pelos profissionais como

competências distintivas (DE MEYER; DUBUISSON; LE BAS, 1999).

Essas competências organizacionais incluem a capacidade de inserir a

inovação na estratégia de conjunto da instituição; seguir, prever e agir sobre a

evolução dos mercados; desenvolver as inovações; organizar e dirigir a produção

do conhecimento; apropriar-se das tecnologias externas; gerenciar e defender

a propriedade intelectual; gerenciar os recursos humanos numa perspectiva de

inovação; financiar a inovação e divulgar a inovação (FRANÇOIS et al., 1999).

Vários macroprocessos institucionais são determinantes para o surgimento

ou desenvolvimento dessas competências organizacionais: a gestão da qualidade,

do conhecimento, da criatividade e do aprendizado institucional, a gestão de

incorporação de tecnologias, as capacidades de estabelecimento de redes, de

absorção de competências e de adaptação ao ambiente.

Os estudos europeus sugerem, ainda, que o aumento da probabilidade de

surgimento de inovações tem relação direta com o tamanho das instituições,

expresso no número total de funcionários, e com um maior número de interfaces

com outras organizações, o que possibilita maior aprendizado recíproco (MUNIER,

1999). São características que ressaltam a grande potencialidade da rede de HFRJ

no surgimento de inovações e, consequentemente, como alavanca do Sistema

Nacional de Inovação em Saúde (SNIS) levando a aumento na competitividade e

desenvolvimento do país (LASTRES; FERRAZ, 1999).

A situação atual dos HFRJ evidencia a pouca valorização dos processos

institucionais determinantes para o surgimento de inovações:
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• Inexistência de plano institucional para definição e gerência de
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D/I);

• Inexistência de definição de projetos ou linhas de pesquisa prioritárias
na captação de recursos em órgãos de fomento, subordinando os
projetos aos critérios de aprovação desses órgãos;

• Inexistência de mecanismos de financiamento interno para projetos
inovadores que sejam prioritários;

• Restrições à possibilidade de captação de recursos financeiros e à
gestão dos recursos captados com consequente dificuldade para a
estruturação da pesquisa com foco em estudos inovadores;

• Pouca influência de demandas externas na definição de prioridades de
pesquisa;

• Inexistência de mecanismos de relação com indústrias e/ou mercado;

• Ausência de ações de proteção à propriedade intelectual;

• Falta de ações sistematizadas de transferência de tecnologia;

• Dispersão das atividades de incorporação de tecnologia em várias
instâncias sem inter-relação definida entre elas;

• Pequeno número de profissionais envolvidos em Pesquisa Clínica;

• Inexistência de abordagem do conflito pesquisa versus assistência;

• Impossibilidade, na política de recursos humanos, de captar talentos
para projetos específicos.

Esse cenário tem componentes de não priorização gerencial e estratégica,

aos quais se agrega a posição dos HFRJ no quadro da Administração Pública

Federal. Sua manutenção na Administração Direta determina sua vinculação a

normas da legislação federal que não permitem a flexibilização necessária dos
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processos internos para possibilitar a modernização da gestão dessas unidades.

A criação da área de Ensino e Pesquisa, subordinada à Coordenação Geral

de Assistência (CGA) do DGH/SAS, tem como objetivos a promoção da Gestão

do Conhecimento no Departamento e nos HFRJ e a vinculação dos processos

e atividades institucionais ao conceito de SNIS. Na economia do século XXI,

as teorias associadas à economia da informação, conhecimento e aprendizado

apontam o conhecimento como o recurso fundamental para o surgimento de

inovações (LASTRES; FERRAZ, 1999).

A inserção da Rede Federal do Rio de Janeiro nessa concepção necessita

mudanças qualitativas que tenham impacto nos seguintes processos:

• Na possibilidade de captação no mercado (e retenção) de profissionais
qualificados para implantar novos processos e atividades e promover
melhoria de desempenho interno, tanto na prática quanto em
capacitações específicas;

• Emmecanismos de captação de recursos externos tanto para a pesquisa
quanto para desenvolvimento e implantação de projetos institucionais
inovadores;

• Em mecanismos de flexibilidade na gestão administrativa seja em
processos especiais como na área de informática assim como na
compra e/ou contratação de insumos/serviços de alta especialização
que a Instituição necessita;

• Na presteza de substituição de profissionais em situações como licença
maternidade e licenças de saúde prolongadas, por exemplo, que tem
impacto negativo na manutenção do quadro adequado de pessoal nas
áreas assistenciais;

• Na possibilidade de desenvolvimento e produção de materiais
inovadores para educação em saúde e capacitação profissional, de
difícil operacionalização pela lei de licitações públicas;

• Na existência de políticas relativas à propriedade intelectual, ação
imprescindível à proteção da inovação institucional e à garantia de seu
uso social;
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• Na adequação dos processos institucionais à Gestão do Conhecimento
e da Inovação possibilitando a inclusão dessas instituições no Sistema
Nacional de Inovação em Saúde (SNIS).

A sustentabilidade dessa rede não se dará pela estadualização (1990-1993)

ou municipalização (1998-2005) dessas instituições, experiências já tentadas,

com resultado contraproducente para o seu funcionamento e para sua imagem,

extensamente noticiada nas décadas de 1990 e 2000, obrigando o governo federal

a reassumir sua gestão.

É imprescindível a busca de solução jurídica que garanta a permanência dos

HFRJ na esfera pública, com continuidade do atendimento exclusivamente para os

pacientes do SUS, mas com flexibilidade administrativa, trazendo para dentro do

estado a eficiência necessária, permitindo que a diretoria aplique recursos e tome

decisões mais rápidas frente aos projetos, aos compromissos e aos problemas

internos.

É fundamental, também, que haja autonomia para modelar a estrutura

institucional de forma dinâmica para que ela seja capaz de responder aos desafios

sanitários emergentes com a prontidão adequada. Com efeito, não se pode pensar

em modernizar essas instituições sem levar em consideração o tipo de atividade que

exercem, a estrutura que melhor se adapte aos seus fins, o que implica em discutir

a natureza de sua personalidade jurídica. A diversidade de fins e de natureza exige

diversidade de tratamento jurídico (CUNHA, 2009). A saúde tem urgência e requer

respostas rápidas.

Assim, para se falar em Pesquisa e Inovação nos HFRJ é necessário debater

os grandes desafios que inibem seu funcionamento sob a ótica da inovação e que

incluem:

• Modelo Jurídico;

• Modelo de Gestão;

• Estrutura Organizacional;

• Modelo Assistencial;

• Capacitação para a cultura da inovação;
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• Criação de cultura da qualidade;

• Criação da cultura de utilização de evidência como base para a
incorporação de novas tecnologias;

• Criação da cultura de proteção da inovação institucional.

Esses são os temas que necessitam de tomada de decisão e sobre os quais

precisamos agir para que as iniciativas da rede federal do Rio de Janeiro, hoje

esporádicas e não sistemáticas, possam representar verdadeira contribuição ao

Sistema Nacional de Inovação em Saúde.
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Considerações finais

O livro Reflexões sobre Ensino e Pesquisa no SUS: experiência no contexto

hospitalar de alta complexidade criou um diálogo entre profissionais de saúde,

pesquisadores de diferentes instituições, e o público leitor; mostrou que é possível

produzir a partir das interações, e que, estes processos participativos constroem

legitimidade e mudam cultura. A Área de Ensino e Pesquisa CGA/DGH integra-

se a esse contexto, e busca contribuir com o apoio à construção e difusão do

conhecimento, nas instituições federais do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro,

como caminho para um SUS fortalecido. Compartilha a publicação dessa coletânea

com o coletivo que a produziu; a organização a várias mãos, os encontros e as

interações legaram, aos partícipes, a construção de vínculos e a confiança no

diálogo como recurso relevante no trabalhomultidisciplinar; e no processo educativo

fundamentado nas relações humanas.

Esta coletânea expressa, também, a contribuição relevante dos profissionais

da assistência dos hospitais federais que participaram do colegiado da Área

de Ensino e Pesquisa durante os seus vários encontros, oficinas e reuniões

em momentos significativos, no período de março a dezembro de 2018, onde

produziram ideias para esta construção. Espera-se que esta experiência possa

ser criticada, melhorada e reproduzida em outros em outros contextos; que seja

motivadora de outras práticas educativas dialógicas e inclusivas, como fonte de

significados para a assistência e a formação.

A Área de Ensino e Pesquisa, alinhada aos ditames do SUS, destaca a

importância e o significado da formação em serviço nas unidades da rede federal,

como um bem social transformador de práticas e de modelos para a construção

da integralidade do cuidado, qualificando a assistência e a formação nos hospitais

federais do Ministério da Saúde/RJ.
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