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RESUMO 

 

Objetivo: analisar o processo de implementação e conformação dos modos 

de produção do cuidado da política de Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências (RUE) na Região de Saúde de Campinas - SP. Metodologia: 
a pesquisa tem caráter qualitativo, é caracterizada como estudo de caso e foi 

desenvolvida através de revisão de literatura, análise de documentos oficiais, 

coleta de depoimentos de gestores municipais e estaduais, entrevistas 

narrativas com usuários, e, entrevistas em profundidade com gerentes de 

serviços. A análise teve como referência a ‘Abordagem do Ciclo de Políticas’. 

Resultados: Os principais resultados apontam para uma política pública de 

caráter plural e multifacetado, formulada a partir de diversas influências 

sociais, econômicas, políticas e teóricas, que expressa como 

intencionalidade a ampliação do acesso e o cuidado integral em situações de 

urgência e emergência em saúde. No contexto da prática, apesar da ênfase 

aos aspectos organizativos e ao financiamento, é observada a política ‘em 

cena’ onde podem ser identificadas ações de gestão e de produção de 

cuidado induzidas pela política, mantidas apesar da política e produzidas 

para além da política da RUE. A relação entre a política oficial e a ação 

micropolítica dos gestores, tornou-a uma produção singular no campo da 

governança regional; a necessidade de autonomia dos usuários e a 

dimensão do cuidado familiar apontam para caminhos na construção da 

integralidade; há evidências de produções vivas induzidas pela política que 

qualificam o cuidado, embora iniquidades sejam mantidas ou produzidas; e, 

a necessidade de articulação entre os componentes em rede, embora 

evocada, traduz-se em conexões frágeis e não regulares. Considerações 
Finais: A compreensão dos complexos processos que envolvem as políticas 

públicas de saúde, os interesses e poderes que as atravessam, tem potencial 

para fortalecer os atores implicados com a luta pela promoção da equidade 

em saúde e pela justiça social.  

Palavras-chave: Assistência à Saúde; Serviços Médicos de Emergência; 

Gestão em Saúde; Política de Saúde; Sistemas de Saúde; 
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ABSTRACT 

 

Objective: analyze the process of implementing and shaping the modes of 

production of care in the Urgency and Emergency Care Network policy (in 

Portuguese Rede de AtençãoàsUrgências e Emergência - RUE) in the Health 

Region of Campinas - SP. Methods: the research has a qualitative character, is 

characterized as a case study and was developed through literature review, 

analysis of official documents, collection of testimonies from municipal and state 

managers, narrative interviews with users, and in-depth interviews with service 

managers. The analysis was based on the ‘Policy Cycle Approach’. Results: The 

main results point to a plural and multifaceted public policy, formulated based on 

several social, economic, political and theoretical influences, which expresses as 

intentionality the expansion of access and comprehensive care in urgent and 

emergency health situations. In the context of practice, despite the emphasis on 

organizational aspects and financing, the 'on the scene' policy is observed where 

management and care production actions induced by the policy, maintained 

despite the policy and produced beyond the policy of the policy, can be identified. 

RUE. The relationship between official policy and the micro-political action of 

managers, made it a unique production in the field of regional governance; the 

need for users' autonomy and the dimension of family care point to paths in the 

construction of integrality; there is evidence of live production induced by the 

policy that qualifies care, although inequities are maintained or produced; and, 

the need for articulation between network components, although evoked, 

translates into fragile and non-regular connections. Final Considerations: 
Understanding the complex processes that involve public health policies, the 

interests and powers that go through them, has the potential to strengthen the 

actors involved in the fight for the promotion of health equity and social justice. 

 
Key words: Delivery of Health Care; Emergency Medical Services; Health 

Management; Health Policy; Health System;



1 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS é definido como uma rede regionalizada 

e hierarquizada de ações e serviços de saúde (Brasil, 1988) e fundamental 

enquanto estratégia e política pública para efetivação do direito constitucional 

à saúde no país. Apesar do atual cenário político nacional de inflexão de 

políticas públicas e da supressão de direitos, nas últimas décadas as 

diretrizes organizacionais da descentralização e regionalização foram 

materializadas e propiciaram avanços e desafios na estruturação do sistema 

(Chioro dos Reis et al, 2017).  

A proposição de implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) a 

partir de 2010 (Brasil, 2010) representa uma nova etapa de organização do 

sistema, com o objetivo de garantir a integralidade do cuidado e produzir 

mudanças nos modos de produção do cuidado à saúde através de redes 

temáticas prioritárias: Cegonha, Urgência e Emergência, Psicossocial, 

Pessoa com Deficiência e Doenças Crônicas (Brasil, 2014). 

Cecílio (1997), no texto ‘Da pirâmide ao círculo’, já propunha uma revisão 

do modelo hierarquizado da pirâmide constituída por atenção primária, 

secundária e terciária. As Redes de Atenção à Saúde propõem um novo 

modelo de estruturação do sistema, com o objetivo de se obter melhores 

resultados epidemiológicos e de integralidade do cuidado em saúde (Brasil, 

2010). Este modelo vem sendo utilizado em diversos países com processos 

de transição epidemiológica, onde predominam condições e agravos 

crônicos, como o Canadá e a Europa Ocidental (Mendes, 2010). Segundo 

Silva e Magalhães (2008), as RAS se justificam também pela necessidade de 

cuidados continuados em saúde para os portadores de doenças crônicas, 

como estratégia para garantia da integralidade e pela perspectiva da 

economia de escala e de escopo.  

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) foi proposta como 

rede temática pelo Ministério da Saúde com a finalidade de articular e integrar 

os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso dos 
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usuários em situação de urgência e emergência de saúde, de forma ágil e 

oportuna, sendo descritos como pontos de atenção: unidades básicas de 

saúde, serviços de atenção pré-hospitalar, hospitais e atenção domiciliar 

(Brasil, 2011). Nos últimos anos, avanços têm sido alcançados com alguns 

resultados relevantes, mas ainda há muito a ser aprimorado, e uma série de 

dificuldades a serem superadas para se engendrar novos arranjos de gestão 

e governança para as redes e novas práticas assistenciais, de forma a se 

transformarem em uma nova cultura institucional na saúde (Jorge et al., 

2014).  

Na experiência de implementação das Redes Temáticas podemos 

identificar duas racionalidades que se interconectam: as Redes de Atenção 

à Saúde (Mendes, 2010) e as Redes Vivas de Saúde (Merhy et al, 2014). 

Estes referenciais, mesmo tendo diferenças significativas, nos aportam 

reflexões que dialogam com nosso estudo e seus elementos foram 

explorados na análise da implantação da RUE. 

A definição das Redes de Atenção à Saúde como redes constituídas por 

diversos pontos de atenção à saúde, com centralidade da atenção básica, 

sistemas logísticos e de apoio (Mendes, 2010), contém elementos do campo 

da administração mais centrados em estrutura e função. Trata-se de uma 

proposta que sofre influências do campo universalista de intervenção, onde 

a determinação pelo eixo racional/legal, como transmissor de normas, 

legislações e objetivos oficiais, procura induzir a “homeostase” do sistema 

(Lins e Cecilio, 2007). Traz também um novo modelo de financiamento para 

o SUS, que busca superar o modelo de remuneração por procedimentos, 

implantado através de incentivos e/ou orçamentação global, atrelados ao 

atingimento de metas, por meio do qual se busca reforçar a ação indutora de 

políticas pelo Ministério da Saúde (Moreira et al, 2017).  

A proposta de implementação das Redes de Atenção à Saúde também 

tem como aposta o fortalecimento da Regionalização e da Governança 

Regional. A organização regional do SUS necessita avançar, pois a simples 

existência das regiões de saúde e dos espaços regionais de gestão não 

garante um processo vivo e potente de regionalização (Chioro dos Reis et al, 
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2017). A regionalização, mais do que um processo de organização das ações 

e dos serviços de saúde no território, é uma construção política que deve 

favorecer o diálogo entre os atores locais e os gestores federados para o 

reconhecimento e enfrentamento das necessidades de saúde dos territórios 

específicos (Mendes et al, 2015).  

No caso da Rede de Atenção às Urgências, a aposta em uma política 

nacional formulada pelo ente federal com forte indução financeira, baseada 

no planejamento regional e apoiada por instrumentos legais-normativos 

extensos, pode ter desencadeado processos meramente burocratizados, 

com alguma reorganização do sistema, mas não necessariamente obtendo 

os resultados propostos na transformação dos modos de produção do 

cuidado em saúde (Tofani, 2016). 

O conceito de Redes Vivas de Saúde (Merhy et al, 2014) é fundamentado 

no processo micropolítico de gestão e do trabalho em saúde, sendo definido 

como modo de produção das conexões existenciais de indivíduos e coletivos, 

em diferentes contextos de grupalidade e modos de viver, socialmente. O 

processo de produção do cuidado em saúde em ato acontece nas relações 

trabalhadores-usuários-gestão, com forte conexão com os territórios. Uma 

produção que precisa de processos, de gestão da saúde através de coletivos 

em análise sobre seus processos de trabalho e educação permanente em 

saúde. Também no campo da regionalização, Chioro dos Reis et al. (2017) 

propõem a Regionalização Viva como potencializador da gestão e 

governança regional, a depender do investimento na micropolítica das 

relações, na perspectiva dos encontros que acontecem em cada território.  

A gestão da saúde apresenta desafios, dentre outros, pela característica 

do trabalho profissional (Souza & Viana, 2016). Cecílio (2007), ao descrever 

um trabalhador de saúde idealizado, chamado “trabalhador moral”, já alertava 

que a concepção funcional/moral é um problema, porque não há arranjo 

institucional, por mais público e coletivo que seja, que consiga capturar ou 

circunscrever a complexidade das relações institucionais. Algo transborda 

desses espaços e se realiza nos territórios da micropolítica organizacional. 

Também o protagonismo dos usuários do sistema de saúde, ao construir 
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seus próprios mapas de cuidados, através do regime de “regulação leiga”, 

transcende as estruturas e processos rígidos (Cecílio, 2014). O 

estranhamento e a externalidade dos gestores com o espaço micropolítico na 

gestão em saúde traduz-se em práticas e modelos de implementação de 

políticas públicas que buscam normalizar e controlar este território (Cecílio, 

2012). Ou seja, as políticas oficiais, no caso a organização do sistema de 

saúde em redes, são reprocessadas nos campos da particularidade e da 

singularidade (Lins e Cecílio, 2007), adquirindo novos desenhos nem sempre 

“planejados” por seus formuladores (Chioro dos Reis, 2011).  

Portanto, a questão central desta pesquisa é: quais mapas de cuidado 
foram produzidos a partir da implementação da Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências na Região Metropolitana de Campinas?  

Este estudo apresenta diferentes aproximações analíticas à temática, 

‘lançando focos de luz’ sob o objeto de pesquisa mediante dimensões e 

perspectivas diversas. Inicialmente, faz-se revisão de literatura sobre o 

modelo-conceitual das RAS e sobre a produção científica a partir da RUE. 

Em seguida, é recuperado o cenário de decisão política e de influências que 

colocaram o tema da organização dos serviços de urgência e emergência do 

SUS na agenda governamental, além da análise de documentos oficiais que 

identificam valores, conceitos e intencionalidades expressos nos textos da 

política. Por fim, a aproximação com a ‘rede em cena’ traz elementos do 

campo da gestão regional, das vivências dos usuários e da produção do 

cuidado nos serviços que compõem a RUE.  

A tese está estruturada em formato alternativo, através da apresentação 

de seis artigos científicos submetidos a periódicos brasileiros e 

internacionais: ‘Caos, Organização e Criatividade: Revisão Integrativa sobre 

as Redes de Atenção à Saúde’, ‘Organização dos Serviços de Urgência e 

Emergência em Redes de Atenção à Saúde no Brasil: uma Revisão 

Integrativa’, ‘Rede de Atenção às Urgências e Emergências: Contextos de 

Influência e de Produção de Textos’, ‘Gestão Regional e a Produção Singular 

da Rede de Atenção às Urgências e Emergências’, ‘Construção da 

Integralidade na Rede de Urgência e Emergência: o Cuidado para Além dos 
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Serviços’, e ‘A Rede de Atenção às Urgências e Emergências “em Cena”: 

Contingências e Produção do Cuidado no Contexto da Prática’.  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo geral analisar os modos de produção do 

cuidado em saúde conformados a partir do processo de implementação da 

Rede de Atenção às Urgências e Emergências na Região Metropolitana de 

Campinas.   

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Enquanto objetivos específicos, buscou-se: 

1) Revisar a produção científica sobre as Redes de Atenção à Saúde e a 

Rede de Atenção às Urgências e Emergências.  

2) Identificar analisadores da produção micropolítica dos processos de 

pactuação e implementação da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências; 

3) Analisar as possíveis mudanças no processo de gestão a partir de sua 

implementação;  

4) Caracterizar as transformações ocorridas nos modos de produção do 

cuidado em saúde. 
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1.2 Revisão de Literatura 

A revisão da literatura foi desenvolvida através da elaboração de dois 

artigos científicos:  

 

● “Caos, Organização e Criatividade: Revisão Integrativa sobre as 

Redes de Atenção à Saúde’, teve como objeto as RAS e foi aceito 

para publicação na revista Ciência & Saúde Coletiva.  

● ‘Organização dos Serviços de Urgência e Emergência em Redes 

de Atenção à Saúde no Brasil: uma Revisão Integrativa’ tomou por 

objeto a RUE e teve sua versão em inglês submetida ao periódico 

internacional The Journal Of Emergency Medicine.  
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1.2.1 Artigo 1 - ‘Caos, Organização e Criatividade: Revisão 

Integrativa sobre as Redes de Atenção á Saúde’ 

CAOS, ORGANIZAÇÃO E CRIATIVIDADE: 

REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

CHAOS, ORGANIZATION AND CREATIVITY: 

INTEGRATIVE REVIEW ON HEALTH CARE NETWORKS 

 

Luís Fernando Nogueira Tofani 

Lumena Almeida Castro Furtado 

Cristian Fabiano Guimarães 

Deize Graziele Conceição Ferreira Feliciano 

Gabriela Rodrigues da Silva 

Larissa Maria Bragagnolo 

Rosemarie Andreazza 

Arthur Chioro 

 

RESUMO: A partir de 2010 a organização do Sistema Único de Saúde tem 

como principal modelo as Redes de Atenção à Saúde (RAS), fundamentadas 

nas Redes Integradas de Serviços de Saúde preconizadas pela Organização 

Panamericana de Saúde. Este estudo tem como objetivo analisar a produção 

científica sobre as RAS através do método de revisão integrativa da literatura. 

A pesquisa deu-se em bases de dados utilizando-se dos descritores: Rede 

de Atenção à Saúde e seus congêneres em inglês e espanhol. Foram 

selecionados 27 artigos incluindo estudos conceituais, relatos de casos, 

análises de implementação e estudos de avaliação. A análise das 

publicações evidenciou cinco núcleos de sentido: O paradigma das RAS; A 

Atenção Básica como coordenadora das RAS; Regionalização, redes e 

governança regional; O cuidado em rede; e, Desafios para implementação 

das RAS. Os resultados dessa revisão apontam para duas questões centrais: 

Como superar a fragmentação do cuidado, garantindo a integralidade, 

compondo as redes de atenção à saúde a partir de concepções teóricas 

distintas? E, como a produção das redes de cuidado pode impactar nas 
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relações interfederativas, no processo de financiamento, no acesso ao 

sistema e na qualidade dos processos de cuidado em saúde?   

 

PALAVRAS CHAVE: Redes de Atenção à Saúde; Redes Integradas de 

Serviços de Saúde; Sistemas de Saúde. 

 

ABSTRACT: Unified Health System (SUS) organization has as its main model 

the Health Care Networks (RAS) from 2010, based on the Integrated Health 

Service Networks recommended by the Pan American Health Organization 

(PAHO). This study aims to analyze the scientific production about the RAS 

through the integrative literature review method. The research was carried out 

in databases using the descriptors: Health Care Network and its congeners in 

portuguese and spanish. There were selected 27 papers including conceptual 

studies, case reports, implementation analyzes and evaluation studies. The 

analysis of the publications showed five cores of meaning: The RAS 

paradigm; Primary Care as coordinator of the RAS; Regionalization, networks 

and regional governance; Network care; and, Challenges for the 

implementation of RAS. The results of this review point to two central 

questions: How to overcome the fragmentation of care, guaranteeing 

integrality, composing health care networks from different theoretical 

conceptions? And, how can the production of care networks impact inter-

federative relationships, financing process, access to the system and the 

quality of health care? 

 

KEY WORDS: Health Care Networks; Integrated Health Service Networks; 

Health Systems. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi concebido e é organizado 

por meio de uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços e ações, que 

tem por objetivo garantir a saúde como um direito constitucional. Em seu 

processo de construção, inúmeras normativas têm induzido arranjos 

organizativos a partir de diretrizes como a descentralização, a 

municipalização, a regionalização, a participação da sociedade e a gestão 
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interfederativa, caracterizando inovações na estrutura do Estado e na 

administração pública do país1. Apesar do atual cenário político nacional de 

inflexão de políticas públicas e da supressão de direitos, o que se observa é 

a materialização das diretrizes organizacionais da descentralização e da 

regionalização, o que propiciou avanços e também desafios na estruturação 

do sistema de saúde2.  

A partir de 2010 o modelo de organização do SUS passou a ter como 

principal referência as Redes de Atenção à Saúde (RAS), modelo 

fundamentado nas Redes Integradas de Serviços de Saúde (RISS) 

preconizadas pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS)3. Este 

modelo vem sendo utilizado em países em processo de transição 

demográfica e epidemiológica onde predominam condições e agravos 

crônicos4, vem sendo apresentado como alternativa à fragmentação dos 

sistemas de saúde5 e indica a centralidade da atenção primária nas redes6,7,8. 

As principais justificativas para a implantação das RAS são a necessidade 

de organização de sistemas para dar respostas à tríplice carga de doenças - 

infectocontagiosas, crônicas e causas externas - e a obtenção de melhores 

resultados econômicos, epidemiológicos e de integralidade do cuidado em 

saúde4. Para tanto, propugna-se a organização de redes constituídas por 

diversos pontos de atenção à saúde, com centralidade da atenção primária, 

sistemas logísticos e de apoio9. Segundo Silva e Magalhães10, a implantação 

das RAS justifica-se também pela necessidade de cuidados continuados em 

saúde para pessoas com condições crônicas, como estratégia para garantia 

da integralidade e pela perspectiva da economia de escala e de escopo. 

Cecílio11 já propunha uma revisão do modelo hierarquizado da pirâmide, 

constituída por atenção primária, secundária e terciária, apontando a 

necessidade do sistema de saúde ser organizado a partir da lógica do que 

seria mais importante para cada usuário, e assim oferecer a tecnologia certa, 

no espaço certo e na ocasião mais adequada. Também Hartz e 

Contandriopoulos12 apresentaram a proposta de um “sistema sem muros”, 

em que se eliminariam as barreiras de acesso entre os diversos níveis de 

atenção, em resposta às necessidades de saúde nos âmbitos local e regional. 

Por fim, a normativa legal que instituiu as Redes de Atenção à Saúde no 

Brasil propôs um modelo poliárquico de sistema constituído por diferentes 
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pontos de atenção à saúde e pelas ligações que os comunicam, com o 

objetivo de se obter melhores resultados epidemiológicos e de integralidade 

do cuidado em saúde13.  

Desta forma, a indução pelo Ministério da Saúde pela implantação das 

Redes de Atenção à Saúde, a partir de 2011, representou uma nova etapa 

de organização do SUS, com o objetivo de garantir a integralidade do cuidado 

e produzir mudanças nos modos de produção do cuidado à saúde através de 

redes temáticas prioritárias, que foram denominadas como Rede Cegonha, 

Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de 

Saúde da Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Doenças 

Crônicas14. 

Considerando a relevância da Política de Redes de Atenção à Saúde, 

torna-se imprescindível a realização de estudos que possam analisar e 

disseminar as publicações que tomaram o tema como objeto de investigação, 

visando ampliar a visibilidade e motivar a realização de novas produções 

científicas acerca das RAS para subsidiar os processos de formulação, 

implementação e avaliação de políticas de saúde no SUS. Peiter et al.15 

analisaram a tendência de investigação sobre as RAS em teses e 

dissertações brasileiras, a partir da base de dados do Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), entretanto não há estudo de revisão da literatura 

publicada em periódicos sobre a temática. Ante o exposto, surgiu a motivação 

para o desenvolvimento deste estudo, que tem como objetivo descrever e 

analisar a produção científica sobre as Redes de Atenção à Saúde. 
 

MÉTODOS 

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura referente à produção do 

conhecimento sobre a política pública de Redes de Atenção à Saúde. 

Trabalhou-se com a pesquisa e análise do material científico já produzido de 

modo sistemático, admitindo-se a elaboração de sínteses a partir dos vários 

estudos publicados, possibilitando conclusões gerais a respeito de um tema 

particular em estudo16. 

A revisão foi realizada em seis fases distintas: 1) estabelecimento do 

tema/problema da revisão e elaboração da questão norteadora; 2) seleção 



12 
 

 
 

dos artigos (estabelecimento de descritores e dos critérios para 

inclusão/exclusão de publicações); 3) categorização dos estudos e definição 

das informações a serem extraídas dos trabalhos revisados; 4) análise dos 

estudos selecionados; 5) interpretação dos resultados e discussão; 6) síntese 

do conhecimento evidenciado nos artigos analisados17.  

Para elaboração desta revisão integrativa, em primeiro lugar definiu-se a 

questão central da pesquisa: qual o teor da produção científica publicada em 

periódicos a respeito da política pública brasileira de Redes de Atenção à 

Saúde? Para identificar as publicações que compuseram a revisão integrativa 

desta investigação, realizou-se o levantamento em bases de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde: Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), da Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 

e do Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), no 

mês de julho de 2019. Para tanto, foram empregados como descritores a 

expressão “Rede de Atenção à Saúde” e seus congêneres em inglês “Health 

Care Network” e espanhol “Red Integrada de Servicios de Salud”.  

Após a exclusão dos artigos duplicados, procedeu-se à avaliação pela 

leitura dos títulos e resumos, tendo como critério de inclusão a caracterização 

enquanto artigo de pesquisa e a abordagem da temática das RAS, não sendo 

incluídos estudos sobre redes temáticas específicas. Através da leitura 

integral dos artigos, chegou-se ao corpus da pesquisa, excluindo-se os 

artigos que não abordavam diretamente a temática das RAS, os que tratavam 

de experiências de redes em outros países e aqueles que não estavam 

disponíveis na íntegra.   

A fim de sistematizar os dados, foi organizada uma pré-categorização e 

elaborada uma matriz contendo as seguintes informações: título, ano de 

publicação, categoria analítica e objetivos do estudo. Foram propostas como 

categorias analíticas para organização dos resultados:1) Estudos 

Conceituais, 2) Relatos de Casos, 3) Análises de Implementação e 4) 

Estudos de Avaliação, de acordo com o objeto, objetivo ou metodologia de 

cada estudo revisado.  

A análise foi processada pelos autores em reuniões do grupo de pesquisa 

do projeto “A Rede de Atenção às Urgências e a Produção Viva de Mapas de 

Cuidados”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
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e Tecnológico - CNPq, que toma as RAS e mais especificamente a RUE 

como objeto de estudo. Foram formuladas questões-chave, a partir da 

intensidade de “núcleos de sentido” identificados no corpus da revisão de 

forma transversal à pré-categorização analítica. Estas questões foram 

configuradas enquanto categorias temáticas e tiveram o objetivo de orientar 

a discussão e a elaboração de sínteses.  
 

RESULTADOS 

O estudo possibilitou a análise de 27 artigos científicos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais do campo da Saúde Coletiva dentre os 

anos de 2010 e 2019 sobre a temática das Redes de Atenção à Saúde. Os 

resultados parciais de cada etapa do processo de seleção dos artigos estão 

descritos no fluxo apresentado na figura 1.  

 
Quanto ao ano de publicação, em 2017 foi observado o maior número de 

estudos, sete artigos, seguido pelos anos de 2015 e 2018 com seis 

publicações cada. Nos anos de 2010, 2011, 2013 e 2019 foi encontrado 

apenas um artigo publicado ao ano. No que concerne ao enfoque das 

publicações a respeito das RAS, foi proposta uma pré-categorização analítica 
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para organização dos resultados, descrita a seguir, e que é apresentada de 

forma detalhada nos quadros de 1 a 4. 
A primeira categoria foi constituída por seis artigos que abordam de forma 

mais aprofundada o conceito de RAS (quadro 1). Dentre esses artigos 

encontramos uma publicação internacional que aborda as “Redes Integradas 

de Serviços de Saúde”13, o conceito precursor das RAS, e também o artigo 

de Mendes6, considerado importante referência teórica para as Redes de 

Atenção à Saúde no Brasil. Cabe destacar que uma das publicações 

apresenta o conceito de Redes Vivas14, que emerge na produção científica 

enquanto uma outra racionalidade sobre as redes de saúde. 

 
Quadro 1. Distribuição dos artigos da categoria “Estudos Conceituais”, segundo título, ano da publicação 

e objetivos. LILACS, SCIELO, MEDLINE, 2019. 
 

Categoria  – Estudos Conceituais 
Título Ano Objetivos 
As Redes de Atenção à Saúde 
 

2010 Apresentar uma resposta social 
estruturada em sistemas integrados de 
saúde: as redes de atenção à saúde. 

Redes integradas de servicios de salud: 
hacia La construcción de un concepto 

 

2012 Os autores buscam compreender o 
conceito de rede e seus elementos 
constitutivos, para definir a concepção 
de Redes Integradas de Serviços de 
Saúde. 

Redes Vivas: multiplicidades girando as 
existências, sinais da rua. Implicações 
para a produção do cuidado e a 
produção do conhecimento em saúde 

 

2014 Sintetizar as experiências recolhidas por 
um grupo de pesquisadores 
vinculados a Micropolítica do Trabalho 
e o Cuidado em Saúde, da Pós-
Graduação de Clínica Médica 

- Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), a partir de suas investigações 
sobre a produção do cuidado em 
saúde, em diferentes contextos de 
práticas. 

Perspectivas de região e redes na política 
de saúde brasileira 

 

2015 Analisar as perspectivas de região e redes 
adotadas na política de saúde 
brasileira, no período de 2001 a 2011. 

Redes de Atenção à Saúde sob a luz da 
Teoria da Complexidade 

 

2015 Refletir acerca dos princípios que norteiam 
as Redes de Atenção em Saúde sob a 
luz dos princípios da Teoria da 
Complexidade de Edgar Morin.    

Redes de Atenção à Saúde: tendências da 
produção de conhecimento no Brasil 

 

2019 Analisar a tendência de investigação de 
teses e dissertações brasileiras da 
área da saúde sobre o tema Redes de 
Atenção à Saúde. 

Fonte: Elaborado pelos autores   
 

Já em relação à segunda categoria, Relatos de Casos, foram identificados 

8 artigos, descritos no quadro 2. Vale destacar que apresentam abordagens 

que abrangem desde vivências locais de equipes de atenção básica, de 
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municípios e regiões de saúde, até um estudo comparativo entre as cidades 

do Rio de Janeiro e de Lisboa. 
Quadro 2. Distribuição dos artigos da categoria “Relatos de Casos”, segundo título, ano da publicação e 

objetivos. LILACS, SCIELO, MEDLINE, 2019. 
Categoria– Relatos de Casos 

Título Ano Objetivos 
A Atenção Básica à Saúde e a construção 

das Redes Temáticas de Saúde: qual 
pode ser o seu papel? 

 

2012 Analisar as reais possibilidades (ou limites 
ou condicionantes) para o exercício 
dessa responsabilidade ampliada 
posta para a ABS, examinadas a partir 
dos achados de uma investigação, em 
curso, sobre as múltiplas lógicas do 
acesso e da utilização de serviços. 

Atenção Primária à Saúde: coordenadora 
do cuidado em redes regionalizadas? 

 

2016 Analisar o alcance da coordenação do 
cuidado pela Atenção Primária à 
Saúde em três regiões de saúde. 

Atenção Primária à Saúde na coordenação 
das Redes de Atenção à Saúde no Rio 
de Janeiro, Brasil, e na região de 
Lisboa, Portugal 

 

2017 Analisar comparativamente a organização 
da APS buscando identificar os 
avanços na coordenação das RAS e 
no manejo das condições crônicas. 

A implementação de Redes de Atenção e os 
desafios da governança regional em 
saúde na Amazônia Legal: uma análise 
do projeto Qualisus-Rede 

2017 Analisar potencialidades, limites e desafios 
da governança regional no processo 
de implementação de redes de 
atenção à saúde, em três regiões da 
Amazônia.  

O trabalho em rede nos casos de alta 
Complexidade e de alta 
vulnerabilidade: a experiência de uma 
UBS 

 

2017 Apresentar e analisar os processos de 
formação de redes de atenção à saúde 
em torno de casos complexos e em 
contextos de alta vulnerabilidade, 
atendidos pela Estratégia Saúde da 
Família em uma UBS na região da 
Brasilândia, São Paulo. 

Redes de políticas nas regiões 
metropolitanas: o caso do sistema de 
saúde brasileiro 

 

2017 Discutir os casos das redes de saúde nas 
regiões metropolitanas brasileiras, 
caracterizando seu processo de 
implementação e identificando 
problemas de gestão em vários casos, 
sendo o caso da Região Metropolitana 
de Campinas descrito em mais 
detalhes.  

Profissionais como produtores de Redes: 
tramas e conexões no cuidado em 
saúde 

 

2017 Analisar, a partir da centralidade do 
usuário, como os profissionais de 
saúde tecem e produzem a rede de 
cuidados. 

Continuidade do Cuidado em Rede e os 
Movimentos de Redes Vivas nas 
Trajetórias do Usuário-Guia 

 

2018 Descrever e analisar os encontros entre 
atores da produção de cuidado, que 
refletem em movimentos de redes 
vivas e potencializam a continuidade 
do cuidado e a integralidade. 

Fonte: Elaborado pelos autores   
 

Na terceira categoria encontram-se nove artigos que analisam a 

implementação de redes (quadro 3), incluindo seus desafios e estratégias de 

integração, regionalização, comunicação, apoio institucional e matricial.  
Quadro 3. Distribuição dos artigos da categoria “Análises de Implementação”, segundo título, ano da 

publicação e objetivos. LILACS, SCIELO, MEDLINE, 2019. 
Categoria – Análises de Implementação  

Título Ano Objetivos 
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Organização de redes regionalizadas e 
integradas de atenção à saúde: 
desafios do Sistema Único de Saúde 
(Brasil) 

2011 Analisar os desafios presentes no Sistema 
Único de Saúde para promover uma 
melhor integração entre os serviços e 
organizar redes. 

Percepção dos Gestores do Sistema Único 
de Saúde acerca dos Desafios da 
Formação das Redes de Atenção À 
Saúde No Brasil 

2013 Analisar as percepções de gestores sobre 
os desafios da formação de Redes de 
Atenção à Saúde no Brasil 

Contribuição para a análise da implantação 
de Redes de Atenção à Saúde no SUS. 

 

2014 Analisar a implantação das Redes de 
Atenção à Saúde (RAS) com ênfase 
nas regiões de saúde, ressaltando a 
importância de atores locais com 
adequado perfil de competência e 
implicados com a implementação. 

O processo de construção da gestão 
regional da saúde no estado de São 
Paulo: subsídios para a análise 

 

2015 Com o intuito de discutir o processo de 
implementação do COAP em algumas 
regiões paulistas, o presente artigo 
fornece subsídios para a compreensão 
do processo de pactuação regional da 
saúde no Estado, verificando suas 
potencialidades e limites. 

Uma Noção de Matriciamento que Merece 
Ser Resgatada para o Encontro 
Colaborativo entre Equipes de Saúde e 
Serviços no SUS 

2015 Revisitar o conceito original de 
matriciamento e analisá-lo à luz da 
teoria matemática do cálculo matricial 
e das normativas federais. 

Reflexões para Construção de uma 
Regionalização Viva 

 

2017 Analisar o complexo processo da 
regionalização da saúde e os desafios 
decorrentes de sua implementação. 

Regionalização e Redes de Saúde 
 

2018 Refletir sobre os desafios da construção 
das Regiões e Redes de Saúde no 
Brasil. 

Apoio Institucional na ótica de gestores, 
apoiadores e trabalhadores: uma 
aproximação da realidade a partir de 
diferentes lugares 

 

2018 Analisar os sentidos e significados que as 
equipes de Saúde da Família (EqSF), 
os gestores e os apoiadores atribuem 
ao processo de trabalho do Apoio 
Institucional municipal em dois 
municípios da Bahia 

Estratégias de Comunicação das 
Secretarias Municipais de Saúde: 
Desafios para as Redes de Atenção à 
Saúde 

2018 Descrever as estratégias de comunicação 
em saúde de 19 municípios 
paranaenses 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A quarta categoria, composta por quatro artigos, trata de estudos de 

avaliação das RAS (quadro 4), incluindo a formulação de critérios, as 

condições sanitárias dos serviços de saúde, a relação entre necessidades e 

interesses locais e entre a organização necessária e a atual. 

 
Quadro 4. Distribuição dos artigos da categoria “Estudos de Avaliação”, segundo título, ano da 

publicação e objetivos. LILACS, SCIELO, MEDLINE, 2019. 
Categoria – Estudos de Avaliação  

Título Ano Objetivos 
Redes de Atenção à Saúde do SUS: 25 

anos de uma contradição fundamental 
entre a Organização Necessária e a 
Organização Atual 

 

2014 Examinar a contradição entre a 
organização necessária das Redes de 
Atenção à Saúde do SUS, de forma 
integral e integrada em todo o território 
nacional, e a essência federativa e 
municipalista da organização atual do 
SUS, estruturalmente fragmentada e 
desintegrada. 
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Integração assistencial em região de saúde: 
paradoxo entre necessidades regionais 
e interesses locais 

 

2016 Identificar e analisar o desenvolvimento de 
estratégias regionais para a integração 
assistencial no contexto das regiões 
de saúde, com especial foco no papel 
da Atenção Primária à Saúde (APS). 

Rede de atenção e condições sanitárias das 
unidades de saúde da família: há 
alguma relação? 

 

2016 Discutir as concepções e 
modos/estratégias de 
operacionalização da rede de atenção 
à saúde, bem como as condições 
sanitárias de USF. 

Coordenação do cuidado e ordenação nas 
redes de atenção pela Atenção 
Primária à Saúde  uma proposta de 
itens para avaliação destes atributos. 

 

2017 Propor um conjunto de elementos-chave 
que permitam avaliar a coordenação 
do cuidado individual e o papel de 
ordenação das redes de atenção à 
saúde pela APS para no futuro compor 
um instrumento de avaliação das 
redes. 

Fonte: Elaborada pelos autores 
 

DISCUSSÃO 

A política pública de Redes de Atenção à Saúde tem sido objeto de 

diversos estudos onde são utilizadas diferentes abordagens metodológicas e 

concepções. Compreender os conceitos que a embasam, assim como os 

avanços, limites e desafios do processo de sua implementação, torna-se 

imperativo enquanto contribuição para o aperfeiçoamento do SUS. Nesta 

revisão, pode-se observar que o modelo das RAS é formulado a partir de um 

referencial teórico específico, mas não único, havendo influências de outros 

campos de conceitos e práticas. Enquanto pressupostos do modelo proposto, 

ficam evidentes a centralidade da atenção básica e a dependência do 

processo de regionalização da saúde. Enquanto prática, os estudos indicam 

ações concorrentes ou integradas de dois campos que ora se 

complementam, ora se contrapõem: a organização de redes para a atenção 

à saúde, com maior ênfase na estrutura e definição de fluxos, e, o cuidado 

em saúde como produtor de redes, mais centrado no protagonismo dos 

usuários e profissionais de saúde.  

Para aprofundamento da discussão, utilizamos as seguintes questões-

chave: 1) O paradigma das Redes de Atenção à Saúde; 2) A atenção básica 

como coordenadora das RAS; 3) Regionalização, redes e governança 

regional; 4) O cuidado em rede; e 5) Desafios para implementação das RAS. 

 

O Paradigma das Redes de Atenção à Saúde 

  O modelo conceitual das RAS foi proposto como paradigma para 

organização do SUS no Brasil na última década e adotado tanto pelo 
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Ministério da Saúde como por gestores estaduais e municipais de saúde 

como política pública13. Publicação de Mendes9, autor que é importante 

referência para o tema, faz críticas aos sistemas hierarquizados, 

fragmentados, orientados para assistência às condições agudas, e define as 

RAS como organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 

vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 

ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 

contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção 

primária à saúde - prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, 

com a qualidade certa e de forma humanizada, e com responsabilidades 

sanitárias e econômicas por esta população. Esse conceito foi balizador para 

a RAS e as redes temáticas que foram subsequentemente pactuadas, no 

plano discursivo e normativo, entre os gestores do SUS no âmbito da 

Comissão Intergestores Tripartite e posteriormente consubstanciadas nas 

respectivas portarias14.Arruda et al.20, ao analisarem o conceito de RAS sob 

a luz da Teoria da Complexidade, identificam como suas características 

principais: a formação de relações horizontais entre os pontos de atenção, 

tendo o centro de comunicação na atenção primária; a centralidade das 

necessidades em saúde de uma população; a responsabilização pela 

atenção contínua e integral; o cuidado multiprofissional; e, o 

compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários 

e econômicos. 

  A formulação da política de Redes de Atenção à Saúde no Brasil tem 

importante influência das Redes Integradas de Serviços de Saúde, 

preconizadas pela OPAS, que pressupõem a atenção a uma população 

determinada, serviços ou estabelecimento de saúde com diferentes níveis de 

atenção e complexidade e uma definição territorial5.  O pressuposto central 

em tal definição é que a aplicação do conceito de redes contribui para a 

articulação, interdependência e coordenação de atores públicos, privados e 

mistos, com a incorporação de tecnologias especializadas ampliando o 

acesso, melhorando também a conectividade na rede de saúde e 

aumentando sua governança18. Ainda que no plano discursivo tome as 

regiões de saúde como espaço de planejamento das RAS na perspectiva de 

produção da integralidade do cuidado e da articulação do conjunto de 
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políticas públicas intersetoriais necessárias para tanto, questiona-se o quanto 

tal conceito de redes é capaz de considerar, por uma lado, as grandes 

diferenças regionais, a estrutura econômica-social heterogênea, as 

mudanças demográficas, nutricionais e epidemiológicas de um país 

superpopuloso e de dimensões continentais como o Brasil, e por outro, a 

dinâmica micropolítica envolvida na produção do cuidado, que parece 

escapar dos postulados que embasam a formulação do conceito de redes.2 

 Nesse sentido, para além do paradigma das RAS, identifica-se a formulação 

recente de outro modelo conceitual, o das Redes Vivas, definidas por Merhy 

et al.19 como modo de produção das conexões existenciais de indivíduos e 

coletivos, em diferentes contextos de grupalidade e modos de viver, 

socialmente. Em um estudo com usuários-guia, Hadad e Jorge21 

identificaram redes vivas, produzidas em ato, no encontro entre profissionais 

e usuários a partir das necessidades em saúde, mas também a falta de rede, 

que impactou em barreiras dificultadoras de acesso. Também Maximino et 

al.22 observaram redes de atenção amplas, operacionalizadas de diversas 

maneiras e compostas por múltiplos vetores e elementos formais e informais, 

visíveis e invisíveis, objetivos e subjetivos que contribuem para facilitar ou 

dificultar a construção de pontos de articulação entre serviços, pessoas e 

recursos para o cuidado. Para Merhy et al.19 as Redes Vivas são 

fragmentárias e em acontecimento, hipertextuais, ou seja, às vezes são 

circunstanciais, montam e desmontam, e às vezes elas se tornam mais 

estáveis, mas comportam-se mais como lógicas de redes digitais, que podem 

emergir em qualquer ponto sem ter que obedecer a um ordenamento lógico 

das redes analógicas, como um hipertexto.  

Assim, percebem-se diferentes concepções de redes de saúde que 

coexistem e se interconectam, evidenciando a necessidade de estudos para 

análise e aprofundamento da relação entre estrutura e ação, norma e 

produção singular, a partir dos modelos conceituais de “Não Rede” (a 

fragmentação), “Redes de Atenção à Saúde” (organização sistêmica) e 

“Rede Vivas” (produção singular), suas possibilidades e limites na 

modelagem dos sistemas de saúde e na produção do modo de cuidar. 

 

A Atenção Básica como Coordenadora das RAS  
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  A coordenação das RAS pela atenção básica emerge como condição 

estruturante do modelo. Para Mendes9, o centro de comunicação das redes 

de atenção à saúde é o nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e 

contrafluxos do sistema de atenção à saúde e é constituído pela atenção 

primária à saúde. 

Chueiria et al.23 formularam uma proposta de itens para avaliação da 

coordenação das RAS pela atenção primária, composta pelos seguintes 

atributos: a) atenção primária que cobre toda a população; 2) está organizada 

em equipes multiprofissionais; 3) é a principal porta de entrada do sistema; 

4) é responsável pela coordenação do cuidado; 5) é resolutiva, sendo capaz 

de resolver os principais problemas de saúde de sua população. Em pesquisa 

desenvolvida por Peiter et al.15, em que analisaram as tendências da 

produção científica em dissertações e teses de pós-graduação no Brasil 

sobre as RAS, a Atenção Primária à Saúde (APS) como ordenadora da rede 

apresentou-se com a maior frequência de estudos dentre as categorias 

estudadas. 

  Lapão et al.24, em estudo comparativo, observaram que questões 

históricas, culturais, políticas e jurídicas determinam diferenças na Atenção 

Primária à Saúde (APS) como coordenadora das RAS no Rio de Janeiro e 

em Lisboa: em Lisboa utiliza-se o modelo de APS abrangente que possui 

maturidade suficiente na coordenação do seu sistema, enquanto o Rio de 

Janeiro sofre resquícios históricos de uma APS seletiva. No Brasil, apesar da 

percepção dos gestores de que as RAS devem ser alicerçadas na valorização 

e no reconhecimento da atenção básica como instância responsável pelo 

ordenamento do sistema e pela coordenação do cuidado25, estes atributos 

ainda permanecem como um dos principais desafios para a organização de 

redes regionalizadas e integradas no SUS26. Pouco pautada nas reuniões 

das Comissões Intergestores Regionais (CIR), a meta de conformação de 

Redes de Atenção à Saúde, coordenadas pela atenção básica, ainda é um 

objetivo distante diante da premência de garantir acesso à atenção 

especializada e de urgência/emergência hospitalar na região de saúde, tema 

que dominou as discussões das CIR, ficando a atenção básica circunscrita 

aos debates municipais27.  
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Cecílio et al.28 descrevem os seguintes limites para a atenção básica 

assumir o papel de coordenadora do cuidado: a rede básica é vista 

como lugar de coisas simples, há uma impotência compartilhada entre 

usuários e equipes quando se trata da rede básica funcionar como 

coordenadora do cuidado, indicando como ela não reúne condições 

materiais (tecnológicas, operacionais, organizacionais) 

e simbólicas (valores, significados e representações) de deter a posição 

central da coordenação das redes temáticas de saúde. Também as 

condições de infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde, ou suas 

condições sanitárias, podem interferir na organização e na oferta de serviços 

prestados, na ineficiência da comunicação entre os níveis de atenção e em 

falhas no processo de regulação, gerando, portanto, problemas para a 

operacionalização da RAS29. Além disso, na função de porta de entrada 

preferencial do sistema, a APS se depara com forte concorrência de serviços 

ambulatoriais hospitalares e de pronto atendimento, desarticulados da rede30. 

  Assim, observa-se que a coordenação pela atenção básica é ao mesmo 

tempo uma premissa e um desafio para as RAS, conforme a produção 

científica evidenciada nesta revisão. 

 

Regionalização, Redes e Governança Regional 

  A relação entre os processos de regionalização, governança regional e 

produção das RAS tem sido reconhecida enquanto interdependente e é 

objeto de estudo no Brasil. Para Mendes9 a governança das redes de atenção 

à saúde, no SUS, deve ser feita por meio de arranjos interfederativos, 

coerentes com o federalismo cooperativo que se pratica no Brasil. São as 

comissões intergestores que se materializam: no plano nacional, na 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT); nos estados, nas Comissões 

IntergestoresBipartite (CIB); e nas regiões de saúde, nas Comissões 

Intergestores Regionais (CIR). 

  Albuquerque e Viana31 identificaram três fases de indução do processo 

histórico de regionalização e organização de redes no Brasil, orientadas por 

diferentes concepções teóricas e políticas: a) região normativa com redes 

regionalizadas e hierarquizadas (Norma Operacional de Assistência à Saúde 

– NOAS 2001 e 2002); região negociada com redes integradas e 
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regionalizadas (Pacto pela Saúde - Portaria 399/2006); e, região negociada 

e contratualizada com redes de atenção à saúde (Portaria 4.279/2010 e 

Decreto 7.508/2011). Assim, fica evidenciada a recente transição das regiões 

normativas para as regiões negociadas e das redes hierarquizadas para as 

redes integradas, regionalizadas e contratualizadas.  

  A organização de redes regionalizadas no SUS depende de 

aperfeiçoamento na gestão interfederativa nas regiões de saúde para 

qualificar a pactuação de responsabilidades entre as esferas de governo32. 

Desta forma, o fortalecimento da governança e do planejamento regional está 

sujeito a uma compreensão mais aprofundada do contexto: identificação das 

causas dos problemas, da dinâmica e da estrutura de poder das 

organizações, dos determinantes do comportamento dos usuários, assim 

como atores locais conhecedores e capacitados para implementação das 

RAS32. Para Shimizu25, que pesquisou a percepção dos gestores sobre os 

desafios para a formação das RAS no Brasil, a operacionalização deste 

processo não pode seguir modelos prescritivos, e requer investimentos que 

incluam o aprimoramento das dimensões técnicas e políticas. 

  Na dimensão técnica, aponta para o aperfeiçoamento de estratégias de 

contratualização para a garantia da provisão de ações e serviços de saúde 

de diferentes densidades tecnológicas, bem como à logística para orientar o 

usuário no itinerário das malhas da rede, sistema de regulação, com normas 

e protocolos claros para orientar o acesso à rede de serviços, definir 

competências e responsabilidades25. Para Leite33, as redes se implementam 

por meio de Linhas de Cuidados, em pactuações entre os diferentes atores 

para a construção de um planejamento estratégico e de investimento, 

incluindo mudanças estruturais, planos de Educação Permanente e 

qualificação dos processos de regulação. Gomes34, em oposição ao processo 

de descentralização em curso, chega a propor a criação em nível federal e 

atuação nacional de um novo ente jurídico exclusivamente voltado para o 

SUS, que seja o mais convergente possível para a organização necessária 

das redes, superando a autonomia político-administrativa dos gestores loco-

regionais.  

  Já na dimensão política, há disputas de poder e conflitos no âmbito 

regional, inclusive as formatadas pelo sistema de serviços de saúde privado 
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que requerem fortes mecanismos de regulação25. Para Mendes et al.35, a 

regionalização, mais do que um processo de organização das ações e dos 

serviços de saúde no território, visando assegurar a integralidade da atenção, 

é uma construção política que deve favorecer o diálogo entre os atores locais 

e os gestores federados para o reconhecimento e enfrentamento das 

necessidades de saúde dos territórios específicos. 

Estudo realizado em regiões de saúde da Amazônia observou que houve 

fortalecimento da governança e a integração de modo diferenciado entre as 

regiões, a depender da capacidade de direção e consenso entre os atores, 

dificultando a superação das desigualdades regionais36. Chioro dos Reis et 

al.2, ao proporem a construção de uma Regionalização Viva, indicam que 

esta requer um forte investimento dos gestores para que o espaço regional 

possa se tornar um espaço vivo e potente de gestão compartilhada. Sem 

essa aposta será reduzido a um espaço formal, instituído pelas normas e sem 

potência para implementar um SUS de qualidade em cada região, capaz de 

produzir mais vida para todos os brasileiros. 

  Portanto, percebe-se que um processo intenso de cogestão e 

planejamento regional é imprescindível para a implementação das RAS, 

constituindo-se a governança regional também como um desafio, devendo 

ser observados seus aspectos técnicos e políticos, além do contexto 

federativo brasileiro.   

 

O Cuidado em Rede 

  As redes conformadas no processo de cuidado em saúde valorizam o 

encontro profissional–usuário como produtor de tramas e conexões, pois 

provocam a construção das redes em maior ou menor potência. Esses 

momentos impactam diretamente no desfecho de cuidado dos casos21. 

Cecílio et al.28, em pesquisa sobre o papel da atenção básica nas redes 

temáticas, refletem na conclusão do artigo sobre a falsa imagem de harmonia 

entre os cuidados e de uma complexa trama traçada pelos indivíduos na 

composição singular da sua rede de cuidados. 

Para Maximino et al.22 as redes formais coexistem com as informais, 

algumas vezes não reconhecidas pelos profissionais, apontando a 

necessidade de se valorizar o usuário e suas redes como protagonistas na 
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busca de apoio. Segundo Merhy et al.19, os usuários são Redes Vivas de si 

próprios; estão o tempo inteiro produzindo movimentos, elaborando saberes, 

construindo e partilhando cuidados. Quem pede as redes, na maioria das 

vezes, são os usuários e a rede não está já dada, feito um arcabouço a ser 

preenchido de forma protocolar, pois vão em acontecimentos sendo tecidas. 

Já para Arruda et al20, redes tecidas pelos usuários são compreendidas como 

uma situação indesejável e disfuncional: como uma orquestra em que cada 

instrumento toca uma música diferente, a desarmonia se instala, os usuários 

entram no sistema por todas as portas e forma-se um labirinto com caminhos 

diferentes a serem tomados e, que, muitas vezes, não são compreendidos 

por eles e nem mesmo pelos profissionais que fazem parte desse complexo 

processo. 

A necessidade de investimento para formação dos trabalhadores para 

práticas integrais em saúde que considerem o usuário como protagonista do 

seu cuidado é destacada por Hadad e Jorge21. Para Nobre et al.37 a formação 

de rede aproxima os profissionais do território, explora a potencialidade de 

assistência e possibilita uma abordagem mais integrada, proporcionando um 

atendimento mais humanizado. Além da Educação Permanente em Saúde, 

outros arranjos de gestão podem induzir estas práticas. O Apoio Institucional 

se apresenta como uma possibilidade de cogestão, numa tentativa de 

diminuir os ruídos, conhecer os limites, respeitar o lugar do outro, 

compreender a si, compreender os outros e construir um ambiente de 

trabalho e de cuidado de forma mais saudável e prazerosa38. Segundo 

Medeiros39, o Apoio Matricial pode contribuir para a integralidade do cuidado 

e deve-se rejeitar a regra produtora de modelos e posições cristalizadas em 

detrimento da lei libertadora dos elementos e sistemas equacionados na 

equipe matricial: lei que não pode ser inscrita em um manual, pois deve se 

escrever em cada caso em que o matriciamento seja convocado, para que 

cumpra o papel originalmente intuído. 

Assim, observa-se a dimensão micropolítica do trabalho e do cuidado em 

saúde como uma possibilidade para as redes, uma outra racionalidade a ser 

considerada, em que o protagonismo do usuário e a autonomia dos 

profissionais de saúde podem produzir redes próprias e mapas de cuidados 

singulares a partir das necessidades em saúde. 
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Desafios para a Implementação das Redes de Atenção à Saúde 

  Os desafios para a implementação das RAS foram objeto de estudo de 

diversas pesquisas na literatura revisada, evidenciando-se diversas ordens 

de desafios, incluindo estruturais, funcionais e políticos. 

  Uma análise dos sistemas de atenção à saúde, feita numa perspectiva 

internacional, mostra que eles são fragmentados, voltados para atenção às 

condições agudas e às agudizações de condições crônicas9. No Brasil, a 

capacidade de coordenação das redes mostra-se afetada pela 

fragmentação27 e dificulta a promoção pelo SUS da saúde como um direito 

social25. Segundo Arruda et al.20 as RAS, teoricamente, organizam-se em 

graus crescentes de complexidade, onde a população deveria usufruir dos 

vários níveis por meio de fluxos coerentes. Porém, na prática, esse fluxo 

esbarra em um funcionamento truncado, burocrático e desarticulado que não 

considera as necessidades e os movimentos reais das pessoas dentro do 

sistema, o que o torna lento e em muitos casos com resultados insatisfatórios. 

  A insuficiência de recursos decorrentes do baixo investimento público em 

saúde é um problema estrutural para o SUS e dificulta o planejamento 

regional para a organização das RAS20,26,33,35. Para Chioro dos Reis et al.2 o 

comprometimento do orçamento municipal com saúde para muito além do 

mínimo obrigatório (15%) é pernicioso para a gestão equilibrada das cidades. 

Continua-se observando baixa participação dos Estados no financiamento e 

os recursos estaduais em muitos cenários não têm sido pactuados com os 

gestores municipais. Iniciativas recentes congelaram os gastos públicos 

federais por duas décadas, apontando para a inviabilidade definitiva do SUS. 

Sem a perspectiva de novos recursos, torna-se inviável o planejamento e a 

programação regional. 

  Outro desafio estrutural no Brasil é a política de formação de profissionais 

de saúde. Para Arruda20 há uma política insuficiente de formação de pessoal 

para o SUS, incluindo aspectos quantitativos e qualitativos. Há necessidade 

de processos de formação e educação, com consequente disponibilização de 

profissionais para o sistema público26 e a necessidade de engajar os 

trabalhadores em saúde e, especificamente, os médicos, como agentes de 

mudança para a constituição das regiões e redes de saúde40. 
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  Dentre os desafios de funcionamento das RAS, observa-se a necessidade 

de superação das limitações de algumas estratégias. Para Leite et al.33 há 

necessidade de melhoria nos sistemas de informação e falhas nos processos 

de monitoramento e avaliação das redes. Já Velho et al.41 destacam as 

fragilidades dos processos de comunicação: as redes estão alicerçadas de 

forma frágil e apesar dos programas de promoção e campanhas, ainda não 

há um processo que empreenda medidas capazes de levar ao cidadão 

informação para que ele assuma a corresponsabilidade na construção e 

condução do SUS. Para Chioro dos Reis et al.2 os principais desafios são o 

planejamento e dimensionamento da rede de serviços, a produção de redes 

vivas de cuidados, a regulação e a capacidade de coordenação do sistema 

regional. Viana et al.40 indicam a necessidade de uma liderança institucional 

a ser exercida pelos estados da federação. Para Mendes et al35 a esfera 

estadual de poder ainda apresenta dificuldades para assumir a efetiva 

coordenação desse processo, restringindo-se ao papel de gestor da 

prestação de seus próprios serviços.  

  Na dimensão política, os principais desafios estão nas relações entre os 

diversos atores que compõem os territórios onde se constroem as RAS. Para 

Albuquerque e Viana31 os modelos de organização territorial do sistema de 

saúde e suas combinações, em constante disputa no âmbito da federação, 

são condicionados por dinâmicas espaciais e relações entre Estado, mercado 

e sociedade na condução da política e das redes de saúde. Também os ciclos 

eleitorais, as relações interfederativas e as pactuações regionais são 

processos políticos com impacto nas RAS2. Mendes et al.35 destacam a 

necessidade das pactuações contemplarem solidariamente os municípios 

com maiores dificuldades socioeconômicas, epidemiológicas, demográficas 

e de oferta de serviços, com o intuito de fortalecer o conjunto de gestores 

municipais e possibilitar o maior enfrentamento dos desafios regionais; e, 

além disso, ressaltam que as fragilidades da construção político-

administrativa dos Colegiados de Gestão Regional os tornam mais 

vulneráveis aos interesses particulares em detrimento dos coletivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A produção científica sobre as RAS é densa e inclui pesquisas 

conceituais, estudos de casos, análises de estratégias de implementação, 

abarcam propostas de métodos de avaliação, além de discutirem a produção 

do cuidado em rede. Há ainda investigações sobre os desafios para a 

implementação das RAS, abordando diferentes concepções e recortes 

temáticos.   

O modelo conceitual das Redes de Atenção à Saúde é apresentado 

enquanto um novo paradigma de organização para o SUS e busca reorientar 

o sistema para garantir a integralidade e melhores resultados sanitários. Fica 

evidente como o modelo conceitual impacta na perspectiva de conformação 

das redes. Neste modelo, a atenção básica assume um papel central 

enquanto coordenadora do cuidado e ordenadora do sistema, o que é ao 

mesmo tempo uma premissa e um desafio. Há aqui um questionamento de 

quanto esta premissa tem ajudado na conformação real das redes. Também 

a regionalização e a governança regional trazem a relação interfederativa 

como aposta e limitação, devendo ser observados seus aspectos técnicos, 

políticos e a forma como são produzidas, inclusive pelas particularidades da 

estrutura federativa no contexto brasileiro. Por outro lado, identifica-se uma 

outra produção conceitual e de práticas, as Redes Vivas, em que a dimensão 

micropolítica do trabalho e do cuidado em saúde se apresentam como uma 

possibilidade para as redes. Trata-se de outra racionalidade, ao apresentar 

uma concepção de rede menos funcionalista. Tal concepção traz para o 

cenárioo protagonismo do usuário e a relação deste com o trabalhador de 

saúde, também dotado de autonomia, que podem produzir redes próprias, a 

partir das necessidades em saúde, conformando redes rizomáticas.  

Além dos desafios da governança regional, do subfinanciamento, 

transformado agora em desfinanciamento do SUS, dos poderes instituídos, 

do modelo assistencial hegemônico e das potências e limitações da atenção 

básica, a modelagem organizativa do SUS transita entre um sistema 

fragmentado (o caos), as redes poliárquicas (a organização) e as tramas e 

conexões produzidas no espaço do cuidado (a criatividade). As diferenças 

entre as várias possibilidades aqui apresentadas não nos parece uma mera 

questão conceitual ou de escolha fortuita de cada ator. São indicativas de 

diferentes caminhos. 
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Algumas limitações precisam ser mencionadas ao final desta pesquisa. 

Primeiramente, grande parte dos estudos revisados foi baseada em métodos 

majoritariamente qualitativos que, embora tragam percepções, conceitos e 

elaborações teórico-práticas importantes, expõem pouca produção de 

evidências através de dados numéricos e indicadores de saúde. Em outra 

direção, o foco na pesquisa de uma política pública de saúde brasileira, 

mesmo que influenciada por experiências e modelos internacionais, 

estabelece desafios no que se refere à comparação entre a realidade 

nacional e as experiências de outros países. Consequentemente, os 

resultados revisados devem ser interpretados com cautela, considerando-se 

as limitações de generalização e de síntese. 

Por fim, esta revisão integrativa aponta para duas questões centrais e não 

para uma conclusão.  

  A primeira delas é da ordem de um problema teórico-prático, pois fica a 

pergunta: como superar a fragmentação do cuidado, garantindo a 

integralidade, compondo as redes de atenção à saúde, a partir de 

concepções teóricas distintas? Ou seja, como produzir um SUS de forma não 

caótica, que ao estruturar as redes formais, necessárias à própria gestão do 

sistema e dos serviços, inclua a produção viva do cuidado em saúde, a partir 

das práticas criativas realizadas cotidianamente diante dos múltiplos e 

singulares encontros dos usuários com os trabalhadores de saúde? 

A segunda questão que se coloca, de ordem sistêmica e política, é: como 

a produção das redes de cuidado pode impactar as relações interfederativas, 

o processo de financiamento do SUS, a conformação dos vários tipos de 

serviços de saúde, o acesso da população ao sistema e centralmente a 

qualidade e potência dos processos de cuidado em saúde?  
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1.2.2 Artigo 2 - ‘Organização dos Serviços de Urgência e 
Emergência em Redes de Atenção à Saúde no Brasil: uma 
Revisão Integrativa’ 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO BRASIL: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 
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Lumena Almeida Castro Furtado 

André Luiz Bigal 

Deize Graziele Conceição Ferreira Feliciano 

Gabriela Rodrigues da Silva 

Rosemarie Andreazza 

Arthur Chioro 

 

RESUMO: A Rede de Atenção às Urgências foi proposta no Brasil enquanto 

política pública com a finalidade de articular e integrar os serviços de saúde 

do Sistema Único de Saúde, ampliando e qualificando o acesso da população 

em situação de urgência e emergência de forma ágil e oportuna.  Objetivos: 

Este estudo tem como objetivo analisar a produção científica sobre a Rede 

de Atenção às Urgências e Emergências no Brasil no período de 2011 a 2019 

e elaborar sínteses evidenciando os limites e desafios da política de saúde. 

Métodos: Utilizou-se como método a revisão integrativa de literatura, a partir 

da busca de artigos nas bases de dados LILACS, SCIELO e MEDLINE e de 

dissertações e teses na plataforma virtual da CAPES/Ministério da Educação. 

Resultados: A pesquisa possibilitou a análise de 34 estudos do campo da 

Saúde Coletiva com enfoque nos diferentes serviços de urgência e a 

integração entre eles, incluindo possíveis mudanças no processo de cuidado 

em saúde e distintas estratégias de avaliação, utilizando-se de diferentes 

abordagens, principalmente qualitativas. Conclusão: São observadas 

fragilidades na articulação em rede, mantendo-se a centralidade dos serviços 

hospitalares, ficando a atenção primária relegada ao campo discursivo. A 

introdução de novos serviços e dispositivos formais na rede de cuidado não 
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é suficiente para sua qualificação, sendo central a implantação de processos 

de articulação entre os serviços de saúde e investimento nos profissionais e 

gestores locais dos serviços de urgência e emergência.   

 

PALAVRAS CHAVE: Serviços de Urgência; Emergência; Serviços de Saúde; 

Rede de Cuidados Continuados de Saúde; Política de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A estruturação de serviços de urgência e emergência tem sido uma 

necessidade crescente na maioria dos países mediante a intensificação da 

utilização de serviços de saúde, devida a questões como mudanças 

demográficas, epidemiológicas e o crescimento dos acidentes (1). O impacto 

deste aumento de demanda tem gerado o fenômeno de superlotação dos 

serviços de emergência (2,3,4) que é caracterizado pela ocupação de todos 

os leitos num mesmo espaço e período de tempo, pacientes acamados nos 

corredores, tempo de espera para atendimento acima de uma hora, alta 

tensão na equipe assistencial e grande pressão para novos atendimentos (5).  

Mesmo países de baixa e média renda têm investido na reorganização de 

seus sistemas de saúde e serviços de urgência em busca de melhores 

resultados (6,7,8), sendo que no Brasil, o fenômeno da superlotação dos 

serviços de urgência aponta para uma desproporção entre a demanda dos 

usuários que chegam aos serviços e a capacidade de oferta de atendimentos, 

além da insuficiente gestão dos serviços (9). Assim, a atenção às urgências 

apresenta-se como pauta fundamental e prioritária no país, tanto para o 

governo federal como para a maioria dos estados e municípios, dada a 

magnitude dos problemas nesta área e a necessidade de intervenção para a 

melhoria no atendimento (10).  

A partir de 2010 a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), 

sistema de saúde público e universal brasileiro, passou a ter como referência 

as Redes de Atenção à Saúde (RAS). Esta proposta foi preconizada pela 

Organização Pan-americana de Saúde (11), baseada no modelo das Redes 

Integradas de Serviços de Saúde (RISS) (12), e vem sendo implantada como 

alternativa à fragmentação dos sistemas de saúde (13), principalmente nos 
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países em processo de transição demográfica e epidemiológica onde 

predominam condições e agravos crônicos (14). Instituída como política 

pública no país, a RAS é definida como um modelo poliárquico de sistema 

constituído por diferentes pontos de atenção à saúde e pelas ligações que os 

comunicam, com o objetivo de se obter melhores resultados epidemiológicos 

e de integralidade do cuidado em saúde (15).  

Desta forma, a indução efetuada pelo Ministério da Saúde para 

implantação das RAS enquanto política pública representou uma nova fase 

para a organização do SUS.  Os objetivos expressos na política incluíam a 

garantia da integralidade e a produção de mudanças no cuidado à saúde 

através de redes temáticas prioritárias: Rede Cegonha (materno-infantil), 

Rede de Atenção às Urgências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de 

Atenção à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Doenças Crônicas 

(16).  

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), foi proposta com 

a finalidade de articular e integrar os equipamentos de saúde, objetivando 

ampliar e qualificar o acesso dos usuários em situação de urgência e 

emergência de saúde, de forma ágil e oportuna. São definidos como seus 

componentes: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Primária 

em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); Sala de 

Estabilização; Força Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA 24h) e serviços de urgência vinte e quatro horas; 

Hospitais; e Atenção Domiciliar (17). Nos últimos anos, avanços têm sido 

alcançados na implementação da RUE, com alguns resultados relevantes. 

Entretanto, há muito a ser aprimorado e uma série de dificuldades a serem 

superadas para se engendrar novos arranjos de gestão e governança para 

as redes e novas práticas assistenciais, que resultem em uma nova cultura 

institucional na saúde (10).  

Considerando a relevância da política da RUE, é significativa a 

contribuição de estudos que buscam organizar, sintetizar e divulgar as 

pesquisas na área visando melhor entendimento do tema. Com isso, será 

possível subsidiar e motivar a realização de novas investigações, promover 
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mais visibilidade à produção científica acerca da RUE e subsidiar os 

processos de formulação, implementação e avaliação de políticas de saúde 

no Brasil. Este estudo tem o objetivo de analisar a produção científica sobre 

a política de Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Brasil no 

período de 2011 a 2019 e elaborar sínteses evidenciando seus limites e 

desafios.      

. 

MÉTODOS 

Este estudo é uma revisão integrativa da literatura e parte de uma análise 

documental referente à produção do conhecimento sobre a política pública 

de Rede de Atenção às Urgências. A revisão integrativa de literatura é um 

método composto por seis fases que foram rigorosamente seguidas no 

desenvolvimento desta pesquisa: 1) estabelecimento do problema central da 

revisão e elaboração da questão norteadora; 2) seleção dos estudos 

(definição de descritores e critérios para inclusão/exclusão); 3) categorização 

dos estudos e definição das informações a serem extraídas dos trabalhos 

revisados; 4) análise do material selecionado; 5) interpretação dos resultados 

e discussão; e, 6) síntese do conhecimento evidenciado (18). 

Para elaboração desta revisão de literatura, em primeiro lugar definiu-se 

a questão central da pesquisa: quais as características e resultados da 

produção científica sobre a política pública da RUE no Brasil a partir de sua 

formulação e implementação? 

Na identificação dos estudos que compuseram esta revisão integrativa, 

realizou-se busca online de artigos nas seguintes bases de dados: Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) e do Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE). Pesquisou-se também as dissertações 

e teses disponíveis na plataforma virtual da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da 

Educação.  Para tanto, foram empregados os seguintes Descritores de 

Ciências da Saúde (DeCS): Redes de Urgência e Emergência; e, Redes + 

Serviços de Urgência.  

O universo do estudo foi constituído por 16 artigos científicos, 18 

dissertações e seis teses referentes à temática investigada, dos quais 34 
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estudos constituíram a amostra após a aplicação dos critérios de inclusão: 

publicações disponíveis na íntegra, em português, publicados ou produzidos 

no período de 2011 a 2019 nas modalidades artigo científico, dissertação ou 

tese. Já os critérios de exclusão foram: duplicidade e estudos que não 

abordam diretamente a rede temática de Atenção às Urgências e 

Emergências ou seus componentes.  

A partir da leitura dos estudos, foi realizada a categorização pelos 

diferentes serviços de saúde que integram a RUE para análise dos resultados 

e discussão. A fim de sistematizar a coleta de dados, foi elaborada uma 

matriz contendo as seguintes informações: título, autores, ano de publicação, 

modalidade (artigo, tese ou dissertação), tipo de estudo, categoria 

(componente da RUE), e objetivos do estudo. Em seguida, os dados obtidos 

foram organizados em tabelas e quadros para melhor visualização do 

material incluído na revisão integrativa de literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa possibilitou a análise de 34 estudos do campo da Saúde 

Coletiva sobre a temática da Rede de Atenção às Urgências, cujo processo 

de seleção é apresentado na figura 1. As frequências por componente da 

RUE, modalidade e tipo de estudo estão apresentadas na tabela 1. 
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Tabela 1. Frequência de estudos sobre a RUE por componente, modalidade e tipo (2011-2019) 
 

Componente 
 

          Modalidade 
de Estudo 

Tipo de Estudo  
Total Abordagem 

            Quantitativa 
          Abordagem 
          Qualitativa 

Abordagem  
     Quali-quantitativa 

     Estudo de Caso Avaliação 

Geral 
RUE 

Artigo   1 1   
9 Dissertação  1  3 1 

Tese    1 1 
Atenção 
Primária 

Artigo       
1 Dissertação     1 

Tese      
SAMU 

192 
Artigo    1   

5 Dissertação  2*   2 
Tese      

UPA 
24h 

Artigo  3   1  
8 Dissertação 1 3*    

Tese      
Hospital Artigo 1 3     

11 Dissertação   1  3 
Tese  1 2   

Atenção 
Domiciliar 

Artigo       
1 Dissertação      

Tese  1    
Total 2 13 4 6 9 34 

*Uma dissertação teve como objeto de estudo UPA 24h e SAMU 192 simultaneamente. 

 

Observa-se que nove estudos abordaram aspectos gerais da Rede de 

Atenção às Urgências. Dentre os componentes da RUE, a maior parte dos 

estudos foi sobre Hospitais (onze), UPA 24h (oito) e SAMU 192 (cinco). Para 
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Atenção Primária e Atenção Domiciliar, apenas uma pesquisa foi identificada 

para cada componente. Não foram encontrados estudos sobre promoção, 

prevenção e vigilância à saúde, sala de estabilização e Força Nacional de 

Saúde do SUS. Quanto à modalidade dos estudos, observa-se maior 

frequência do tema em dissertações de mestrado (dezessete), tendo sido 

identificadas ainda seis teses de doutorado e onze artigos publicados em 

revistas científicas. Quanto ao tipo de estudo, foram identificadas nove 

pesquisas de caráter avaliativo, seis Estudos de Caso e treze investigações 

com abordagens qualitativas diversas, incluindo Análise Documental, 

Cartografia, Pesquisa - Ação e Projeto de Intervenção, dentre outras. 

Também foram identificados quatro estudos com abordagem mista (quali-

quantitativos) e duas pesquisas desenvolvidas através de métodos 

quantitativos. 

Os enfoques dos estudos a respeito das RUE são apresentados a seguir 

e discutidos por componente, de acordo com a categorização definida. 

 

A POLÍTICA DE REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 

  Foram identificados nove estudos, incluindo artigos, teses e dissertações, 

com abordagem geral sobre a Rede de Atenção às Urgências, conforme 

descrito na tabela 2.  
Tabela 2. Distribuição dos estudos gerais sobre a RUE segundo título, modalidade/ano da publicação e 

objetivos 

Rede de Atenção às Urgências 

Título Modalidade/ 

Ano 

Objetivos 

Entendendo os desafios para a 
implementação da Rede de Atenção 

às Urgências e Emergências no 
Brasil: uma análise crítica. 

Artigo, 

 2014 

Este artigo descreve e analisa o 
processo de implementação da Rede 
de Atenção às Urgências e 
Emergências (RUE) nas regiões de 
saúde brasileiras, buscando identificar 
os fatores facilitadores e dificultadores 
da sua efetivação, de modo a 
contribuir com a avaliação desta 
política. 

Análise do Processo de Implantação da 
Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências na Região 
Metropolitana de Fortaleza 

Ampliada. 

   Dissertação, 

2014 

A pesquisa teve o objetivo de analisar 
o processo de implantação da Rede 
de Atenção às Urgências e 
Emergências na Região Metropolitana 
de Fortaleza Ampliada, procurando 
identificar as práticas desenvolvidas, 
correlacionando-as com o Plano de 
Ação Estadual e delimitando os 
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fatores que facilitaram ou 
comprometeram a implantação. 

Análise da Governança na Saúde: Rede 
de Atenção às Urgências e 

Emergências da Região do Médio 
Paraíba-RJ 

 Dissertação, 

2015 

O estudo teve por objetivos: identificar 
os atores envolvidos, suas interações 
e suas influências no processo 
decisório da RUE; analisar o 
arcabouço legal que norteia o 
processo decisório da RUE; analisar a 
dinâmica dos espaços de processo 
decisório da RUE (Grupo Condutor 
Estadual da RUE e Comissão 
Intergestores Regional da Região do 
Médio Paraíba – CIR-MP); e identificar 
os dispositivos facilitadores e 
limitantes para a organização da RUE. 

Rede de Urgência e Emergência: um 
Estudo de Caso na Região Coração 

do Estado de São Paulo 

 

 Dissertação, 

2017 

O estudo se propôs a analisar as 
transformações da implementação da 
Rede de Urgência e Emergência 
(RUE) na região Coração, no estado 
de São Paulo, bem como os desafios 
e as conquistas da RUE na referida 
região, à luz das diretrizes expressas 
nos documentos oficiais que orientam 
a implementação da RUE. 

Rede de Urgência e Emergência na 
Grande Oeste de Santa Catarina e a 

Educação 

 

  Dissertação, 

2017 

Esta dissertação trata de analisar o 
papel da educação na implantação da 
Política de Redes de Atenção à 
Urgência e Emergência (RUE) na 
Macrorregião do Grande Oeste de 
Santa Catarina.   

Fragilidade na governança regional 
durante implementação da Rede de 
Urgência e Emergência em Região 

Metropolitana. 

 

Artigo, 

2018 

Este artigo analisa a implementação 
da Rede de Urgência e Emergências, 
seus arranjos interfederativos 
regionais de pactuação e gestão de 
políticas, na Região Metropolitana de 
São Paulo, no período de 2011-2016. 

Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências na Região de Saúde 

Fortaleza 

Tese, 

2018 

A investigação teve como objetivo 
analisar o processo de implantação da 
Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências na Região de Saúde 
Fortaleza. 

Representações Sociais de Gestores e 
Trabalhadores sobre a Rede de 

Atenção às Urgências 

 Dissertação, 

2018 

Esta pesquisa teve como objetivo: 
analisar as representações sociais de 
gestores e trabalhadores dos serviços 
de saúde da região ampliada de saúde 
centro sul de Minas Gerais sobre a 
rede de urgência e emergência. 

A Construção e Governança da Rede de 
Atenção às Urgências na Região 
Oeste do Paraná: um Estudo de 

Caso 

Tese, 

2018 

Analisar o papel das Comissões 
Intergestores Regionais da 10ª e 20ª 
Regionais de Saúde do Paraná (CIR 
10ª e 20ª RS-PR) na construção e 
governança da Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências (RUE) para 
o território. 
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  Jorge et al. (10), em artigo publicado pela equipe responsável pela 

formulação da RUE no Ministério da Saúde do Brasil, realizaram a avaliação 

de sua implementação em nível nacional, seus dificultadores e facilitadores, 

sob o enfoque da gestão e governança. Para os autores, os nós críticos a 

serem enfrentados são: o baixo protagonismo das secretarias estaduais de 

saúde na coordenação do processo de planejamento e implementação da 

RUE; a fragilidade do componente regulação; a baixa capacidade de gestão 

dos recursos financeiros pelos entes federativos, incluindo dificuldades e 

atrasos na execução de obras; processos insuficientes de monitoramento e 

avaliação; a inadequação dos sistemas de informação; e, a ausência de 

planos de educação permanente para implantação dos dispositivos de 

qualificação clínica e de gestão dos diversos componentes nos Planos de 

Ação Regional da RUE.  

  Outros estudos analisam o planejamento e a implementação da RUE 

mediante diferentes enfoques, em regiões de saúde dos estados brasileiros 

do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, 

considerando as diferentes características loco-regionais.   

  Para Teixeira (19), apesar do investimento político e financeiro para a 

implantação da RUE, essa estratégia não logrou contornar os graves 

problemas de integração entre as unidades de saúde na região metropolitana 

de Fortaleza, estado do Ceará. Além disso, ficaram evidentes a baixa 

capacidade da atenção básica em saúde como ordenadora do cuidado, o nó 

crítico do financiamento e a fragilidade na articulação entre as instâncias 

gestoras do sistema e as gerências dos serviços. 

Alguns estudos tiveram como objeto a Governança Regional para 

planejamento e implementação da RUE. Padilha et al. (20) revelaram a 

insuficiência dos instrumentos políticos e de arranjos de coordenação 

desenvolvidos pela implementação da RUE na região metropolitana de São 

Paulo. Ainda, identificaram a fragilidade da governança regional, a 

necessidade de fortalecer as regiões de saúde como unidade territorial, sua 

relação com as RAS e as propostas de arranjos regionais e interfederativos 

para o desenvolvimento do SUS. Para Costa (21), os espaços intergestores 

do Grupo Condutor da RUE e da Comissão Intergestores Regional (CIR) na 

região do Médio Paraíba, estado do Rio de Janeiro, estão muito aquém do 
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que os mesmos se propõem, necessitando avançar na cultura de elaboração 

de projetos regionais que realmente considerem as especificidades locais. 

Entretanto, indicam que o espaço da CIR teve um papel preponderante na 

implementação da RUE, considerando seu desenho regional e sua 

possibilidade de construção de políticas de saúde de caráter loco-regional.  

Na região de saúde Oeste do estado do Paraná, para Griep (22), a 

despeito dos avanços observados, a atuação da CIR se deu na fase de 

implantação e implementação da RUE, sendo ainda limitada sua participação 

na identificação dos problemas e na definição das prioridades em saúde. 

Predominou o planejamento normativo com forte indução central, 

desencadeado a partir da edição de normas jurídicas instituidoras de políticas 

que promovem reações em ondas junto à CIB e CIR. O autor destaca ainda 

como desafios à gestão interfederativa e à governança das RAS a 

rotatividade e baixa capacidade de gestão, a ausência e/ou fragilidade dos 

sistemas de informação, as relações de poder existentes entre os municípios 

e entre o estado e os municípios, a insegurança jurídica para as decisões 

emanadas e a deficiência na proposição do financiamento de ações e 

serviços. Pereira (23), ao realizar estudo de caso em região de saúde no 

interior do estado de São Paulo, indica que um projeto em prol do 

fortalecimento do SUS e cuidado das pessoas deve ser perseguido em 

detrimento dos projetos político-partidários locais. Destaca, dentre os 

elementos que movem a RUE, a importância de encontros sistemáticos entre 

os representantes dos equipamentos constituintes e a gestão dos municípios 

da região, a criação do fórum de regulação para avaliação dos fluxos e 

encaminhamentos de usuários, além de ferramentas de gestão que 

contribuem na organização da gestão do cuidado nas portas de entrada 

hospitalares. 

Na região de saúde de Fortaleza, no Ceará, Morais (24) observou que a 

implantação do conjunto dos componentes da RUE não se fez acompanhada, 

na mesma medida, do processo de modificação do modelo assistencial em 

direção a uma atenção integral, resolutiva, qualificada e centrada no usuário, 

sobretudo pela ênfase na estruturação a partir de recursos físicos em 

detrimento de aspectos condicionantes ao funcionamento em rede regional e 

integral. Panzera (25), ao realizar entrevistas com profissionais de saúde, 
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gestores e pacientes da RUE na região Grande Oeste de Santa Catarina, 

identificou a descontinuidade, a fragmentação, fragilidade na coordenação do 

cuidado aos usuários na rede e propõe ações para a formação dos envolvidos 

que fortaleçam a rede e incluam a educação permanente em saúde.  

Ao estudar a representação social da RUE para gestores e trabalhadores 

de um município de Minas Gerais, Resende (26) evidenciou a percepção de 

que a rede de atenção em urgência e emergência garante uma otimização da 

assistência, e, neste sentido, quando feita de forma participativa, emerge o 

sentimento de satisfação nos profissionais integrantes do processo, ao se 

reconhecerem como membros participantes das decisões, com possibilidade 

de serem ouvidos na busca de melhorias para seu cotidiano laboral.  

Assim, os investimentos nos processos de integração, gestão, governança 

regional, educação permanente e qualificação do cuidado em saúde na RUE 

apresentam-se como necessidades para sua efetiva implementação e garantia 

de seus objetivos. 

A ATENÇÃO PRIMÁRIA E A ATENÇÃO DOMICILIAR NA RUE 

A atenção primária na RUE tem por objetivo a ampliação do acesso, 

fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às 

urgências e emergências, em ambiente adequado, até a 

transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando 

necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e 

vulnerabilidades (17). Já a atenção domiciliar é compreendida como o conjunto 

de ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção e 

tratamento de doenças e reabilitação, que ocorrem no domicílio, constituindo-

se nova modalidade de atenção à saúde que acontece no território e reorganiza 

o processo de trabalho das equipes, que realizam o cuidado domiciliar na 

atenção básica, ambulatorial e hospitalar (17). 

Conforme já descrito, a pesquisa constatou baixa produção científica 

sobre esses componentes da RUE, tendo sido identificado apenas um estudo 

para cada um deles, conforme apresentado na tabela 3. 
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Tabela 3. Distribuição dos estudos sobre a Atenção Primária e a Atenção Domiciliar segundo título, 
modalidade/ano da publicação e objetivos 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Título Modalidade/ 

Ano 

Objetivos 

Conhecimento Teórico de Profissionais 
Atuantes na Estratégia de Saúde da 
Família sobre Condutas em Urgência 

e Emergência 

Dissertação, 
2016 

A presente pesquisa foi realizada com o 
objetivo de avaliar o conhecimento 
teórico de profissionais atuantes na ESF 
de Campo Grande-MS, sobre condutas 
em urgência e emergência. 

ATENÇÃO DOMICILIAR 
 

Título Modalidade/ 

Ano 

Objetivos 

Cartografia do Processo de Cuidado num 
Serviço de Atenção Domiciliar 

 

Tese, 

2017 

O objetivo principal desta pesquisa foi 
conhecer o processo de cuidado no 
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) de 
um município de médio porte no Estado 
de São Paulo como componente da 
Rede de Urgência e Emergência (RUE). 

 

Observa-se que, em ambas as pesquisas, o enfoque foi o cuidado em 

saúde, havendo em seus resultados e conclusões indicações para a 

necessidade de mais articulações em rede. No caso da atenção básica, a 

autora avaliou o conhecimento teórico dos profissionais atuantes na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) de um município sobre condutas em 

urgência e emergência, evidenciando diferenças entre categorias 

profissionais e linhas de cuidado, concluindo que a educação permanente 

voltada às urgências e emergências na atenção primária à saúde aumentaria 

a resolutividade dos problemas agudos ou da agudização dos crônicos, 

acolhendo os usuários das regiões adstritas de cada equipe de ESF, 

minimizando a morbimortalidade dos mesmos e colaborando com a 

diminuição da demanda excessiva nas portas de entrada de outros níveis de 

atenção, tornando a RUE mais efetiva e a atenção básica mais resolutiva 

(27). 

Já Pozzoli (28), ao estudar o processo de cuidado em um serviço de 

atenção domiciliar, observou que se trata de um modelo de atenção inovador 

se assumido pelo sistema de saúde com suficientes recursos humanos, 

materiais, equipamentos, transporte e sistema de informação ágil e flexível. 
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Os cuidadores sugerem ainda que a assistência seja integrada entre os 

profissionais e com os outros pontos da rede, indicando também a 

necessidade de serviços de apoio social para contribuir com sua qualidade 

de vida.  

A ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR: SAMU 192 E UPA 24h 

A atenção pré-hospitalar na RUE é constituída por dois componentes: 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA 24h). Nesta pesquisa, foram identificados doze estudos 

sobre a atenção pré-hospitalar na RUE, sendo quatro estudos sobre o SAMU 

192, sete sobre a UPA 24h e um que abordou ambos os componentes, 

conforme detalhado na tabela 4.  

Tabela 4. Distribuição dos estudos sobre Atenção Pré-hospitalar segundo título, modalidade/ano da 
publicação e objetivos 

SAMU 192 

Título   Modalidade/Ano Objetivos 

Regulação Médica de Urgências na 
Região do Médio Paraíba: uma 

Proposta para Avaliação da 
Implantação do Serviço 

 

Dissertação, 

2012 

O presente trabalho tem como objeto o 
desenvolvimento de uma proposta para 
avaliação da implantação da Central de 
Regulação Médica de Urgência (CRMU) 
vinculada ao Serviço de Atenção Móvel 
às Urgências da região do Médio 
Paraíba (SAMU 192 – MP). 

Diretriz de Integração do SAMU com os 
Componentes APS e UPA na Rede 

de Urgência e Emergência: 
Pesquisa-Ação 

Dissertação, 

2017 

O objetivo geral é construir uma diretriz 
que incorpore estratégias viáveis para 
fortalecer a integração do SAMU com 
componentes APS e UPA na RUE. 

O processo de implantação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência no 

Brasil: estratégias de ação e 
dimensões estruturais 

 

Artigo, 
2017 

Este artigo tem por objetivo analisar o 
processo de implantação da urgência 
pré-hospitalar móvel no Brasil, 
identificando: as regras e recursos que 
facilitaram a implantação; os elementos 
dificultadores e facilitadores neste 
processo; a influência dos agentes dos 
diferentes entes federativos na 
implantação destes serviços; a proposta 
de expansão dos SAMUs. 

Governança do Componente Pré-
Hospitalar Móvel da Rede de 

Atenção às Urgências e Emergências 
(RUE) em uma Região de Saúde no 

Estado do Paraná 

Dissertação, 

2018 

Esta pesquisa tem a Central de 
Regulação do SAMU-192 como objeto 
de estudo e objetiva avaliar a 
governança do componente pré-
hospitalar móvel da RUE. 

SAMU 192 e UPA 24h 

 Título    Modalidade/ 

Ano 

Objetivos 
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Certificação em ACLS na Rede de 
Atenção Pré-Hospitalar de Urgência 

e Emergência - Proposta de 
Intervenção no SAMU e UPA CIC em 

Curitiba 

 

Dissertação, 

2017 

Este trabalho de conclusão de mestrado 
trata de um projeto de intervenção, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que tem como objetivo a 
certificação em Suporte Avançado de 
Vida em Cardiologia (SAVC) mais 
conhecido com a sigla em inglês ACLS, 
em um Distrito Sanitário (DS) na cidade 
de Curitiba-PR. 

UPA 192 

Título Modalidade/ 

Ano 

Objetivos 

Redes de atenção às urgências e 
emergências: pré-avaliação das 

Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) em uma região metropolitana 

do Brasil. 

Artigo, 

2012 

O presente artigo tem como objetivo 
apresentar os resultados de uma pré-
avaliação das Unidades de Pronto 
Atendimento da região metropolitana do 
Recife, considerando as seguintes 
questões: Quais são os componentes 
fundamentais para o funcionamento 
dessas Unidades? Quais os critérios e 
indicadores considerados importantes 
pelos interessados na intervenção na 
realização de uma futura avaliação? 
Quais as áreas da intervenção que 
precisam ser avaliadas? 

Atenção às Urgências: a Integração das 
Unidades de Pronto Atendimento 24 

Horas (UPA 24h) com a Rede 
Assistencial no Município do Rio de 

Janeiro 

 

Dissertação, 

2013 

Este trabalho tem como objetivo analisar 
o processo de integração das UPA 24h 
na rede assistencial do município do Rio 
de Janeiro, procurando discutir as 
implicações dessa estratégia na 
reorientação do modelo assistencial no 
Sistema Único de Saúde. 

Práticas Gerenciais em Unidades de 
Pronto Atendimento no Contexto das 

Redes de Atenção à Saúde 

 

Artigo, 

2014 

Este estudo objetivou analisar as 
práticas gerenciais em Unidade de 
Pronto Atendimento no contexto da 
Rede de Atenção à Saúde. 

As Unidades de Pronto Atendimento na 
Política Nacional de Atenção às 

Urgências 

 

Artigo, 

2015 

O objetivo do estudo foi analisar as 
portarias ministeriais que 
regulamentaram a criação das UPAs, 
procurando compreender seu padrão de 
implantação. 

Unidade de Pronto Atendimento: o 
Cuidado ao Usuário 

   Dissertação, 

2016 

O objetivo do presente estudo foi 
analisar os cuidados recebidos na UPA 
de acordo com a percepção dos 
usuários, a fim de buscar uma 
compreensão abrangente da dinâmica 
de desejos dos mesmos e da 
constituição da RUE. 

Cuidado centrado na família em unidades 
emergenciais: percepção de 

enfermeiros e médicos brasileiros 

 

 Artigo, 

2017 

Conhecer a percepção de médicos e 
enfermeiros atuantes em Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) sobre o 
Cuidado Centrado na Família (CCF). 

Atendimentos por Condições Sensíveis à 
Atenção Primária à Saúde em uma 

     Dissertação, Identificar os pontos de fragilidade e 
potencialidade na comunicação entre 
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Unidade De Pronto-Atendimento: 
Proposta de Comunicação para 

Coordenação do Cuidado 

2018 serviços de Urgência e Emergência e a 
Atenção Primária à Saúde a partir da 
análise das condições sensíveis à 
Atenção Primária (CSAP). 

 

  O SAMU 192 tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter 

ocorrido um agravo à sua saúde - de natureza clínica, cirúrgica, traumática, 

obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras - que possa levar a 

sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário garantir 

atendimento e/ou transporte adequado para um serviço de saúde 

devidamente hierarquizado e integrado ao SUS (17). 

  Em estudo realizado no SAMU 192 do Rio de Janeiro, Dias (29) avalia a 

atuação da Central de Regulação como importante estratégia para mitigar 

demandas desnecessárias nas portas hospitalares e também como 

ferramenta de defesa dos cidadãos, garantindo acesso ao meio adequado às 

suas necessidades. Já Assis (30), em estudo no estado do Paraná, observa 

que apesar da Central de Regulação do SAMU 192 de uma região de saúde 

atender à normatização, sua operacionalização nem sempre ocorre conforme 

o estabelecido, apresentando fragilidades e potencialidades em seu sistema 

de governança. Dentre as fragilidades destacam-se: a inefetividade dos 

comitês gestores locais e regionais; ausência de sistema informatizado para 

localização de leitos disponíveis, veículos de transporte e grades de 

pactuações de referências hospitalares; ordenação interinstitucional 

inexistente com a Polícia Militar e o Serviço Integrado de Atendimento ao 

Trauma em Emergência; e o déficit de profissionais, especialmente médicos. 

Como potencialidades, aponta o vínculo empregatício da equipe por meio de 

regime jurídico único, com baixa rotatividade dos profissionais, e a 

designação de autoridade sanitária ao médico regulador, que lhe confere 

autonomia. 

  Enquanto propostas de intervenção identificadas, ambas no município 

de Curitiba, estado do Paraná, Nagai (31) constrói diretrizes para integração 

do SAMU com a Atenção Básica e UPA 24h através de uma pesquisa-ação, 

e Luz (32) propõe a certificação em Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia (ACLS) para os profissionais que atuam no SAMU 192 e UPA 

24h como projeto de intervenção. Para Nagai (31), uma das expectativas 
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sobre o SAMU é a integração que esse serviço pode proporcionar à RUE, 

garantindo acesso a todos os níveis de complexidade, no momento mais 

oportuno para o atendimento do usuário. Já para Luz (32), através da 

certificação em ACLS das equipes, espera-se aprimorar os processos de 

trabalho nas urgências onde sejam necessários estes conhecimentos e 

habilidades.  

  Em estudo realizado com o objetivo de analisar o processo de 

implantação da urgência pré-hospitalar móvel no Brasil, O’Dwyer et al (33) 

utilizando-se da Teoria da Estruturação de Giddens, evidenciaram uma 

implantação do SAMU 192 desigual entre estados e regiões, além de 

problemas estruturais como a dificuldade na fixação de médicos, centrais de 

regulação mal equipadas e escassez de ambulâncias. Também identificaram 

que as regiões Norte e Nordeste foram as mais atingidas. Para os autores, o 

desempenho do SAMU 192 sofreu o impacto da pouca participação da 

atenção básica na RUE e principalmente da falta de leitos hospitalares. 

  A UPA 24h e o conjunto de serviços de urgência 24 horas são 

estabelecimentos de saúde de complexidade intermediária entre os serviços 

de atenção básica e a rede hospitalar, devendo com estas compor uma rede 

organizada de atenção às urgências que devem prestar atendimento 

resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou 

agudizados de natureza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de 

natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a 

investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade 

ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade 

(17). 

  Silva et al. (34), ao proporem um instrumento para avaliação das UPA 

24h da região metropolitana do Recife, estado de Pernambuco, através do 

modelo lógico e mediante a formulação de consenso, estruturam uma matriz 

de critérios e indicadores composta por três níveis de análise: assistência à 

saúde (subdimensões: atendimento de urgência e procedimentos 

diagnósticos), integração interinstitucional (subdimensões: atuação 

complementar à atenção básica, SAMU 192, unidades de apoio diagnóstico-

terapêutico e unidades hospitalares) e gestão (subdimensões: gestão 

administrativa, gestão financeira e gestão de qualidade).  
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  Na dimensão da assistência à saúde, Araújo (35) ao entrevistar usuários 

de UPA 24h na região de Araraquara, estado de São Paulo, observou que os 

participantes mostraram-se satisfeitos com os cuidados recebidos, mas 

destaca que o acesso é desorganizado nos serviços de saúde, não existe 

coordenação do cuidado (ou há baixa coordenação), o que compromete a 

longitudinalidade e a integralidade da atenção. Notou-se, também, que os 

participantes fizeram o caminho ou o itinerário terapêutico que eles 

conseguiram ou o que lhes convinha, tendo no acolhimento muitas vezes 

uma barreira, ainda perpetuando um modelo hegemônico médico-centrado 

de serviço de saúde pautado em queixa-conduta.  

  Barreto et al. (36) ao estudarem a percepção de enfermeiros e médicos 

que atuam em duas unidades emergenciais na região Sul do Brasil sobre o 

Cuidado Centrado na Família (CCF), identificaram que para médicos e 

enfermeiros brasileiros atuantes em UPAs, o CCF ainda é pouco conhecido 

de maneira formal, o que acarretou percepções dedutivas e superficiais 

acerca do tema. De modo geral, os entrevistados acreditavam que o CCF se 

relacionava a envolver a presença da família no espaço de cuidado ao 

paciente, permitindo maior humanização na assistência. Foi possível verificar 

que os profissionais consideram difícil a implementação do CCF nas UPAs, 

entretanto, alguns relatos denotam a importância da manutenção do contato 

entre paciente e familiares nesses contextos, apresentando sugestões 

relativas à expansão dos horários e oportunidades de visita. 

  Quanto à dimensão da integração com outros pontos de atenção, Konder 

(37) ao estudar as UPAs do município do Rio de Janeiro observou pouca 

integração entre elas e os demais componentes da RUE, pois apesar do forte 

investimento político e financeiro para implantação e expansão dessas 

unidades, a estratégia não logrou contornar os graves problemas de 

integração na rede assistencial, podendo, ao contrário, gerar mais 

fragmentação.  

  Ao ampliar o estudo para o Brasil, Konder et al. (38) observam que a 

significativa adesão das unidades da federação explica a ampla legitimação, 

enquanto modalidade da estruturação, alcançada por essa política. Assim, a 

convergência de interesses em torno da UPA permitiu rápida expansão e 

enorme aporte de recursos, apesar dessa estratégia pouco agregar para o 
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enfrentamento dos problemas da atenção às urgências, segundoo estudo. O 

padrão de implantação das UPAs foi de expansão acelerada, sem efetiva 

organização em rede, projetando suspeita de uma reprodução do modelo 

tradicional de pronto-socorros. Já em um estudo sobre os atendimentos em 

UPA 24h de região do município de São Paulo a usuários acometidos por 

condições sensíveis à atenção primária, Lima (39) identifica a estratégia de 

referenciamento de usuários com doenças crônicas (asma/bronquite, 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, transtorno mental) para 

continuidade do cuidado na atenção básica como importante estratégia de 

integração assistencial.  

  Em relação às práticas gerenciais nas UPA 24h, Von Randown et al. (40) 

identificaram singularidades no município de Belo Horizonte, estado de Minas 

Gerais, que contribuem para efetivação do modelo assistencial estruturado a 

partir das RAS. Destacam como ações dos gerentes das UPAs a articulação 

com as redes de atenção à saúde nos contextos micro e macro-

organizacionais, a gestão de pessoas, conflitos, fluxo de indivíduos 

atendidos, além do planejamento, avaliação e gestão dos serviços de saúde, 

constituindo uma atividade densa e complexa.  

  A estruturação da atenção pré-hospitalar na RUE tem como apostas a 

possibilidade de redução da superlotação das portas hospitalares e a 

integração da rede assistencial. Tanto a UPA 24h quanto o SAMU 192 podem 

contribuir para estes resultados, a depender dos arranjos e dispositivos de 

regulação e coordenação do cuidado implantados nos territórios e serviços, 

pois apenas construir um novo serviço pode manter a fragmentação da rede 

e o modelo assistencial centrado na “queixa-conduta”, sem impacto 

importante na qualidade e integralidade do cuidado. 

 

O COMPONENTE HOSPITALAR NA RUE 

O componente Hospitalar na RUE é constituído pelos departamentos de 

emergência hospitalar, pelas enfermarias de retaguarda, pelos leitos de 

cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstico por imagem e de 

laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias (17). Nesta pesquisa, foram 
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identificados onze estudos sobre o componente hospitalar conforme descrito 

na tabela 5. 

Tabela 5. Distribuição dos estudos sobre o componente hospitalar da RUE segundo título, 
modalidade/ano da publicação e objetivos 

Componente Hospitalar 

Título Modalidade/ 

Ano 

Objetivos 

A Regionalização da Assistência às 
Urgências e Emergências em 

Hospitais de Referência Regional de 
Pernambuco: uma Avaliação sobre a 
Vertente do Acesso aos Serviços de 

Saúde 

Tese, 

2012 

Esta tese teve o objetivo de avaliar o 
acesso aos serviços de urgência e 
emergência nos hospitais de referência 
regional de Pernambuco. 

Rede de Infarto com 
Supradesnivelamento de ST: 
Sistematização em 205 casos 

Diminui Eventos Clínicos na Rede 
Pública 

Artigo, 

2012 

Descrever a mortalidade intra-hospitalar 
do Infarto Agudo do Miocárdio com 
Supradesnivelamento de ST (IAMCSST) 
de pacientes admitidos via ambulância ou 
hospitais periféricos, como resultado da 
organização de uma estruturada rede de 
treinamento. 

Inserção de um Hospital de Grande Porte 
na Rede de Urgências e 

Emergências da Região Centro-
Oeste 

Artigo, 

2015 

Este artigo tem por objetivo analisar a 
inserção de um hospital de grande porte 
na RUE na região Centro-Oeste. 

Redes de Atenção à Saúde: a Percepção 
dos Médicos Trabalhando em 

Serviços de Urgência 

Artigo, 

2015 

Objetivou-se conhecer a percepção de 
médicos em serviços de urgência sobre 
as Redes de Atenção à Saúde. 

Estratégias de Famílias de Crianças 
Atendidas em Pronto Socorro 

Pediátrico: a Busca pela Construção 
da Integralidade. 

Artigo, 

2015 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que 
objetivou compreender as estratégias de 
famílias na busca pela assistência em 
saúde à criança atendida em pronto-
socorro pediátrico. 

Análise de Implantação do Kanban em 
Hospitais do Programa SOS 

Emergências 

 

Dissertação, 

2016 

Este trabalho objetivou analisar a 
implantação do Kanban, estimando o 
grau de implantação, descrevendo seus 
efeitos e identificando fatores contextuais 
favoráveis e desfavoráveis. 

Análise de Implantação do Componente 
Hospitalar da Rede de Urgências e 

Emergências - RUE 

 

Dissertação, 

2017 

Analisar a Implantação do Componente 
Hospitalar da Rede de Urgências e 
Emergências- RUE na Região de 
Ribeirão Preto do Estado de São Paulo e 
propor uma matriz avaliativa. 

Modelo de Avaliabilidade do 
Componente Hospitalar da Rede de 

Urgência e Emergência 

Dissertação, 

2017 

Este estudo tem como objetivo propor um 
modelo de avaliabilidade do componente 
hospitalar da RUE na qualidade dos 
serviços oferecidos aos usuários. 

Regulação Assistencial e Atenção 
Hospitalar na Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências 

 

Tese, 

2018 

Foi o objetivo desta tese analisar a 
organização e o funcionamento da 
regulação assistencial na rede de 
urgência e emergência do município do 
Rio de Janeiro, com foco no acesso ao 
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leito hospitalar e conformação de redes 
de atenção à saúde. 

Hiperutilizadores de Baixo Risco Clínico 
em Pronto Socorro de um Hospital 
Universitário: Usuários Produzidos 

ou Produtores de Cuidado? 

Dissertação, 

2019 

Descrever o padrão de uso e 
compreender os motivos e as estratégias 
desenvolvidas por usuários 
hiperutilizadores de baixo risco clínico 
atendidos em Serviço de Emergência 
Hospitalar. 

Hospitais em Municípios de Pequeno 
Porte: sua Inserção no SUS 

 

Tese, 

2019 

Este estudo buscou refletir sobre o papel 
dos hospitais de pequeno porte (HPP) em 
municípios da região de Londrina, bem 
como, aprofundar a compreensão sobre 
relação destes com as normativas do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no que 
diz respeito aos programas de 
atendimento em redes de atenção à 
saúde (RAS), tais como a Rede Urgência 
e Emergência (RUE), a Rede Mãe 
Paraenaense e também analisar os 
desafios dos gestores, os fatores que 
interferem na gestão e o poder simbólico 
dos hospitais em municípios de pequeno 
porte. 

Ao analisar a implantação do componente hospitalar da RUE no país, 

Oliveira (41) observou que o eixo das portas de entrada atingiu nível 

satisfatório (entre 70,8 e 83,8%) e os eixos de enfermaria clínica de 

retaguarda e de leitos de terapia intensiva atingiram grau pleno de 

implantação (>90%). Destaca que a classificação de risco não foi implantada 

satisfatoriamente, e que alguns conceitos e atribuições precisam ser melhor 

apresentados e fomentados, tais como o Núcleo Interno de Regulação, o 

Núcleo de Acesso a Qualidade Hospitalar e o Kanban. Dentre os fatores 

contextuais que mais ameaçam a implantação da RUE estão as dificuldades 

de regulação assistencial e a insuficiência de leitos de retaguarda e longa 

permanência. Ainda, os principais avanços observados foram a implantação 

do cuidado multiprofissional e a comunicação inter-hospitalar por meio do 

Núcleo Interno de Regulação, os quais, ainda que com limitações, 

contribuíram na integração em rede e na integralidade da assistência. 

Marcolino (42), ao construir uma matriz avaliativa com base nas diretrizes 

e padrões presentes nas normativas para o componente hospitalar da RUE 

através dos modelos teórico e lógico, propõe sua avaliação em duas 

dimensões: gestão e hospitalar, ou seja, o gerenciamento de 

serviços/governança das redes e a assistência prestada. Quanto aos 

resultados, Caluza et al. (43), em estudo onde avaliaram a linha de cuidados 

do Infarto Agudo do Miocárdio em um hospital de referência no município de 



51 
 

 
 

São Paulo, observaram que a organização em estabelecimentos públicos de 

uma rede de tratamento, envolvendo diagnóstico, reperfusão, transporte 

imediato e hospital de retaguarda resultou em melhora imediata dos 

resultados.  

Em relação ao acesso hospitalar na RUE, Dubeaux (44), ao estudar os 

hospitais de referência regional em Pernambuco, observou a inadequação da 

oferta e implantação frente ao modelo de regionalização estadual e às 

normas relativas aos cuidados necessários aos casos de urgência e 

emergência. A despeito das fragilidades observadas, a maioria dos usuários 

utiliza o hospital como principal serviço de saúde, demonstrando confiança 

no atendimento recebido nas unidades avaliadas. 

Soares et al. (45), ao estudarem um hospital universitário, referência 

regional e de grande porte na região Centro-Oeste do país, observaram que 

a inserção do hospital na RUE acontece de forma lenta, dependente da 

articulação dos vários níveis de gestão do SUS, e que a definição de pactos 

e fluxos assistenciais é ainda incipiente; há problemas no funcionamento dos 

demais serviços de saúde, que, em geral, não promovem a seleção de casos 

clinicamente menos graves e intermediários; a regulação do acesso é 

incipiente; a atenção básica à saúde da região é pouco resolutiva; os gestores 

são ativos no processo de implantação da rede, porém, ainda é preciso 

aproximar os trabalhadores desse processo, pois apresentam baixo 

protagonismo na implementação da RUE; e, que há pouco investimento na 

educação permanente em saúde dos gestores e trabalhadores. 

Os Hospitais de Pequeno Porte, segundo Souza (46), apresentam 

desempenho abaixo do preconizado na assistência à saúde para a população 

ao qual se destinam, bem como inserção incipiente na RAS. Mesmo assim, 

os capitais simbólico e político investidos na ideia do hospital ajudam a 

compreender por que, mesmo com baixa produtividade e custos elevados, os 

agentes políticos não abrem mão de custeá-los, ampliá-los e mantê-los com 

os meios que dispõem. 

Já quanto às estratégias e arranjos de gestão hospitalar preconizados 

pela política, Konder (47) destaca o papel fundamental desempenhado pelas 

centrais de regulação, núcleos internos de regulação e profissionais médicos 

para consolidação e qualidade do processo regulatório no estado do Rio de 
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Janeiro, observando-se como fenômeno mais global uma institucionalização 

da regulação, capaz de promover maior integração da rede, principalmente 

na esfera municipal. No entanto, tanto o difícil acesso a uma retaguarda 

hospitalar insuficiente e pouco qualificada, culminando no fenômeno da 

“internação” nas UPA, como a dinâmica conflituosa das relações entre as 

esferas governamentais, que mantem uma governança segmentada da rede, 

persistem como obstáculos para a organização mais eficiente da RUE. 

Para Petry (48) os objetivos do dispositivo de gestão de casos clínicos 

denominado Kanban são atingidos proporcionalmente ao seu grau de 

implantação. Ao analisar sua implantação em sete hospitais participantes do 

programa SOS Emergências, observou como fatores contextuais que 

contribuíram para sua implantação: as atuações do Núcleo Interno de 

Regulação, do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar, da Equipe 

Horizontal e da direção hospitalar, assim como a atuação dos apoiadores do 

programa. Como principais fatores que prejudicaram sua implantação, 

destacam-se o baixo interesse da direção hospitalar, o déficit de pessoal nas 

equipes de condução do Kanban, as equipes flutuantes e/ou pouco 

capacitadas, os sistemas de controle manuais, a falta de compreensão da 

ferramenta e de fluxos definidos, além da resistência de médicos e outros 

profissionais.  

Sobre a participação das equipes de saúde no processo de 

implementação da RUE, Lima et al. (49) ao estudarem a percepção dos 

médicos trabalhando em três serviços hospitalares de urgência, identificam 

um perfil profissional e de formação insuficientes para o cuidado em rede e 

que apontam para a necessidade de uma agenda de pesquisa no campo de 

recursos humanos na área de urgência para delinear o perfil geral de médicos 

atuantes em serviços de urgência, subsidiando mudanças na graduação e 

pós-graduação que atendam às necessidades do trabalho em urgências. 

Quanto à relação dos usuários com os hospitais na RUE, Sacoman (50), 

ao estudar o perfil de usuários frequentes em pronto-socorro (PS) de hospital 

universitário do município de São Paulo, identificou que 3% podem ser 

considerados hiperutilizadores de baixo risco clínico, correspondendo seus 

atendimentos a 10% da produção assistencial do serviço. Em entrevistas com 

gestores e trabalhadores do serviço, obteve como percepção que os motivos 
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para hiperutilização são: fidelização do usuário em função da vinculação 

institucional aos ambulatórios especializados hospitalares; acesso ineficaz à 

rede de serviços; regulação profissional efetuada pelos próprios 

trabalhadores do hospital que controlam os “segredos da porta”; e, baixa 

capacidade da atenção básica em produzir acolhimento e vínculo. Em estudo 

realizado em departamento de emergência pediátrica de hospital 

universitário, Buboltz et al. (51) identificaram que os familiares buscam a 

unidade de urgência como primeira escolha de atendimento, tecendo redes 

alternativas como estratégia para garantir o atendimento de qualidade a seus 

filhos, apontando para questões sobre a baixa resolutividade da atenção 

primária.  

Assim, pode-se observar a centralidade que os hospitais ainda mantêm 

na RUE, quando se avalia a suficiência, a integração em rede, o acesso e a 

implantação de ferramentas gerenciais, bem como as particularidades quanto 

ao porte e às relações regionais. As percepções dos usuários e trabalhadores 

também reforçam o capital simbólico do hospital enquanto “principal ponto de 

atenção”, apesar do discurso frequente de necessidade de integração e 

articulação em rede, assim como da importância e limites da atenção 

primária. A implantação de arranjos e dispositivos como Núcleos Internos de 

Regulação, Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar, Classificação de Risco 

nas portas de urgência e Kanban apresentam potencial de transformação no 

processo de cuidado hospitalar e em rede, mas são dependentes de ações 

da gestão local e de processos que envolvam as equipes multiprofissionais e 

se constituem independentemente da perspectiva de redes de saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se observar as pesquisas desenvolvidas na última década sobre a 

RUE no Brasil, percebe-se uma produção de dissertações, teses e artigos 

focados nos diferentes componentes e a integração entre eles, assim como 

percepções e possíveis transformações no processo de cuidado em saúde, 

trabalhando-se com distintas estratégias de avaliação e diferentes 

abordagens, principalmente qualitativas.  

A RUE, enquanto rede temática no contexto das Redes de Atenção à 

Saúde, é uma proposta para superar a fragmentação assistencial, promover 
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a articulação em rede e transformar o modelo de cuidado, mas também se 

apresenta como aposta para reduzir a superlotação das portas hospitalares. 

Entretanto, observam-se fragilidades nesta articulação em rede, mantendo-

se a centralidade do componente hospitalar e o poder de seu capital 

simbólico.  

Dentre os componentes da RUE, a maior parte dos estudos foi sobre 

hospitais, UPA 24h e SAMU 192. O principal objeto dos estudos relacionados 

aos componentes pré-hospitalares foi a regulação como forma de redução da 

demanda e superlotação hospitalar. Tanto as UPA 24h quanto o SAMU 192 

podem contribuir para estes resultados, a depender dos arranjos e 

dispositivos implantados na regulação e coordenação do cuidado nos 

serviços e territórios. Entretanto, pode-se manter a fragmentação e o modelo 

assistencial centrado na queixa-conduta, se outras estratégias de 

coordenação de cuidado e de rede não estiverem implementadas. Também 

nos hospitais, a implantação de arranjos e dispositivos de qualificação da 

assistência e da gestão, apresenta potencial de transformação no processo 

do cuidado hospitalar, mas dependem da gestão local, de processos que 

envolvam a equipe multiprofissional e poderiam ser potencializados se 

implantados e operados na perspectiva de redes de saúde.   

Apesar do discurso recorrente nos textos e nas falas de gestores, 

profissionais de saúde e pacientes sobre a relevância da atenção primária, 

esta importância não se traduz na realidade. Observou-se baixa produção 

acadêmica sobre os componentes atenção primária e atenção domiciliar, 

voltada principalmente ao processo de cuidado no próprio ponto de atenção, 

ainda que sejam apontadas indicações para a necessidade de articulações 

em rede. Esta percepção sobre a atenção básica na RUE é muitas vezes 

contraditória nos discursos: apesar do reconhecimento de sua relevância, 

necessidade de investimentos e até mesmo de sua centralidade para as 

redes, há o reconhecimento de seus limites e insuficiências que acabam por 

reforçar o modelo centrado na atenção hospitalar.   

Para além da estruturação, o investimento em processos vivos e 

descentralizados de integração, gestão, governança regional e cuidado em 

saúde apresenta-se como necessidade para a efetiva implementação da RUE 

e garantia de seus objetivos. Surge, portanto, a percepção de que apenas 



55 
 

 
 

introduzir novos serviços e dispositivos formais na rede de saúde não é 

suficiente para sua qualificação e ampliação da integralidade, sendo 

necessário o desenvolvimento de processos de articulação entre seus 

componentes e qualificação do cuidado, mediante estímulo e apoio ao 

protagonismo dos profissionais e gestores locais dos serviços de urgência e 

emergência.  
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Percurso Metodológico 

A presente tese foi formulada enquanto produção da pesquisa ‘Rede de 

Atenção às Urgências e a Produção Viva de Mapas de Cuidados’, 

desenvolvida no Laboratório de Saúde Coletiva – LASCOL, da Escola 

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. Tem 

caráter qualitativo e é caracterizada como estudo de caso, sendo estruturada 

em formato alternativo, através da apresentação de artigos científicos. O 

processo de produção dos artigos contou com a participação em co-autoria 

de membros do grupo de pesquisa que participaram da coleta de dados, 

análise e revisão final dos manuscritos. O método utilizado foi indicado em 

cada artigo, assim, cabe aqui apontar de maneira mais geral o percurso 

metodológico percorrido para a realização do estudo. 

A escolha da rede temática de atenção às urgências (RUE) deu-se pela 

incipiente produção acadêmica identificada sobre o tema, além da relevância 

e repercussão que tem para a saúde da população brasileira, bem como a 

contribuição para análise de políticas públicas, já que toma como objeto de 

estudo as redes propostas no âmbito da Política Nacional de Atenção às 

Urgências. (Brasil, 2011)  

O estudo foi desenvolvido na Região de Saúde Metropolitana de 

Campinas, no Estado de São Paulo, que conta com uma população estimada 

em 3.231.033 habitantes (IBGE, 2019), perfil epidemiológico de transição e 

alta concentração de serviços de saúde que integram o SUS, cuja gestão é 

compartilhada entre a Secretaria de Estado da Saúde e os 20 municípios que 

a compõem. Foi escolhida por ter sido uma das primeiras a pactuar a RUE e 

por ser caracterizada como uma região de saúde típica, dentre as 63 Regiões 

de Saúde do estado de São Paulo.  

O principal referencial teórico-metodológico que embasa esta pesquisa é 

a ‘Abordagem do Ciclo de Políticas Públicas’, desenvolvida por Ball (Rezende 

& Baptista, 2015). Trata-se de um referencial crítico ao modelo tradicional do 
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Ciclo de Políticas e que aponta para a complexidade dos processos das 

políticas públicas que não podem se limitar a fases estanques e sucessivas 

(Rezende e Baptista, 2015). Para Ball (1993), a política pública é texto e 

discurso, sendo analisada mediante os Contextos de Influências, de 

Produção de Textos e da Prática que estão interrelacionados, não têm uma 

dimensão temporal e não são etapas lineares (Mainardes, 2006). A 

Abordagem do Ciclo de Políticas é um referencial teórico-metodológico 

influenciado pelo Pluralismo Teórico, onde se agregam e compõem diversos 

referenciais, do Pós-estruturalismo através da compreensão sobre a 

imanência entre a macro e micropolítica, e a Teoria Crítica, comprometida 

com a redução das desigualdades, iniquidades e com a Justiça Social (Ball, 

Mainardes, 2011).    

A pesquisa foi desenvolvida através de revisão de literatura, análise de 

documentos oficiais, coleta de depoimentos de gestores municipais e 

estaduais, entrevistas narrativas com usuários, e, entrevistas em 

profundidade com gerentes de serviços. Teve caráter indutivo, ou seja, a 

partir do material empírico foram produzidos conceitos e agregados novos 

referenciais, considerando o pluralismo teórico (Mainardes e Marcondes, 

2009).  

Entende-se que do ponto de vista epistemológico é possível tomar a 

política como objeto de produção de conhecimento, buscando analisar como 

essa, que foi formulada no espaço de governo, se desenvolve nos vários 

espaços institucionais, construída cotidianamente por atores que a 

reinventam a partir das singularidades de cada contexto (Chioro dos Reis e 

Cecílio, 2009). 
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2.2 Financiamento 

A pesquisa teve financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, a partir da aprovação do projeto ‘A Rede de 

Atenção às Urgências e a Produção Viva de Mapas de Cuidados’ submetido 

à Chamada Universal MCTIC/CNPq no 28/2018, concedido mediante o Termo 

428431/2018-6.  

 

2.3 Aspectos Éticos 

O protocolo de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP mediante o 

parecer consubstanciado n. 2.447.067/2017, de acordo com a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

Os entrevistados foram contatados previamente para o agendamento de 

um encontro individual. Foram entrevistados em seus espaços de trabalho 

(gestores e trabalhadores de saúde) ou domicílio (usuários) para não 

prejudicar o andamento de suas atividades. No primeiro contato foram 

explicitados os objetivos do estudo na tentativa de obter adesão à 

participação na pesquisa. 

Todos tiveram liberdade de participar da pesquisa, mediante assinatura e 

concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado em 

duas vias. Os documentos utilizados, roteiros de entrevistas e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido encontram-se anexos. Por tratar-se de 

uma pesquisa qualitativa, os riscos envolvidos limitaram-se aos possíveis 

constrangimentos dos entrevistados. 

Na condução deste estudo as identidades dos sujeitos da pesquisa que 

responderam às entrevistas foram preservadas, já que todos os 

procedimentos realizados tiveram os cuidados necessários para assegurar 

confiabilidade e credibilidade. O sigilo e o anonimato foram garantidos a todos 

os participantes que tiveram seus nomes codificados para facilitar as 

análises. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, sendo 
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o conteúdo eliminado automaticamente após a transcrição, o que implica 

minimizar o risco de exposição pessoal e profissional do entrevistado, 

cabendo salientar que não há nenhum outro risco envolvido.  

 

2.4 Análise de Implicação 

A implicação dos pesquisadores com seus objetos de estudo tem sido um 

desafio para a ciência e para o desenvolvimento de investigações. Neste 

campo, a produção epistêmica aponta para diferentes referenciais que 

explorei: a ‘neutralidade do pesquisador’, a ‘declaração da implicação’ e a 

‘análise de implicação’. Descrevo, a seguir, estas três opções teórico-

metodológicas da produção científica que utilizei como caminhos para “me 

situar” em relação ao objeto desta pesquisa: a Rede de Atenção às Urgências 

e Emergências.  

Primeiro, pretendo abordar e, mais do que isso, refutar a tese de 

neutralidade do pesquisador e da ciência. Concordo com autores como 

Minayo (2006) que consideram a produção do conhecimento sempre 

histórica e ideológica, refutando pressupostos do positivismo clássico, como 

a neutralidade da ciência e a pretensa separação pesquisador-objeto. Para a 

autora “a relação entre o sujeito investigador e o sujeito investigado é crucial. 

A visão de mundo de ambos está implicada em todo o processo de 

conhecimento, desde a concepção do objeto até o resultado do trabalho” 

(Minayo, 2006, p.42). Assumo aqui a posição definida por Abrahão et al. 

(2016) de ‘pesquisador in-mundo’, onde a produção do conhecimento opera 

na perspectiva da constituição do sujeito-pesquisador no mundo, in-mundo, 

com o objeto. O eu-pesquisador, além de relacionar-se com o campo, escolhe 

o tema do estudo, declara pressupostos, delineia o percurso metodológico, 

seleciona referenciais teórico-conceituais e define os recortes analíticos. 

Portanto, o desafio que se coloca enquanto ciência e validação do 

conhecimento é a produção de um plano comum, embora heterogêneo, entre 

pesquisador e pesquisados (Kastrup& Passos, 2013).  
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Em segundo lugar, eu poderia simplesmente declarar de modo detalhado 

minha implicação. A implicação é definida por Lorau (2004, p. 190) como “um 

nó de relações, nem boas (voluntarismo), nem más (sentido jurídico-

policialesco)”. Cecílio (2014) aponta para o que denomina duplo (gestor-

pesquisador ou trabalhador-pesquisador) ou tríplice (gestor-trabalhador-

pesquisador) estatuto do investigador em estudos que envolvem as políticas 

públicas de saúde. No meu caso, enquadro-me no tríplice estatuto. Sou 

profissional de saúde, cirurgião-dentista, e atuo no SUS desde 1994. 

Enquanto trabalhador de saúde, tenho vivenciado o cotidiano de diversos 

serviços, inclusive de urgência, e compartilhado prazeres e angústias com 

colegas e usuários. Também tive a oportunidade de ser gestor municipal do 

SUS por 13 anos, tendo vivenciado e coordenado a desafiadora 

implementação da RUE em cinco municípios. Além disso, vivi intensamente 

o processo de formulação, pactuação e implementação das Redes de 

Atenção à Saúde e das Redes Regionais de Atenção à Saúde no estado de 

São Paulo, atuando como membro da diretoria do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP em diversas 

instâncias, como a Comissão Intergestores Bipartite, o Conselho Estadual de 

Saúde e o Grupo Condutor de Redes – GT Redes, em constante diálogo com 

membros da alta direção da Secretaria de Estado da Saúde, do 

Departamento Regional de Saúde de Campinas, do Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS e do Ministério da Saúde. A 

partir de 2013 inicio meu Mestrado em Saúde Coletiva na UNICAMP e defino 

como objeto de estudo o processo de pactuação das Redes de Atenção à 

Saúde no estado de São Paulo, buscando registrar e refletir sobre o processo 

que participei, configurando o tríplice-estatuto ‘trabalhador-gestor-

pesquisador.’ 

Para além da produção de Cecílio (2014), eu acrescentaria um quarto 

estatuto: o de militante do SUS. Desde os tempos de movimento estudantil 

declaro minha posição política na defesa do direito à saúde e do Sistema 

Único de Saúde enquanto política pública. Esta militância dialoga com o 

conceito de sobreimplicação, definido por Lorau (2004, p. 190) como “a 

ideologia normativa do sobretrabalho, gestora da necessidade do “implicar-
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se”, ou ainda, “o eu participante de um projeto coletivo: eu implicado, nós-

sobreimplicados”. Portanto, considerando meu quádruplo-estatuto 

(trabalhador-gestor-militante-pesquisador), declaro aqui a busca pela 

produção de um saber militante de um sujeito implicado, conforme define 

Merhy (2004), ou mais do que isso, de um sujeito sobreimplicado. Além disso, 

sou orientado nesta tese por dois docentes que também se configuram no 

quádruplo-estatuto: Arthur Chioro e Lumena Furtado são quadros tecno-

políticos do SUS e acadêmicos comprometidos com a política pública e com 

a luta na defesa do direito à saúde no Brasil, tendo ocupado funções de 

gestão em municípios e no Ministério da Saúde (Ministro de Estado da Saúde 

e Secretária de Atenção à Saúde, respectivamente), caracterizando também 

a sobreimplicação.    

Finalmente, compreendo que há limites no simples reconhecimento da 

não-neutralidade e na mera declaração de implicação. Para além de negar a 

neutralidade e declarar a implicação, tomo como principal referencial a 

necessidade de uma análise dos pesquisadores em relação ao objeto de 

estudo, não só a implicação, mas a análise desta (Lorau, 2004). Ainda, de 

acordo com Merhy (2004, p.13) 

Neste tipo de estudo o mais importante do ponto de vista metodológico é a 
produção de dispositivos que possam interrogar o sujeito instituído no seu silêncio, 
abrindo-o para novos territórios de significação, e com isso, mais do que formatar 
um terreno de construção do sujeito epistêmico, aposta- se em processos que 
gerem ruídos no seu agir cotidiano, colocando-o sob análise. Aposta-se na 
construção de dispositivos auto-analíticos que os indivíduos e os coletivos em 
ação possam operar e se auto- analisar.  

 

Coloquei-me em todo o estudo sob auto-análise permanente, utilizando 

de referenciais de Lorau (2004) e Cecílio (2014) que indicam algumas 

categorias que dão uma certa instrumentalidade para a análise de 

implicação. Para Lorau, pode-se analisar a implicação dos pesquisadores a 

partir da Relação com o Objeto, com a Encomenda, com as Instituições, com 

a Teoria e com a Escrita. Já Cecílio propõe como analisadores as Relações 

no Grupo de Pesquisa, com as Instituições do Campo e as ‘Vozes’ dos 

Usuários dos Serviços. 
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No caso das Redes de Atenção à Saúde, e em especial às Urgências, já 

descrevi minha implicação com o objeto de estudo pela intensa participação 

no processo. Para além disso, existe um posicionamento pessoal, político e 

intelectual de ter apostado na proposta e acreditado nela. Confesso que, à 

época, tinha limitada compreensão teórica-conceitual do modelo proposto. 

Hoje, às vezes causa-me estranhamento evidenciar limites e problemas de 

um projeto que defendi, sobretudo advindo de uma política de um governo 

que apoiei. Principalmente num cenário de inflexão do SUS, onde cada vez 

mais o sistema é colocado à prova, produzindo uma conjuntura na qual 

formular críticas talvez não pudesse ser compreendido como oportuno.  

Em relação à encomenda, ou melhor, à demanda social, compreendo que 

é compromisso de nós - sanitaristas, gestores, trabalhadores e militantes do 

SUS - a produção de um sistema de saúde que atenda às diversas 

necessidades em saúde da população na busca pela integralidade. 

Considero o acesso à assistência à saúde em situações de urgência e 

emergência uma necessidade declarada pela população em diversas vozes 

e através de inúmeros meios que expressam o quão sensível é esta área. 

Para além dos modelos sanitários tradicionais que evocam para si a 

promoção da saúde, as vigilâncias em saúde e a atenção básica 

programática, a integralidade da atenção deve incluir o cuidado aos quadros 

agudos em serviços de urgência e/ou hospitalares. Duramente criticado por 

seus altos custos, baixa resolubilidade e pela superlotação, os serviços de 

urgência devem ser ressignificados e, principalmente, integrados aos demais 

pontos de atenção à saúde. Portanto, a entrada de profissionais, gestores e 

pesquisadores do campo da Saúde Coletiva em serviços de urgência e 

emergência, hospitalares ou não, torna-se imprescindível. 

Quando assumi como referenciais teóricos e metodológicos autores como 

Chioro, Cecílio, Merhy, Lorau, Deleuze, Guattari, Ball, Passos, Kastrupp, 

dentre outros, expressei um posicionamento em relação à ciência, à 

produção do conhecimento e ao campo da Saúde Coletiva. Uma posição 

crítica aos limites dos métodos puramente quantitativos de investigação que 

são majoritariamente enviesados pelo ‘fetiche’ da avaliação de cunho 

gerencialista nos estudos de políticas públicas. Não busquei aqui apenas 
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resultados, mas a compreensão de processos, a significação e a 

ressignificação da política de atenção às urgências no campo micropolítico. 

 Em relação à produção epistemológica, temos sido atropelados pelo 

‘produtivismo acadêmico’ nos últimos anos. Mais do que escrever uma tese, 

exige-se a publicidade desta através da produção de artigos científicos. 

Assim, os desafios se multiplicam para o pós-graduando. Fiz a opção de 

produzir uma tese no formato alternativo através da produção de artigos 

mediante alguns planos de visibilidade que emergiram na pesquisa. O 

desafio passou a ser a não fragmentação do conteúdo. Busquei produzir 

artigos relevantes para o campo da Saúde Coletiva e para os formuladores 

de políticas de saúde. Trabalhei nesta dualidade entre a totalidade da tese e 

os recortes necessários para os artigos, buscando dar publicidade ao que 

tem potencial valor de uso para aqueles que trabalham, estudam, militam e 

fazem a gestão do SUS. 

É importante registrar que esta tese foi coproduzida com o grupo de 

pesquisas da Linha Gestão do Trabalho e do Cuidado e(m) Saúde, vinculado 

à área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, do Departamento de 

Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina / UNIFESP. A partir do 

projeto inicialmente formulado por mim e pelos orientadores para a Região 

Metropolitana de Campinas, foi submetida uma proposta à chamada do Edital 

Universal do CNPq em 2018, em parceria com oInstituto Meridional – IMED, 

instituição de ensino superior privada do estado do Rio Grande do Sul,que 

levou à ampliação do campo da pesquisa no grupo, com a inclusão da Região 

de Saúde de Passo Fundo.  

Uma vez aprovado o projeto, com financiamento público, o Grupo de 

Pesquisa, coordenado por meu orientador, passou a ser constituído por 

pesquisadores, docentes, pós-graduandos e alunos de iniciação científica do 

curso de medicina das duas instituições. Gosto muito de trabalhar em 

coletivos e creio que produza mais e melhor nesta situação. A abertura para 

o trabalho conjunto no grupo exigiu experimentar dali em diante a construção 

de uma produção coletiva.  
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Minha relação com o campo da pesquisa, a Região Metropolitana de 

Campinas, é ao mesmo tempo próxima e distante. Nunca trabalhei nos 

municípios que compõem esta região de saúde, nem tive relações 

regulatórias com os seus serviços (exceção feita ao Hospital da UNICAMP). 

Entretanto, vivo e tive oportunidade de ser secretário municipal de saúde em 

municípios na Região de Saúde de Jundiaí, o que define proximidade 

territorial, relações com o mesmo Departamento Regional da Secretaria de 

Estado da Saúde – DRS VII e conhecimento pessoal de muitos gestores e 

trabalhadores de serviços da região. Estas ‘proximidades’ facilitaram o 

acesso ao campo, mas as entradas nem sempre foram institucionais. Percebi 

o interesse em ‘cooperar’ com a pesquisa, mas ao mesmo tempo não 

vislumbrei da parte deles o interesse no “uso da pesquisa”. Esta relação entre 

o pesquisador e o campo necessita ser estreitada através do 

compartilhamento de objetivos e resultados. Sinto que ‘o tema interessa’, 

mas o pesquisador ainda é percebido como um agente externo e a pesquisa 

acadêmica nem sempre esteve na agenda dos gestores e trabalhadores.      

A inclusão da escuta de usuários e a coleta de suas histórias de vida na 

relação com a Rede de Atenção às Urgências trouxeram novos elementos à 

pesquisa. A abordagem não foi simples: os riscos de indução nas respostas 

e a fuga do viés avaliativo estiveram presentes em todos os momentos. 

Entretanto, o material coletado tornou-se riquíssimo e abriu novas 

perspectivas de análise. Às vezes foi difícil ouvir considerações sobre as 

quais não concordamos e calar-se. Ouvir críticas ao sistema que defendo e 

à política de saúde que acredito e não me manifestar. Talvez o mais difícil, 

foi presenciar situações de grave desassistência e ter a dúvida, no estatuto 

de profissional de saúde: agir ou omitir-se? Seria ético enquanto pesquisador 

intervir? Nestas situações, a ética que prevaleceu foi sempre a ética humana.    

Durante a qualificação do projeto desta pesquisa, uma questão de um 

membro da banca me deixou instigado e intrigado. Perguntou-me: “o que 

você não sabe sobre o que está estudando?” Confesso que no momento não 

consegui responder. Passei meses ‘ruminando e digerindo’ a questão. Só 

depois percebi que a resposta seria muito simples: Não Sei! O que eu não 

sei sobre o tema é justamente o que eu não sei.  Só depois compreendi que 
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a pergunta era um alerta para que eu, sujeito-pesquisador implicado, me 

abrisse para o campo, para o empírico e para o novo, evitando apenas buscar 

confirmar no campo as hipóteses, os pressupostos e mesmo as certezas que 

eu já tinha. Ao realizar a análise de minha implicação com o objeto desta 

pesquisa - a rede de urgência e emergência - consegui perceber que hoje 

transito em um deslocamento pessoal e profissional enquanto sujeito, 

colocando-me efetivamente em análise. De sujeito-gestor para sujeito-

pesquisador. De sujeito em situação de governo para sujeito epistêmico. 

Percebo que o ‘conhecimento e as certezas’ que tinha enquanto gestor e que 

me davam potência para o exercício da gestão, hoje são muito frágeis 

perante minhas dúvidas e inquietações. Portanto, tentei colocar-me como 

pesquisador numa posição de mais ‘humildade’ e mais abertura para 

compreender as intencionalidades e limites da política pública e me deixar 

afetar por elas. Lutei para ‘retirar as vendas’, ver, ouvir e perceber ‘o que não 

sabia’ sobre o processo de planejamento e implementação da Rede de 

Atenção às Urgências e Emergências. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A apresentação, análise e discussão dos resultados deste estudo foram 

desenvolvidas através da elaboração de quatro artigos científicos: 

● ‘Rede de Atenção às Urgências e Emergências: Contextos de 

Influência e de Produção de Textos’, cuja versão em inglês foi 

submetida na Public Management Review;  

● ‘Gestão Regional e a Produção Singular da Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências’, formulado em parceria com pesquisadores 

de Passo Fundo – RS, abrangendo resultados também da Região de 

Saúde do Planalto, submetido na revista Ciência & Saúde Coletiva; 

● ‘Construção da Integralidade na Rede de Urgência e Emergência: o 

Cuidado para Além dos Serviços’, submetido na revista Texto & 

Contexto – Enfermagem; e  

● ‘A Rede de Atenção às Urgências e Emergências “em Cena”: 

Contingências e Produção do Cuidado no Contexto da Prática’, a ser 

submetido.  

Ao final, o texto ‘A RUE ‘Pela Política”, “Apesar da Política” e “Além da 

Política” apresenta uma síntese dos principais resultados e conclusões dos 

artigos e da pesquisa. 
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3.1 Contextos de Influência e de Produção de Textos 

Os contextos de Influência e da Produção de Textos têm uma relação 

simbiótica e são analisados no artigo a seguir. Ao passo que o contexto de 

influência está frequentemente relacionado com interesses mais estreitos e 

ideologias dogmáticas, é nos textos que os conceitos adquirem legitimidade 

e formam um discurso de base para a política (Mainardes, 2006). 
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3.1.1 Artigo 3 - ‘Rede de Atenção às Urgências e Emergências: 

Contextos de Influência e de Produção de Textos” 

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: 

CONTEXTOS DE INFLUÊNCIA E DE PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

Luís Fernando Nogueira Tofani 

Lumena Almeida Castro Furtado 

Rosemarie Andreazza 

Mariana Arantes Nasser 

Arthur Chioro 

 

RESUMO 

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) é uma política 

pública brasileira que tem como principais finalidades ampliar e qualificar o 

acesso dos usuários em situação de urgência e emergência no Sistema Único 

de Saúde (SUS). Este artigo tem o objetivo de pesquisar, descrever e analisar 

os contextos de influência e de produção de textos da política da RUE a partir do 

referencial da Abordagem do Ciclo de Políticas. Por meio de metodologia 

qualitativa, empreendeu-se pesquisa documental composta por textos legais, 

publicações técnicas e artigos científicos que balizaram a reconstituição do 

cenário dos contextos de influência e de produção dos textos da RUE no período 

de 2003 a 2014. O contexto de influências foi conformado por diferentes vetores 

incluindo a disputa pela legitimação do SUS, o neoliberalismo e o sub-

financiamento da política de saúde; o gerencialismo como modelo para a 

administração pública; a necessidade de resposta à demanda social pela 

solução da crise das portas de urgência hospitalares; e, as influências para 

organização do sistema de saúde no modelo de Redes de Atenção à Saúde. Já 

os textos da RUE expressam valores de cidadania, acesso, qualidade e 
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integralidade; propósitos de expansão e nacionalização da política; melhoria do 

tempo-resposta; influências da política anterior de urgência, da política de 

humanização do SUS, do modelo conceitual de RAS e da área de administração 

hospitalar, além de conceitos do campo saúde coletiva como a epidemiologia, a 

promoção da saúde e a atenção básica. A análise dos contextos de influência e 

de produção dos textos da RUE permite concluir que seu caráter plural e 

multifacetado pode trazer desafios para a sua implementação. 

 

PALAVRAS CHAVE: Rede de Cuidados Continuados de Saúde; Serviços de 

Urgência; Política de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) foi proposta pelo 

Ministério da Saúde do Brasil como uma das redes temáticas constitutivas da 

política de Redes de Atenção à Saúde (RAS)1. Essa proposição introduziu o 

modelo poliárquico para a organização do cuidado em saúde, com o objetivo de 

proporcionar melhores resultados epidemiológicos, de integralidade e qualidade 

do cuidado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)2.  

A normativa legal que instituiu a RUE propôs como finalidadesa 

articulação e integração dos equipamentos de saúde, com o objetivo de ampliar 

e qualificar o acesso dos usuários em situação de urgência e emergênciade 

forma ágil e oportuna. A RUE foi estruturada a partir dos seguintes componentes: 

a) Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; b) Atenção Básica em Saúde; c) 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de 

Regulação Médica das Urgências; d) Sala de Estabilização; e) Força Nacional 

de Saúde do SUS; f) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto 

de serviços de urgência vinte e quatro horas; g) componente Hospitalar; e h) 

Atenção Domiciliar3.  

Para Jorge et al.4, a atenção às urgências apresenta-se como pauta 

fundamental e prioritária, tanto para o governo federal como para a maioria dos 
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estados e municípios, dada a magnitude dos problemas nesta área e a 

necessidade de intervenção para a melhoria no atendimento. Questões como 

mudanças demográficas, epidemiológicas e o aumento de acidentes contribuem 

para a intensificação da utilização de serviços de saúde, em especial os de 

urgência, revelando a necessidade de sua estruturação pelos gestores de saúde 

na maioria dos países5. Os serviços de urgência no SUS, na sua maioria, têm 

sido marcados pela desorganização, superlotação e baixa integração com os 

demais pontos de atenção. Nas portas de urgência se misturam pessoas com 

hipóteses diagnósticas graves – como acidente vascular cerebral (AVC), infarto 

agudo do miocárdio (IAM), vítimas de acidentes e violência - e pessoas com 

queixas de baixa gravidade, agravando a superlotação.  

A escolha da rede temática de atenção às urgências como objeto de 

investigação se deu, portanto, pela relevância e repercussão do tema para a 

integralidade e qualificação do cuidado em saúde, pela incipiente produção 

acadêmica identificada e também com vistas a contribuir para a análise e 

qualificação de políticas públicas de saúde. Se já é desafiadora a implantação 

de uma política pública como a RUE, que se propõe a organizar e prestar 

serviços em diferentes pontos de redes, mais instigante ainda torna-se tomá-la 

como objeto de investigação e análise no cenário de um país de médio ingresso, 

com profundas desigualdades sócio-econômicas e um sistema universal de 

saúde de implantação tardia que tem sido fortemente influenciado pela Nova 

Gestão Pública6.   

O modelo do Ciclo de Políticas7 tem sido classicamente utilizado para 

análise de políticas públicas e subdivide o processo em cinco fases: montagem 

da agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação e 

avaliação8. Entretanto, críticas apontam para uma compreensão fragmentada e 

baseada na previsibilidade e suposta neutralidade do modelo, frente à 

complexidade dos processos das políticas públicas que não podem se limitar a 

fases estanques e sucessivas9,10.  

Importante considerar que as políticas – compreendidas em sua 

complexidade e caracterizadas por elementos instáveis e ambivalentes – estão 

em permanente movimento através do tempo e do espaço, delineando uma 
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trajetória e mantendo sempre um grau de incerteza. É preciso um método que 

possibilite a aproximação a tal complexidade. O pesquisador britânico Stephen 

Ball propõe uma metodologia para a análise de políticas, posteriormente 

apropriado para a área da saúde, que busca compreender o movimento único 

de cada política por meio da identificação de seus elementos constituintes e da 

compreensão da interação ímpar destes elementos em sua específica 

conjuntura histórica10. Desta forma, a Abordagem do Ciclo de Políticas, proposta 

por Ball12, considera a política como texto e como discurso e estuda os contextos 

de influência, de produção de textos e da prática.  

Este estudo tem o objetivo de pesquisar, descrever e analisar os contextos 

de influência e de produção de textos da política de Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências no Brasil, a partir do referencial crítico da Abordagem 

do Ciclo de Políticas. 

 

METODOLOGIA 

O desenho de pesquisa proposto tem caráter qualitativo, analítico e foi 

desenvolvido a partir de análise documental. O período de estudo se situa 

inicialmente entre 2003 e 2014, compreendendo as primeiras influências 

identificadas, a formulação e o início da implementação da Política de Rede de 

Atenção às Urgências no Brasil.  

A pesquisa tem caráter indutivo, ou seja, a partir do material empírico são 

produzidos conceitos e agregados novos referenciais teórico-conceituais. 

Entende-se que do ponto de vista epistemológico é possível tomar a política 

como objeto de produção de conhecimento, em particular o que passa com uma 

política formulada no espaço de governo a partir de sua “entrada” no campo 

organizacional, constituído por atores que, a seu modo, reinventam-se a partir 

da capacidade de entendimento e operação que possuem, de suas vontades, 

possibilidades, limites, desejos e oportunidades13.  

A Abordagem do Ciclo de Políticas possibilita ao analista uma visão não 

linear e fragmentada da política em estudo, pois a própria idéia de contextos 

oferece uma possibilidade de leitura não unilateral, mas multidisciplinar e global, 
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sendo que as etapas do ciclo não ocorrem isoladamente, uma a cada vez. Ao 

contrário, elas se entrelaçam, num movimento de interação, e se completam14.  

Após pesquisa de artigos publicados e análise de documentos oficiais de 

instituição da política da RUE, também foram coletados materiais de outras 

fontes como sítios eletrônicos, notícias da imprensa e outras publicações sobre 

a temática. O material foi analisado através de adaptação das questões 

norteadoras propostas por Mainardes15 para o contexto de influência e o contexto 

de produção de textos, tendo como referência a Abordagem do Ciclo de Políticas 

Públicas proposto por Ball12.  

O estudo dispensou a aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa, pois 

não envolveu seres humanos, tendo sido desenvolvido a partir de documentos 

de domínio público e disponíveis virtualmente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados são apresentados e discutidos em duas seções: contexto 

de influências e contexto de produção de texto na RUE, reconstituindo o cenário 

à época da decisão e formulação da política, bem como o discurso materializado 

na forma escrita.    

Contexto de influências na RUE 

O contexto de influência é caracterizado pelo início da política pública. É 

quando os primeiros discursos emergem, juntamente com os interesses dos 

grupos políticos, a fim de influenciarem na constituição e na definição da política. 

É neste momento que os conceitos e outras referências de base passam a ter 

legitimidade, por meio da participação dos diferentes grupos de interesse14.  

Ao se reconstituir o processo histórico que culminou na política de Rede 

de Atenção às Urgências e Emergências, em 2011, é importante compreender a 

implantação do SUS no Brasil enquanto política pública. O SUS é definido como 

um sistema público e universal de saúde, constituído por uma rede regionalizada 

e hierarquizada de ações e serviços16, sendo fundamental para efetivação do 

direito constitucional à saúde no país.  
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Nas últimas décadas as diretrizes organizacionais da descentralização e 

regionalização foram materializadas e propiciaram avanços e novos desafios na 

estruturação do sistema17. Para Viana et al18, os ciclos políticos de organização 

do SUS compreenderam dois períodos nos quais prevaleceram a 

descentralização para os entes subnacionais. O primeiro, entre 1988 a 2000, 

teve como principal característica o protagonismo da esfera municipal; o 

segundo, entre os anos de 2000 até 2016, a regionalização, culminando no 

modelo das RAS. A ruptura institucional vivida do Brasil a partir de 2016, incidiu 

sobre várias políticas de saúde, entre as quais a da RUE. 

O SUS, por sua força institucional, mantém-se como um projeto contra-

hegemônico, enquanto sistema público e universal de saúde principalmente a 

partir do crescimento do neoliberalismo enquanto tendência econômica mundial 

e a consequente inflexão de investimentos públicos em políticas sociais, também 

no Brasil.  

Para compreender esse contexto é fundamental conectar as dimensões 

econômicas, sociais e ideológicas presentes na construção e na 

operacionalização de uma política pública de saúde. Entender o processo 

brasileiro de inserção no mundo globalizado, dependente cada vez mais do 

“mercado” financeiro, que aboliu as categorias de tempo e espaço, entre outras 

características do capitalismo atual, denominado neoliberalismo, possibilita 

compreender os entraves e os desafios na implantação do SUS. 

Segundo Lima19, a partir da década de 1990, o Brasil caminhou no sentido 

de um amplo consenso neoliberal, favorável à implementação do programa de 

estabilização, ajuste e reformas institucionais do Fundo Monetário Internacional 

e do Banco Mundial, obedecendo suas diretrizes de abertura irrestrita da 

economia, desregulamentação comercial e financeira, desregulação do mercado 

de trabalho e enxugamento do Estado, com a privatização das empresas estatais 

e demissões em massa20. Do ponto de vista social, assiste-se à privatização do 

financiamento e da produção dos serviços, à precarização das políticas públicas, 

com o corte dos gastos sociais, à concentração dos investimentos nos grupos 

mais carentes e à descentralização para o espaço local. Essas mudanças se 

fizeram paulatinamente e interferiram nos rumos do SUS. 
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Para Mendes21, a crise do financiamento do SUS, no cenário de 

dominância financeira, transcorre sobre um longo processo de conflitos e 

embates entre atores do campo social da saúde pública que defendem a 

seguridade social e a saúde enquanto um direito de todos e dever do Estado, e 

atores que advogam uma política econômica restritiva e sustentada pelo 

princípio da contenção de gastos públicos. Ainda, no campo governamental são 

identificadas tensões constantes entre os gestores da saúde e as áreas 

econômica e de planejamento dos governos enquanto cenário de disputas por 

recursos para o SUS. Este cenário de subfinanciamento constitui uma importante 

influência nacional à política de saúde no Brasil. 

O crescimento do discurso e das práticas neoliberais não se restringiu 

apenas ao campo da economia, com restrições às despesas públicas, mas 

também teve impacto na administração pública, inclusive a brasileira, com a 

adoção do gerencialismo, expressão do que se convencionou chamar de Nova 

Gestão Pública22.A Emenda Constitucional nº 19 de 1998 incluiu o princípio da 

eficiência e propôs a transição da administração pública burocrática para a 

administração pública gerencial, cuja característica principal é o controle por 

resultados e não por processos23. 

 Enquanto influência global, o gerencialismo, além de ampliar a 

importação de técnicas típicas da gestão privada para o setor público, propõe 

com grande ênfase eliminação, privatização e terceirização de serviços públicos, 

tendo como prescrições operacionais: desagregação do serviço público em 

unidades especializadas e centros de custos; competição entre organizações 

públicas e entre organizações públicas e privadas; atenção à disciplina e 

parcimônia; administradores empreendedores com autonomia para decidir; 

avaliação de desempenho; e, avaliação centrada em resultados e 

produtividade24.  

A formulação e instituição da RUE deu-se no primeiro ano da gestão de 

Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente da República no Brasil. Sua 

gestão imprimiu um estilo próprio, caracterizado por ênfase mais técnica em 

resultados e maior acompanhamento de metas25. Esta concepção de 

administração pública também se repetiu enquanto influência setorial na área da 

saúde. Em seu discurso de posse, o Ministro da Saúde Alexandre Padilha, além 
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de defender o SUS, se comprometeu, dentre outras prioridades, com a garantia 

de um acolhimento de qualidade, ou seja, em tempo adequado às necessidades 

de saúde das pessoas, e com a implantação de um indicador nacional de 

garantia da qualidade e acesso como meta permanente para cada esfera de 

governo na área da saúde26. Portanto, a busca por resultados na área da saúde 

- de acesso, qualidade e tempo oportuno - sob monitoramento de indicadores e 

metas, estava presente enquanto influência no período de formulação da política 

da RUE.  

O cenário à época era também composto pela persistente crise de 

superlotação de hospitais e portas de urgência do SUS, em especial no Rio de 

Janeiro27. A superlotação nos serviços de urgência é um fenômeno mundial e 

caracteriza-se por ter todos os leitos do serviço ocupados num mesmo espaço e 

período de tempo, pacientes acamados nos corredores, tempo de espera para 

atendimento acima de uma hora, alta tensão na equipe assistencial e grande 

pressão para novos atendimentos28. No Brasil, este fenômeno aponta para uma 

desproporção entre a demanda dos usuários que chegam aos serviços e a 

capacidade de oferta de atendimentos, mas também a insuficiente gestão dos 

serviços29. Esta situação de crise é compreendida como influência pela abertura 

de uma janela de oportunidade devido à demanda da sociedade por soluções, o 

que também era constantemente amplificado pela mídia e explorado no 

processo eleitoral. 

Enquanto influências internacionais observam-se as recomendações da 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) para organização dos sistemas 

de saúde dos países latino-americanos em Redes Integradas de Serviços de 

Saúde (RISS)30, modelo proposto para enfrentar o complexo cenário das 

necessidades de saúde e para acabar com a fragmentação que enfraquece a 

maioria dos sistemas de saúde do mundo31. No Brasil, tal modelo foi adaptado 

para o SUS como Redes de Atenção à Saúde (RAS), cujo desenvolvimento 

teórico-conceitual deu-se por uma parceria entre o Ministério da Saúde, a OPAS 

e o Conselho de Secretários de Saúde (CONASS). Utilizou-se, para tanto, como 

referência, a experiência no estado de Minas Gerais, descrita por Mendes32 e 

determinante na formulação da política, e que define as RAS como redes 
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constituídas por diversos pontos de atenção à saúde, com centralidade da 

atenção básica, sistemas logísticos e de apoio.  

Assim, ao se propor uma genealogia para a construção histórica da 

Política de Redes de Atenção às Urgências no SUS, são identificadas influências 

globais, internacionais, nacionais e locais que a fizeram emergir: o contexto de 

disputa pela implantação e legitimação do SUS, incluindo seu processo 

organizativo; o cenário econômico do neoliberalismo e subfinanciamento da 

política pública de saúde; o fortalecimento do gerencialismo e a busca de 

resultados enquanto modelo de organização da administração pública; a 

necessidade de uma resposta política dos atores que assumiram a condução da 

gestão do governo federal que se iniciava à  demanda social pela solução da 

crise dos hospitais públicos e portas de urgência; e, as influências internacional 

e nacional para organização dos sistema de saúde a partir do modelo conceitual 

de Redes de Atenção à Saúde.  

Contexto de produção de textos na RUE 

O contexto da produção do texto de uma determinada política pública 

compreende o resultado das disputas e dos acordos políticos estabelecidos para 

que esta política seja formulada. Os discursos materializados linguisticamente 

revelam os jogos de poder e os interesses dos atores diversos envolvidos no e 

com o processo de formulação da política a ser colocada em prática14. 

 Para análise do contexto de produção de textos da RUE foram definidos 

como escopo nove normativas legais que a regulamentaram, duas publicações 

técnicas do Ministério da Saúde sobre a temática e dois artigos científicos 

publicados em periódicos por autores que também foram atores estratégicos 

para sua formulação e implementação (quadro1). Foram analisados seus 

conteúdos, incluindo também as introduções, considerandos, notas, prefácios e 

anexos.  

Quadro 1 – Documentos analisados para reconstituição do contexto de produção de textos da RUE 
 

Texto Autor/ano Modalidade Descrição 
Portaria GM-
MS no 4.279 de 
30 de 
dezembro de 
2010 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2010 

Normativa 
Legal 

Estabelece diretrizes para a organização da Rede de 
Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 
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Decreto nº 
7.508, de 28 de 
junho de 2011 

Brasil, 2011 Normativa 
Legal 

Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde-SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e 
dá outras providências. 

Portaria GM-
MS nº 1.600, 
de 7 de julho 
de 2011 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2011 

Normativa 
Legal 

Reformula a Política Nacional de Atenção às 
Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Portaria GM-
MS nº 1.601, 
de 7 de julho 
de 2011  

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2011 

Normativa 
Legal 

Estabelece diretrizes para a implantação do 
componente Unidades de Pronto Atendimento (UPA 
24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas 
da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade 
com a Política Nacional de Atenção às Urgências. 

Portaria GM-
MS nº 2.395, 
de 11 de 
outubro de 
2011 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2011 

Normativa 
Legal 

Organiza o Componente Hospitalar da Rede de 
Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Portaria GM-
MS nº 2.994 de 
13 de 
dezembro de 
2011 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2011 

Normativa 
Legal 

Aprova a Linha de Cuidado do Infarto Agudo do 
Miocárdio e o Protocolo de Síndromes Coronarianas 
Agudas, cria e altera procedimentos na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais do SUS. 

Portaria GM-
MS nº 665, de 
12 de abril de 
2012 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2012 

Normativa 
Legal 

Dispõe sobre os critérios de habilitação dos 
estabelecimentos hospitalares como Centro de 
Atendimento de Urgência aos Pacientes com 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), institui o respectivo 
incentivo financeiro e aprova a Linha de Cuidados em 
AVC. 

Portaria GM-
MS nº 1.010, 
de 21 de maio 
de 2012 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2012 

Normativa 
Legal 

Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e 
sua Central de Regulação das Urgências, 
componente da Rede de Atenção às Urgências. 

Portaria GM-
MS nº 1.365, 
de 8 de julho 
de 2013 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2013 

Normativa 
Legal 

Aprova e institui a Linha de Cuidado ao Trauma na 
Rede de Atenção às Urgências e Emergências. 

Manual 
instrutivo da 
Rede de 
Atenção às 
Urgências e 
Emergências 
no Sistema 
Único de 
Saúde (SUS) 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde, 2013 

Material 
Técnico 

Apresentar, esclarecer e orientar os gestores, 
trabalhadores e usuários sobre as principais 
normativas e diretrizes norteadores para a 
implantação da RUE nos territórios. 

Implantação 
das Redes de 
Atenção à 
Saúde e outras 
estratégias da 
SAS 

Brasil. 
Ministério da 
Saúde. 
Secretaria de 
Atenção à 
Saúde, 2014 

Material 
Técnico 

Apresentar o processo de implantação das redes 
temáticas acordadas de forma tripartite para os anos 
de 2011 a 2013: Rede Cegonha, Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências, Rede de Atenção 
Psicossocial, Rede de Cuidado à Pessoa com 
Deficiência e a Rede de Atenção à Saúde das 
Pessoas com Doenças Crônicas. 

Entendendo os 
desafios para 
a 
implementação 
da Rede de 
Atenção às 
Urgências e 
Emergências 
no Brasil: uma 
análise crítica. 

Jorge et al., 
2014 

Artigo Este artigo descreve e analisa o processo de 
implementação da Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências (RUE) nas regiões de saúde brasileiras, 
buscando identificar os fatores facilitadores e 
dificultadores da sua efetivação, de modo a contribuir 
com a avaliação desta política. 

Fragilidade na 
governança 

Padilha et al, 
2018 

Artigo Este artigo analisa a implementação da Rede de 
Urgência e Emergências, seus arranjos 
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regional 
durante 
implementação 
da Rede de 
Urgência e 
Emergência 
em Região 
Metropolitana. 

interfederativos regionais de pactuação e gestão de 
políticas, na Região Metropolitana de São Paulo, no 
período de 2011-2016. 

 

A RUE foi formulada e instituída no Brasil em 2011 como rede temática 

no contexto da política de Redes de Atenção à Saúde, enquanto uma das 

prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde33. Seu principal marco legal 

foi a Portaria GM-MS no 1.600, de 7 de julho de 20113, que reformulou a Política 

Nacional de Atenção às Urgências, definindo os componentes desta rede de 

atenção e os incentivos a serem disponibilizados aos estados e municípios para 

sua implementação nos territórios4. A RUE foi formulada pela equipe do 

Departamento de Atenção Hospitalar e Urgências da Secretaria de Atenção à 

Saúde do Ministério da Saúde, composta principalmente por quadros técnico-

políticos com experiência em gestão e oriundos principalmente dos estados do 

Rio de Janeiro e Minas Gerais4, de onde trouxeram suas vivências e 

contribuições. Foi pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) com as 

representações dos gestores estaduais (CONASS) e municipais (CONASEMS)34 

mediante processo de negociação e formulação de consenso, seguindo os fluxos 

de gestão interfederativa do SUS no país35.   

A política, ao ser formulada, foi inicialmente denominada como Rede de 

Atenção às Urgências (RAU)3. Para Rezende e Batista11, a lei não pode ser uma 

letra morta sem vida que pulsa. Há que se ter sensibilidade, pois uma política 

sofre múltiplos atravessamentos de textos, discursos, disputas, ações e efeitos. 

Assim, em 2012 a RAU passou a ser oficialmente denominada, mediante 

redefinição em portaria, como Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

(RUE)36, adaptando-se a normativa legal à terminologia mais usual entre 

gestores e trabalhadores do SUS. 

Nos documentos analisados, foram identificados como principais valores 

expressos na política: a cidadania, o acesso, a qualidade e a integralidade. 

A cidadania é declarada enquanto compreensão do conceito da saúde 

como direito social resultante das condições de vida da população e garantido 
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mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos3. Esta concepção atravessa todos os textos como uma 

premissa conformada na tríade: saúde, direito e cidadania.  

O acesso é um valor presente nos textos com grande intensidade e 

frequência literal. A política da RUE considera que o atendimento aos usuários 

com quadros agudos deve ser prestado por todas as portas de entrada dos 

serviços de saúde do SUS1, ampliando-se o acesso e o acolhimento em todos 

os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e a intervenção 

necessária aos diferentes agravos3 de modo ininterrupto, nas 24 horas do dia, 

em todos os dias da semana37 e ofertados a toda a população brasileira38. 

A qualidade da assistência à saúde na RUE é declarada como um 

imperativo3 devido ao necessário ganho de resolutividade almejado38. A 

conformação de linhas de cuidado3 para os agravos mais prevalentes em 

situações de urgência e emergência expressam este valor. Além da estruturação 

e organização dos fluxos da rede, as linhas de cuidado do Infarto Agudo do 

Miocárdio39, Acidente Vascular Cerebral36 e Trauma40 buscam induzir mudanças 

no modo de produzir o cuidado a partir da instituição de práticas clínicas 

qualificadas mediante algumas estratégias prioritárias33. A criação e habilitação 

de centros hospitalares especializados, como as Unidades Coronarianas39, os 

Centros de Atendimento de Urgência ao Acidente Vascular Cerebral36 e os 

Centros do Trauma40 alocam novos recursos financeiros aos serviços, 

introduzem novos procedimentos39 e induzem a implantação de arranjos como o 

Acolhimento com Classificação de Risco37,41 e os Núcleos de Acesso e 

Qualidade Hospitalar41. A formulação e adoção de protocolos clínicos 

assistenciais36,39,41, associados aos necessários processos de formação e 

educação permanente das equipes de saúde3,33, são colocados como condições 

obrigatórias para a qualificação dos pontos de atenção37,38 e agregação de novos 

valores de financiamento, remetendo aos processos de certificação de qualidade 

e acreditação hospitalar.  

A integralidade é um valor expresso nos textos da política sob variadas 

concepções. Sob a ótica do conceito amplo de saúde, entende-se que o 

enfrentamento das situações de urgência e emergência e de suas causas requer 
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não apenas a assistência imediata, mas inclui ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças e agravos, o tratamento contínuo das doenças crônicas, 

a reabilitação e os cuidados paliativos33. Também é compreendida enquanto 

articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, 

constituindo redes de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de 

atenção3. Isso se expressa na proposta de articulação de unidades básicas de 

saúde, SAMU 192, portas de urgência, unidades hospitalares, unidades de apoio 

diagnóstico e terapêutico e outros serviços de atenção à saúde, construindo 

fluxos coerentes e efetivos de referência e contra referência, ordenados por meio 

de centrais de regulação e complexos reguladores instalados nas regiões de 

saúde37. Ainda, em relação ao cuidado integral em saúde, propõe-se a 

organização do trabalho das equipes multiprofissionais de forma horizontal, 

utilizando-se prontuário único compartilhado por toda a equipe a implantação de 

mecanismos de gestão da clínica, a reorganização dos fluxos e processos de 

trabalho e a implantação de equipes de referência para responsabilização e 

acompanhamento dos casos41. 

Enquanto intenções e propósitos, os textos produzidos para a política da 

RUE indicam, além de reforçar os valores de cidadania, acesso, qualidade e 

integralidade, os objetivos de implantação nacional da política e da melhoria do 

tempo-resposta às condições urgentes de saúde. Indica-se que a RUE deve ser 

implementada, gradativamente, em todo território nacional, respeitando-se 

critérios epidemiológicos e de densidade populacional3, devendo cada região de 

saúde elaborar e pactuar seu Plano de Ação Regional33. Além disso, propõe 

como meta que o acesso ao sistema de saúde dos usuários em situação de 

urgência e emergência seja efetuado de forma ágil e em tempo oportuno3,33, pois 

o acesso em tempo não compatível com as necessidades do primeiro 

atendimento pode aumentar os óbitos, o período de internação em hospitais e 

as sequelas decorrentes da ausência de socorro1. 

Importantes experiências prévias na área de urgência e emergência, 

como a implantação do SAMU 19242 e da UPA 24h43, são incorporadas e 

reorientadas no contexto da RUE, assim como a política anterior de Atenção às 

Urgências44, que já previa a organização de redes locorregionais de atenção 

integral às urgências. São identificados também elementos da Política Nacional 
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de Humanização do SUS nos aspectos ligados aos processos de trabalho no 

cotidiano dos serviços hospitalares, as diretrizes do acolhimento e da clínica 

ampliada, e ainda a implantação de dispositivos desencadeadores de 

transformações das realidades dos hospitais45. Ações que buscam garantir a 

efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades 

de saúde.  

Enquanto forte influência teórica identifica-se o modelo conceitual de 

Redes de Atenção à Saúde2, que se apresenta como alternativa à fragmentação 

dos sistemas de saúde46. No Brasil, a produção de publicações através de 

parcerias entre a OPAS, o Ministério da Saúde, o CONASS e o CONASEMS32,47 

movimentaram atores estratégicos e conformaram diretrizes posteriormente 

incluídas na política da RUE: um sistema hierarquizado e regulado, organizado 

em redes regionais de atenção às urgências enquanto elos de uma rede de 

manutenção da vida em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade3.  

Outra influência teórica e instrumental observada diz respeito à área de 

gestão hospitalar e suas práticas administrativas48,49. Identificam-se elementos 

da atenção gerenciada nas diretrizes enunciadas pela política que indicam 

melhor definição dos processos de trabalho e instituição de práticas clínicas 

cuidadoras baseadas na gestão de linhas de cuidado33, mediante a 

normatização de rotinas e adoção de protocolos36,39,40, além do desenvolvimento 

de processos de certificação de qualidade, ou qualificação, dos componentes da 

RUE37,38,41. Observa-se, também, a incorporação da metodologia de 

gerenciamento de projetos, expressa na diretriz de institucionalização da prática 

de monitoramento e avaliação, por intermédio de indicadores de processo, 

desempenho e resultado que permitam avaliar e qualificar a atenção prestada33. 

Nos textos analisados, também puderam ser identificados alguns 

conceitos e premissas do campo da saúde coletiva, como o uso da 

epidemiologia, a promoção da saúde e a atenção básica/primária à saúde. 

Barata50 reconhece que a epidemiologia não se desenvolveu 

separadamente do campo que hoje denominamos de saúde coletiva, seja como 

disciplina científica, seja como campo de práticas. Esta relação entre 

epidemiologia e saúde coletiva é identificada na incorporação dos 
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conhecimentos epidemiológicos na formulação, implementação e avaliação de 

políticas públicas. A política da RUE é influenciada pela epidemiologia ao 

considerar que para a organização de uma rede que atenda aos principais 

problemas de saúde dos usuários na área de urgência é necessário considerar 

o perfil epidemiológico no Brasil. Ou seja, uma alta morbimortalidade relacionada 

às violências e acidentes de trânsito até os quarenta anos de idade e, acima 

desta faixa, uma alta morbimortalidade relacionada às doenças do aparelho 

circulatório3. A política parte, assim, de um diagnóstico epidemiológico que a 

justifica, embasa e direciona.  

A promoção da saúde vincula-se à concepção expressa na Carta de 

Ottawa, definindo ações de saúde que objetivam a redução das iniquidades, 

garantindo oportunidade a todos os cidadãos para fazerem escolhas que sejam 

mais favoráveis à saúde e serem, portanto, protagonistas no processo de 

produção da saúde e melhoria da qualidade de vida51. No texto que regulamenta 

a RUE, o componente Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde é incluído com 

objetivos expressos de estimular e fomentar o desenvolvimento de ações de 

saúde voltadas para a vigilância e prevenção das violências e acidentes, das 

lesões e mortes no trânsito e das doenças crônicas não transmissíveis, além de 

ações intersetoriais, de participação e mobilização da sociedade visando à 

promoção da saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde3. Partindo do 

conceito de determinação social do processo saúde-doença, para Malta et al.52, 

a promoção da saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, 

no âmbito individual e coletivo, emerge marcada pelas tensões próprias na 

defesa do direito à saúde produzidas pelas disputas de sujeitos que almejam 

colocar determinados interesses e necessidades na agenda das políticas 

públicas. A promoção da saúde na RUE inclui ações intersetoriais e de 

mobilização social sobre os determinantes sociais dos acidentes, violências e 

condições crônicas, muitas vezes se contrapondo a interesses econômicos e do 

mercado que se sobrepõem às pretensas escolhas individuais saudáveis.    

A Atenção Primária à Saúde é definida por Starfield53 como o primeiro 

contato da assistência continuada e centrada na pessoa, de forma a satisfazer 

suas necessidades em saúde. Nos textos normativos que regulamentam a RUE, 

o componente Atenção Básica tem por objetivo a ampliação do acesso, 
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fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências 

e emergências, em ambiente adequado, até a transferência a outros pontos de 

atenção quando necessário, prevendo a implantação de acolhimento com 

avaliação de riscos e vulnerabilidades3.  

Aqui, podem ser observadas duas questões: uma de natureza 

aparentemente semântica e, outra, conceitual. Para Cecílio e Chioro dos Reis54, 

a utilização dos termos atenção primária à saúde e atenção básica à saúde, para 

além de uma questão semântica, implica na disputa de diferentes projetos para 

o SUS: enquanto o conceito de atenção básica à saúde não é uma pura 

reprodução de experiências e formulações internacionais, mas fruto de processo 

político que encontra suas raízes na própria história do Movimento Sanitário 

Brasileiro e da construção do pensamento da Saúde Coletiva, a atenção primária 

à saúde teria lugar em sistemas de saúde fundamentados em coberturas 

pretensamente universais, mas fragmentados e restritivos, que operam uma 

cesta básica que caberiam no orçamento dos países pobres, deixando o resto 

para o mercado, como preconizam o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Nos textos da RUE observa-se exclusivamente a utilização 

da terminologia atenção básica, em detrimento de atenção primária, reiterando 

os valores da cidadania e integralidade já declarados. A segunda questão que 

emerge é o papel do componente Atenção Básica na RUE. Pela 

regulamentação, ele teria por missão principal o acesso e referenciamento a 

outros pontos de atenção. Não foi reproduzido o discurso hegemônico de 

coordenação das redes pela atenção básica (ou primária) expresso na 

normatização das RAS2 e nos textos que as fundamentam32,46.  

Tal posição prevista para a atenção básica na RUE, em que não lhe é 

facultada a ação coordenadora, a semelhança do que também ocorre em outras 

redes temáticas, remete a reflexões sobre o modelo organizativo de redes para 

as urgências, assim como o próprio conceito de RAS32, restando claro que a 

escolha da urgência e emergência enquanto rede temática parece ter sido mais 

uma opção política a partir da necessária organização dos serviços do que uma 

questão de base teórica e conceitual.  
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Enquanto construção discursiva, os textos formulados para a política da 

RUE são bastante prescritivos. Para Mainardes15, um texto readerly (ou 

prescritivo) limita o envolvimento do leitor ao passo que um texto writerly (ou 

escrevível) convida o leitor a ser co-autor do texto, encorajando-o a participar 

mais ativamente na interpretação do texto. Na política em estudo, os textos a 

regulamentam e orientam, definindo condições para habilitação e qualificação de 

seus componentes37,38,41, implantação das linhas de cuidados prioritárias36,39,40, 

além da normatização dos processos planejamento, pactuação e 

financiamento3. Enquanto conteúdo menos prescritivo, a normativa que instituiu 

a política traz diretrizes para sua implementação3 que podem e devem ser 

ressignificadas nos contextos locorregionais para sua materialização. Para 

Ball12, é vital reconhecer que estes dois estilos de textos são produto do processo 

de formulação da política, um processo que se dá em contínuas relações com 

uma variedade de contextos, incluindo a possibilidade do uso dos dois estilos de 

redação num mesmo texto. 

O contexto amplo e complexo de formulação dos textos da RUE foi 

materializado em normativas e documentos técnicos que expressam: valores de 

cidadania, acesso, qualidade e integralidade; propósitos de expansão e 

nacionalização da política e melhoria do tempo-resposta; influências da política 

anterior de urgência (implantada em 2003 e que resultou na criação do SAMU e 

das UPAs), da política de humanização, do modelo conceitual de RAS e da área 

de administração hospitalar; além de conceitos e práticas do campo da Saúde 

Coletiva como a epidemiologia, a promoção da saúde e a atenção básica. Enfim, 

uma produção plural e multifacetada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os textos da política brasileira de atenção às urgências e emergências 

são densos, complexos, diversos e predominantemente prescritivos, 

expressando os consensos possíveis entre os atores que a formularam e 

influenciaram, agregando diferentes valores, intencionalidades, influências, 

referenciais, conceitos e formas discursivas. A construção da política da RUE 

deu-se num contexto influenciado por vetores técnicos, políticos, econômicos e 
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sociais como uma proposta de modelo para aperfeiçoamento do sistema de 

saúde brasileiro, visando maior acesso e qualidade, como resposta às 

demandas da população. Esta normatividade e pluralidade regulamentam, 

adensam e enriquecem a política da RUE. Entretanto, podem trazer desafios 

reais e objetivos para o processo de sua implementação, devido à necessidade 

de desenvolvimento e articulação de distintas ideias e práticas, que são sempre 

ressignificadas e atravessadas por vetores e disputas nos campos de práticas 

singulares de gestão, trabalho e cuidado que são desenvolvidas nos diferentes 

serviços, municípios e regiões de saúde do país.   
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3.2 Contexto da Prática 

O Contexto da Prática é onde a política está sujeita à interpretação e 

produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e 

transformações significativas na política original (Ball, 1993). Nossa 

aproximação analítica com a RUE se dá em três planos de visibilidade: a 

gestão regional, os caminhos percorridos pelos usuários e a produção do 

cuidado na rede de serviços. 
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3.2.1 Artigo 4 - ‘Gestão Regional e a Produção Singular da Rede 

de Atenção às Urgências e Emergências’ 

GESTÃO REGIONAL E A PRODUÇÃO SINGULAR DA REDE DE ATENÇÃO 

ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS  

REGIONAL MANAGEMENT AND SINGULAR PRODUCTION OF URGENT 

AND EMERGENCY CARE NETWORK 

Luís Fernando Nogueira Tofani 

Lumena Almeida Castro Furtado 

Rosemarie Andreazza 

Andressa Rebequi 

Cristian Fabiano Guimarães 

Jorge Harada 

Ana Lucia Pereira 

Arthur Chioro 

 

INTRODUÇÃO  

O principal referencial organizativo do Sistema Único de Saúde (SUS) 

desde 2010 tem sido as Redes de Atenção à Saúde (RAS)1. O modelo, 

preconizado pela Organização Pan-americana de Saúde2, vem sendo utilizado 

em países em transição demográfica e epidemiológica onde predominam 

condições e agravos crônicos3, apresentando-se como alternativa à 

fragmentação dos sistemas de saúde4. A normativa legal que instituiu as RAS 

propõe um modelo poliárquico constituído por diferentes pontos de atenção e 

pelas ligações que os comunicam, para se obter melhores resultados 

epidemiológicos e de integralidade do cuidado em saúde1.  

Neste contexto, a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) 

foi proposta com o objetivo de articular e integrar os equipamentos de saúde, 
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ampliando e qualificando o acesso dos usuários em situação de urgência e 

emergência de forma ágil e oportuna, e tem como componentes: Promoção, 

Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica; Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU); Sala de Estabilização; Força Nacional de Saúde; Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA); Hospital e Atenção Domiciliar5.  

A conformação de redes pressupõe planejamento regionalizado mediante 

a articulação entre estados e municípios6. A regionalização tem garantido mais 

acesso e qualidade, porém, a simples existência dos espaços regionais de 

gestão não garante um processo vivo e potente7. Padilha et al.8 (2018) 

observaram a insuficiência de instrumentos políticos e arranjos de coordenação 

desenvolvidos para implementação da RUE na região metropolitana de São 

Paulo. Mesmo assim, avanços têm sido alcançados, dificuldades precisam ser 

superadas e aprimoramentos são necessários para se engendrar novos arranjos 

de gestão e práticas assistenciais9.  

Este estudo parte do pressuposto que as políticas públicas são 

ressignificadas no campo das práticas. Entende-se que do ponto de vista 

epistemológico, é possível tomar uma política pública como objeto de produção 

de conhecimento, em particular o que se passa a partir de sua 'entrada’ no 

campo organizacional, constituído por atores que a reinventam a partir de suas 

intencionalidades, interesses, possibilidades, limites, desejos e oportunidades10. 

A atuação micropolítica dos gestores e demais atores no espaço regional é 

compreendida neste estudo como a encenação descrita por Ball11, onde a 

conversão da palavra escrita em ações dá-se como numa peça teatral: temos o 

texto, mas este apenas toma vida quando alguém o representa num processo 

de interpretação investido de valores locais e pessoais. Este estudo tem por 

objetivo compreender os movimentos de produção da Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências em duas regiões de saúde. 

 

METODOLOGIA  

A pesquisa tem caráter qualitativo, é caracterizada como estudo de casos 

múltiplos e desenvolvida através da coleta de depoimentos com informantes-
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chave identificados entre os gestores do SUS na região de saúde de Campinas 

(RSC), no estado de São Paulo, e na região de saúde Planalto (RSP), no estado 

do Rio Grande do Sul. O método de estudo de casos múltiplos envolve mais do 

que um único caso e tem potencial para proporcionar um estudo mais robusto 

pela utilização de múltiplas fontes de evidências, sendo importante em pesquisas 

fundamentadas na relação entre profundidade, o tipo da experiência vivida e a 

compreensão da mesma. Sua ênfase não está no potencial de generalização, 

mas na sua compreensão, que tem forte ligação com intencionalidade e 

ampliação da experiência.12  

As regiões de saúde consideradas neste estudo são aquelas definidas por 

pactuação intergestores a partir da normativa legal brasileira que as conceitua 

enquanto espaços geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de 

municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e 

sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços de saúde.6 A escolha das duas regiões foi por 

conveniência, entendendo-se que diferenças por localização, porte populacional, 

características sócio-econômicas, capacidade instalada de serviços de saúde, 

bem como a pactuação da RUE realizada em tempos e cenários distintos, 

confere potencial de visibilização da diversidade e da multiplicidade nos casos 

estudados. Ainda que o estudo não tenha caráter comparativo, as duas regiões 

se apresentam com característica distintas, conforme disposto no quadro 1.   

Quadro 1. Caracterização do Campo da Pesquisa 
Região de Saúde Região Metropolitana de Campinas - SP Região de Saúde do Planalto - RS 

População 3.231.033 habitantes 414.138 habitantes 
Número de Municípios 20 28 

Área 3.792 Km2 7.814 Km2 

Município Sede Campinas Passo Fundo 
Densidade Demográfica 852,06 habitantes/Km2 52,88 habitantes/Km2 

PIB per capita/ano R$ 48.332,79 R$ 31.915,00 
Fonte: IBGE, 201013   

Através de entrevistas abertas, foram colhidos depoimentos de dirigentes 

regionais das secretarias estaduais e de gestores de saúde de municípios de 

diferentes portes sobre o processo de planejamento, pactuação e 

implementação da RUE (quadro 2). O critério de inclusão dos entrevistados foi a 

participação no processo de formulação e pactuação do Plano de Ação Regional 
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– PAR. O material foi gravado e transcrito, sendo a identificação dos 

entrevistados codificada como garantia de sigilo e anonimato.  

Quadro 2: Gestores entrevistados por região, função e categoria profissional. Região de Saúde de Campinas – SP. 
Região de Saúde Planalto – RS. 2018-2019.  
 Região Entrevistado Função Categoria Profissional 
 
 
 
Região de Saúde 
de Campinas – SP 

GEC1 Gestora Estadual Regional  Terapeuta Ocupacional 
GEC2 Gestora Estadual Regional Fonoaudióloga 
GEC3 Gestora Estadual Regional Psicóloga 
GEC4 Gestora Estadual Regional Cirurgiã-Dentista 
GMC1 Gestor Municipal de Saúde Médico 
GMC2 Gestora Municipal de Saúde Assistente Social 
GMC3 Gestora Municipal de Saúde Terapeuta Ocupacional 

 
 
 
Região de Saúde 
Planalto – RS 

GEP1 Gestora Estadual Regional Enfermeira 
GEP2 Gestora Estadual Regional Assistente Social 
GMP1 Gestor Municipal de Saúde Enfermeira 
GMP2 Gestor Municipal de Saúde Psicóloga 
GMP3 Gestor Municipal de Saúde Farmacêutica 
GMP4 Gestor Municipal de Saúde Enfermeira 
GMP5 Gestor Municipal de Saúde Professor de História 
GMP6 Gestor Municipal de Saúde Enfermeira 
GMP7 Gestor Municipal de Saúde Agente Administrativo 

Fonte: Organizado pelos autores 
 

A partir das entrevistas foram elaboradas narrativas14 que buscaram 

descrever a história da pactuação da RUE nas regiões estudadas. Foi possível, 

a partir da leitura extensiva do material empírico, destacar as relações 

micropolíticas postas na implantação da ‘grande política’. Micropolítica é 

compreendida como o conjunto de relações que estabelecem entre si os vários 

atores, formando redes complexas, móveis, mutantes, mas com estabilidade 

suficiente para constituir uma determinada realidade organizacional15. 

A análise do material foi realizada pela identificação nas narrativas de 

categorias e organização dos resultados, adotando o esquema analítico dos 

Campos das Intervenções Organizacionais proposto por Lins e Cecílio16, em 

seminários de pesquisa do grupo que desenvolveu a investigação. A pesquisa 

teve caráter indutivo, ou seja, a partir do material empírico foram pesquisados 

conceitos e agregados novos referenciais, considerando o pluralismo teórico 

proposto por Ball11.  

Os entrevistados assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP através do parecer no 2.447.067. A pesquisa 
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foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq e Faculdade Meridional – IMED.  

 

RESULTADOS   

Foram evidenciadas como categorias de análise: a multipliciade de 

movimentos na produção da RUE, o poder dos hospitais; e, a fragilidade da 

regulação governamental. Algumas destas categorias têm inclusive potencial 

como analisadores, considerados dispositivos fundamentais para o 

deslocamento do pesquisador17.  

A MULTIPLICIDADE DE MOVIMENTOS NA PRODUÇÃO DA RUE 

Os processos de planejamento e pactuação da RUE nas duas regiões 

ocorreram em tempos e dinâmicas diferentes. Na RSC, ocorreu logo após a 

publicação das portarias que regulamentam a política, entre 2011 e 2012, numa 

ação conjunta entre estado e municípios, com forte indução financeira federal:  

“Foi um processo super rico, teve a participação dos municípios, dos 

prestadores, (...) o Ministério da Saúde muito presente. A gente chamava os 

gestores e pactuava, depois chamava os serviços” (GEC3).  

“Havia garantia de recursos (...) todo mundo falava, eu amplio, eu faço, 

dinheiro tem (...) o financiamento da RUE foi significativo” (GEC1). 

Uma deficiência no órgão estadual regional para a coordenação do 

processo aparece nas falas dos gestores, tendo sido suprida pela atuação de 

equipes técnicas de alguns municípios e serviços:   

“A dificuldade começa nas equipes da regional. A gente se articulou para 

trazer experts nos assuntos, especialistas (...) foram atores locais das 

universidades e de serviços especializados dos municípios (...) é muito ruim você 

ter de fazer a coordenação da implantação de uma política e não ter recursos 

humanos” (GEC1). 

Já na RSP houve um processo marcadamente cartorial, realizado 

tardiamente, apenas em 2018. Também em busca do financiamento, o 
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planejamento foi realizado de forma centralizada pela equipe regional da 

Secretaria de Estado da Saúde. Os gestores municipais estiveram ausentes no 

processo e foram chamados para homologar o PAR apenas ao final:  

“Não tendo sido discutido com os principais atores, tais como as equipes 

de atenção básica e os gestores municipais, que poderiam agregar muito ao 

plano. A elaboração do PAR foi burocrática e centralizada na Coordenadoria 

Regional de Saúde” (GMP1). 

A assimetria nas negociações entre o estado e os municípios ficou 

evidenciada nas duas regiões pelas diferentes relações entre estados e 

municípios com distintos graus de cooperação ou subordinação. Somam-se 

ainda a capacidade de mobilização e forma de atuar dos hospitais universitários, 

prestadores de serviços filantrópicos e privados.  

Dentre os desafios da gestão regional da RUE, os entrevistados 

expressam o atravessamento da governança regional por contingências, como 

a descontinuidade das gestões e a alta rotatividade dos quadros de direção, 

fragilizando as pactuações. 

“A gente sente a dificuldade dos municípios quando muda. Muda tudo e 

eu não consigo mais (...) a gente avança daí tem um retrocesso e tem de 

reconfigurar a rede. E não é só no nível municipal, mas também estadual e 

federal” (GMC3).  

Os entrevistados também relatam a não internalização da RUE para os 

serviços e trabalhadores que a operam cotidianamente:  

“Na RUE, eu não sei dizer se houve essa conversa dentro dos serviços 

municipais com os médicos, enfermeiros... a gente não sabe se a pessoa que 

participava fazia a conversa para dentro”(GEC1.) 

Os usuários são “culpabilizados” por usarem as portas hospitalares de 

urgência em detrimento da atenção básica, ainda que haja reconhecimento das 

motivações para estes movimentos: 
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“Eu acho que falta muito da população ter consciência do que é uma 

urgência e emergência. As pessoas acabam buscando para situações que não 

são urgentes” (GMP5). 

“Culturalmente a população procura as emergências, é o local onde 

encontra resolutividade. Na atenção básica, às vezes consegue consulta, outras 

não, necessitando agendar atendimento” (GEP1).  

Alguns avanços foram percebidos na RSC, como a implantação da 

atenção domiciliar, da classificação de risco e das linhas de cuidado: 

“Eu acho que uma grande conquista foi a utilização dos protocolos de 

classificação de risco pelas portas. Com a ampliação das UPAs, essa cultura da 

classificação foi entrando para dentro dos municípios e dos serviços (...) o Melhor 

em Casa foi muito bom. A maioria dos municípios abriu serviço e foi o que salvou 

a rede: estas pessoas não estão ocupando leito hospitalar e nós ainda temos 

superlotação” (GEC3); 

“O IAM e AVC, avançou por trabalhar a prevenção, a promoção, o tempo 

oportuno, o trombolítico (...) nestas linhas, a gente avança” (GMC3). 

Devido ao caráter cartorial e recente na RSP, o estudo aponta para um 

processo fragmentado e pouco articulado, que expressa a fragilidade da rede no 

território.  

O PODER DOS HOSPITAIS 

O poder real e simbólico dos hospitais continua intocado, seja pelo 

protagonismo de seus dirigentes no processo, seja pela centralidade que 

adquiriram no planejamento da RUE, ou ainda, pelo papel dado a estes no 

desenho da rede. Na RSP evidenciaram-se percepções de que a RUE seria o 

próprio hospital, como se fosse sinônimo de pronto atendimento hospitalar e as 

ações na atenção básica não fizessem parte da rede:  

“a RUE é bastante ligada ao hospital. Embora a gente faça isso nas 

unidades, mas não é muito... a gente prefere trabalhar mais na parte preventiva. 

Então acaba que toda essa questão fica para o hospital, por isso que o município 

optou por investir no hospital.” (GMP9).  
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Além da compressão de que o pronto atendimento coordena o cuidado e 

da função ‘preventivista’ da atenção básica, há também relatos na RSC que a 

inserção da atenção básica na RUE não foi trabalhada: 

“Outra coisa que nós não fizemos foi o papel da atenção básica na rede. 

A gente chegou a discutir classificação de risco, mas daí dizem: a UBS é porta 

de entrada, precisa ser por vulnerabilidade (...) Ficou descolado”(GEC3). 

A implantação e operacionalização do SAMU nas duas regiões enfrentam 

muitas dificuldades. Na RSC, emerge a ausência da participação estadual no 

custeio, inviabilizando-o. 

“Outra questão que estava no plano, foi muito discutida e não aconteceu 

é o SAMU. (...) e tem tudo, projeto, estudos, contas, planilhas (...) a gente fez a 

proposta para o estado para entrar com uma parte de financiamento (...) daí veio 

a resposta: que seria a regulação e helicóptero (...) quem pediu helicóptero? (...) 

e o assunto esfriou.” (GMC2). 

Já na RSP, embora implantado, o SAMU, cuja regulação fica centralizada 

em Porto Alegre, compete com as ações dos bombeiros, sem ações de 

articulação destes:   

“naquele período em que tu fica ligando (para o SAMU), que eles te 

passam informação, o outro cidadão que vê o que tá acontecendo e liga para o 

bombeiro. Quando você terminou o teu atendimento do SAMU, o bombeiro já 

encostou” (GMP9). 

A FRAGILIDADE DA REGULAÇÃO GOVERNAMENTAL 

Na RSP os relatos indicam que a regulação é fundamentalmente 

profissional18 e realizada diretamente entre os prestadores de serviço, 

predominantemente privados: 

“O nosso médico faz um contato com o médico que vai encaminhar para 

a emergência. Até a gente tem um grupo de Whatsapp, só dos médicos nossos 

e dos médicos da emergência. Então, o caso já é mais ou menos discutido antes 

de enviar” (GMP 9). 
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Já na RSC expressam-se dificuldades com a regulação estadual, 

centralizada na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde 

(CROSS):   

“entra pelo PS, vai para Santa Casa e a CROSS não cede vaga. Você põe 

um caso e ela não tem vaga, daí ela dá baixa no caso! Você põe no outro dia, 

ela dá baixa. Eu vou fazer o que com o paciente? Dar baixa nele também?” 

(GM2). 

Há ainda relatos de um jogo de pressões e fragilidades dos gestores no 

processo, que muitas vezes ficam subsumidos aos interesses dos serviços:  

“Muitos gestores municipais ficam na mão dos prestadores. O estado 

também. A discussão é sempre dura. (...) O gestor que tinha um bom 

entendimento da própria política conseguiu fazer uma discussão boa com seu 

prestador e entrou na rede. Outros que não tinham um bom entendimento, ou 

tinha restrições políticas, aí a gente não conseguiu avançar tanto” (GEC4).  

Assim, apesar dos momentos e contextos diferentes, nas duas regiões 

fica evidente que houve ênfase nos aspectos organizativos e no financiamento 

da RUE, influenciada pelos múltiplos movimentos dos atores envolvidos, com 

baixo investimento na produção de diferentes modos de cuidado e de redes vivas 

de saúde. 

 

DISCUSSÃO 

A partir da premissa de que os gestores, ao optarem por estratégias de 

condução de mudanças organizacionais são influenciados por diferentes modos 

de interpretar a realidade, Lins e Cecílio16 formularam um esquema analítico 

denominado de ‘Campos das Intervenções Organizacionais sem Saúde’, cujo  

referencial  

foi construído a partir do conceito de instituição da socioanálise e 

categoriza as intervenções organizacionais em universalistas, particulares e 

singulares, a depender dos pressupostos teóricos que as embasam e da 

natureza das ações desenvolvidas.16  
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Para Lorau19, o momento da universalidade tem por conteúdo os sistemas 

de normas, os valores que orientam a socialização, a ideologia, enfim, o 

instituído. No momento da particularidade, seu conteúdo se resume às 

determinações materiais e sociais que negam a universalidade, é o momento 

instituinte. Já no momento de singularidade, o conceito de instituição tem por 

conteúdo as formas organizacionais, jurídicas ou anônimas necessárias para 

atingir determinada finalidade, a institucionalização. 

No contexto brasileiro de organização federativa, a implantação de redes 

no SUS traz desafios ímpares. Assim, a forte indução nacional de políticas de 

saúde pelo MS, como a RUE, não pode ser caracterizada como uma intervenção 

organizacional universalista, uma vez que depende da gestão interfederativa 

regional6, além de ações locais nos municípios.  

Neste estudo, observa-se a micropolítica operando nos espaços 

regionais, evidenciada por disputas, movimentos e interesses dos gestores e 

atores presentes ou que influenciaram o cenário de planejamento da RUE. Para 

Deleuze e Guattari20, a micropolítica opera no detalhe, por meio de fluxos de 

intensidades, que podem ser extensivos ao conjunto do corpo social, mas 

possuem um caráter de imprevisibilidade. Em especial no campo da saúde, são 

comuns estudos que explicitam a micropolítica pela ação dos trabalhadores 

enquanto portadores de relativa autonomia frente às determinações da 

gestão15,,21,22, pela relação entre profissionais de saúde e usuários na produção 

do cuidado em saúde23-26, ou ainda  pelo agir dos usuários na produção de 

mapas de cuidados18 e de seus itinerários terapêuticos27. 

Nesta pesquisa o que se procura observar e analisar é a ação 

micropolítica no espaço da gestão, na relação interfederativa e na governança 

regional. Partindo destes pressupostos, a discussão dos resultados será feita 

através de duas questões: ‘a gestão regional como campo de interesses e 

disputas’ e ‘a singularização da política nacional’. 

A GESTÃO REGIONAL COMO CAMPO DE INTERESSES E DISPUTAS 

Nos casos em estudo, as relações assimétricas de poder para negociação 

da RUE, a heterogeneidade entre municípios, além da atuação de prestadores 
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de serviços hospitalares e das secretarias de estado, estiveram presentes e 

tiveram forte influência na produção dos PAR.  

A Comissão Intergestores Regional (CIR) é definida como instância de 

pactuação entre os entes federativos para definição das regras da gestão 

compartilhada do SUS, sua organização e funcionamento em redes de atenção 

à saúde6. A integração entre as três esferas de gestão do SUS é imprescindível 

para que a RUE possa ser implementada9. A cogestão dá-se pela construção de 

espaços coletivos e pela constituição de sujeitos com capacidade de análise e 

de intervenção, considerando que adiante de cada núcleo de poder há 

contrapoderes com os quais há de se relacionar em esquemas de luta e 

negociação28. Assim, compreende-se a CIR não como um espaço idealizado, 

mas como um campo onde os conflitos, disputas e forças tornam-se centrais. 

Como define Bourdieu29, os campos são espaços da prática criados ou 

impulsionados por atores com posições definidas por maior ou menor poder, 

legitimidade, posturas, comportamentos, valores e conhecimentos.  

Tanto na CIR da RSC, quanto na CIR da RSP, embora em tempos e 

contextos diferentes, foram observadas ações de atores que mobilizaram seus 

poderes no campo da pactuação da RUE. Na RSP há relatos de um processo 

cartorial e centralizado, coordenado pela equipe da Secretaria de Estado, com 

baixo protagonismo dos gestores municipais e com influência dos serviços 

hospitalares. Já na RSC, apesar de um processo participativo, há o 

reconhecimento das limitações da equipe do órgão regional estadual, da atuação 

expressiva de membros do MS, da potência das equipes técnicas de alguns 

municípios, da fragilidade de alguns gestores frente aos prestadores de serviços 

e da participação ativa de representantes de hospitais de ensino.  

Para a implementação da RUE houve forte indução federal por meio da 

ampliação do financiamento, com liberação de recursos imediatos e para custeio 

de novos serviços9. A busca pelo financiamento emerge, portanto, como o 

principal interesse para a pactuação da RUE nas duas regiões de saúde.     

O conhecimento e domínio técnico de alguns participantes oriundos de 

municípios, órgãos estaduais e serviços universitários contribuíram para ampliar 

seus poderes nas negociações. Na acepção de Testa30, o poder técnico em 
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saúde é a capacidade de gerar, aceder, lidar com a informação de características 

diferentes, podendo ser médicas, sanitárias, administrativas ou marcos teóricos. 

Em estudo sobre a governança regional da RUE, Padilha et al.8 observaram o 

poder técnico presente nas relações entre profissionais, entre unidades de um 

mesmo serviço, entre serviços, entre estruturas de gestão e de atenção à saúde, 

entre esferas de governo e entre todos esses e os usuários.  

Também o capital real e simbólico dos hospitais lhes conferiu centralidade 

no processo. A participação de gestores de hospitais universitários na RSC e a 

força dos prestadores de serviços privados na RSP levaram à hegemonia destes 

na RUE. Para Focault31, o poder está não apenas vinculado ao direito, mas à 

verdade, sendo esta produzida pelo poder que a exige e dela necessita para 

operar. Esta verdade, declarada nos discursos dos entrevistados sobre a 

centralidade dos hospitais, reproduz a ideia de que o hospital é sinônimo da 

RUE, invisibilizando os demais serviços da rede. Em estudo que analisa a 

inserção na RUE de um hospital de grande porte na região Centro-Oeste do 

Brasil, Soares et al.32 concluem que ela acontece de forma lenta e depende da 

articulação dos vários outros serviços e instâncias do SUS. Para Jorge et al.9 

(2014) o hospital, historicamente trabalhando de forma isolada e desarticulada 

dos demais pontos de atenção, se baseia na atenção curativa dissociada de 

qualquer articulação com as RAS, acrescida pela busca incessante dos 

pacientes por cuidados e que os vêem como tábua de salvação para todos os 

problemas de saúde, garantindo sua legitimidade e dotando-o de um poder ainda 

maior. Para Beltrammi e Reis33 os hospitais são causa e consequência da 

fragmentação dos sistemas universais de saúde. Eles precisam pertencer ao 

conjunto da região, tê-la como objeto de permanente reflexão, 

independentemente da natureza administrativa ou do ente federativo aos quais 

são subordinados, do contrário, correm o risco de serem autorreferenciados, 

com olhar restrito ao trajeto do usuário dentro de si mesmo e não na rede 

regionalizada8. 

Para a articulação de redes regionais, o funcionamento das CIR é vital, 

pois sua atuação permite a constituição de uma arena política permanente de 

disputa de projetos, onde pode se dar a construção de novas relações de poder 

que se impõe como potência7. Para Furtado34 os atuais espaços de gestão 
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regional se mostram importantes, mas não suficientes para garantir uma gestão 

compartilhada e qualificada nas regiões, pois as macroestruturas são produzidas 

todo o tempo no espaço da micropolítica. É necessário mergulhar no campo 

micropolítico das relações de poder para compreender como se constroem e 

redesenham estratégias, e para influenciar na potência dos arranjos 

institucionais, evidenciando que é nesse campo relacional, e não no normativo, 

que a CIR real é produzida7. 

A SINGULARIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 

Os processos de implementação de políticas nacionais de saúde no Brasil 

são complexos. Para Viana et al.35, os ciclos políticos de organização do SUS 

compreendem dois períodos nos quais prevaleceram a descentralização para os 

entes subnacionais, com protagonismo da esfera municipal no primeiro (1988 a 

2000), e a regionalização e construção das RAS no segundo (a partir de 2000). 

Neste contexto, há imensos desafios, como a heterogeneidade entre as regiões 

e a pluralidade de seus arranjos territoriais, para que se possa garantir um 

sistema universal, integral, equânime e que tenha qualidade e legitimidade 

social7.  

A constituição das instâncias interfederativas de gestão nas esferas federal, 

estaduais, municipais e regionais, embora tenha dado voz a estados e 

municípios, ainda não substituiu a ação indutora e regulamentadora do Ministério 

da Saúde. A manutenção de uma prática centralizada e o uso de instrumentos 

de indução política e financeira submetem os demais entes às regras do sistema, 

nem sempre com políticas acordadas e sustentadas nas diversas realidades do 

país36. O repasse de recursos pré-definidos pelo governo federal pode sugerir 

redução da autonomia e limitação de soluções locorregionais37. Para Reis et al.7, 

a produção do cuidado integral em redes regionais exige enfrentar a herança dos 

programas verticais e a lógica de incentivos específicos padronizados para um 

país de dimensão continental e heterogêneo. 

A ação indutora federal não anula a autonomia dos estados e municípios para 

o desenvolvimento de políticas locais, bem como para a adesão ou não às 

ofertas do MS. Além disso, políticas definidas centralmente, mas que só podem 

se realizar em conjunto com outros atores e em outros espaços institucionais 
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tendem a ser reelaboradas no âmbito regional de maneira peculiar, implantadas 

com distintos níveis de interlocução pelos gestores em cada realidade, na 

interação com outros atores sociais e passam a assumir novas intencionalidades 

e conformações10. A simples indução financeira de políticas como a RUE não é 

suficiente para a implementação imediata de seu modelo, objetivos e diretrizes, 

tão pouco dos dispositivos e arranjos preconizados.  

Na RUE, que já é operacionalizada no cotidiano independentemente da 

pactuação ou tutela de uma governança regional, a mera reprodução da política 

formulada em âmbito federal parece estar muito distante de se concretizar. O 

que a investigação visibiliza é a multiplicidade de fatores que operam na 

construção micropolitica da RUE em cada espaço, para além da pretendida 

indução de uma política nacional. Assim, não é possível pensar este processo 

como uma intervenção de caráter universalista, onde a organização é vista como 

um sistema que tende à homeostase pela determinação de um eixo 

racional/legal16.  

A não adesão ao modelo definido pela política nacional não significa 

necessariamente a desqualificação da RUE, pois os processos singulares de 

construção das políticas nos territórios podem produzir arranjos mais potentes e 

coerentes com as necessidades. Por outro lado, também não podemos 

compreender a RUE como uma intervenção particularista. O campo de 

intervenções particularistas é definido pela ação/liberdade dos sujeitos para 

redefinir a estrutura da organização16. Mesmo que planejada, pactuada e 

executada no espaço locorregional por atores com autonomia formal e 

atravessados por muitas disputas, a RUE é uma política que provêm de uma 

forte indução central. Assim, o que se observa é que práticas já instituídas e que 

operam nos espaços de gestão regional e municipal, bem como dos próprios 

serviços, tendem a se manter ou podem transformar-se, mediante as possíveis 

ações instituintes desencadeadas pelos atores locais. A implementação de uma 

nova política pública pressupõe transformações. Em estudo que analisa o 

processo de implementação do sistema de saúde britânico, Klein38 o descreveu 

como um modelo de “exortação e esperança”, onde o governo central exortava 

e tinha a esperança de que as medidas seriam adotadas no nível local. As 

políticas de saúde implementadas no Brasil parecem se basear neste modelo. 
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Um elemento central é a percepção de que não se deu necessariamente a 

conformação de redes integradas, mas um investimento maior no componente 

hospitalar e nos serviços de pronto atendimento em detrimento dos outros pontos 

de atenção, pautados sempre pela busca de mais financiamento em um sistema 

brutalmente desfinanciado33. O SAMU, concebido como um elemento de 

articulação da rede, apresenta-se como nó crítico nas duas regiões estudadas. 

A atenção básica, com o atributo da horizontalidade do cuidado, foi apartada e 

negligenciada em ambas as regiões.  

Outra questão que evidencia o instituído operando na RUE é a regulação, em 

especial a fragilidade da regulação governamental. Cecílio et al.18 identificam 

diferentes regimes de regulação - governamental, profissional, clientelístico e 

leiga - indicando que este é um campo em permanente disputa, uma produção 

social. Nos casos em estudo, observa-se na RSC uma regulação governamental 

centralizada pelo estado. Na RSP a regulação é ainda mais incipiente, centrada 

nos serviços, marcadamente profissional e realizada na informalidade através de 

aplicativos.  Para Jorge et al.9 observa-se a falta de decisão política de regular 

em boa parte dos gestores e tem sido regra o funcionamento das redes sem 

regulação.  

Uma observação importante nos processos de implementação da RUE nas 

regiões e que expressam a relação entre universal, particular e singular, foi a 

pequena ênfase dada às transformações propostas nas práticas de cuidado em 

saúde. Para Reis et al.7 a construção de redes vivas de cuidado, que coloquem 

em conexão os vários serviços existentes nos territórios, é um dos objetivos 

centrais da governança regional. A pactuação feita ‘por cima’ não foi 

internalizada para os serviços, seus gestores e trabalhadores que operam 

cotidianamente a política ‘de fato’. Esta percepção é corroborada por estudos 

que identificam que a implantação do conjunto dos componentes da RUE não se 

fez acompanhada do processo de modificação do modelo assistencial em 

direção a uma atenção integral, resolutiva, qualificada e centrada no usuário8,9,32. 

Para que isso pudesse ocorrer, seria preciso aproximar e estimular o 

protagonismo dos trabalhadores32, reinventar os arranjos internos na produção 

do cuidado8 e avaliar a implantação dos dispositivos de qualificação previstos9. 
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Assim, a RUE se torna uma produção singular ao entrar no campo 

organizacional da gestão regional, sendo atravessada pela ação micropolítica de 

atores que a conformam de acordo com a relação de interesses e poderes que 

operam. Para os institucionalistas, no momento singular a sociedade funciona 

porque as normas universais, admitidas como tais, não se encarnam diretamente 

nos indivíduos, mas passam pela mediação de formas sociais singulares, de 

modos de organização adaptados19. Nos casos em estudo, percebe-se uma 

relação complexa entre a política em ação - o processo - e a política oficial - o 

modelo - produzindo no contexto de práticas uma política singular. 

Para Lorau19 a ação dos sujeitos particulares em relação ao universal se 

desencadeia mediada e organizada pela dimensão singular. Segundo Lins e 

Cecílio16, no campo das intervenções organizacionais singulares o projeto oficial 

da organização concretiza o discurso da instituição à qual se vincula, 

representando o grande eixo normalizador, ‘transversalizado’ por diversos outros 

projetos disputados por grupos protagonistas que demonstram habilidades na 

manipulação de recursos por sua autonomia.  

Deuleze e Guattari20 utilizam-se o conceito de segmentaridade para 

explicitar esta relação. Para os autores, toda sociedade e todo indivíduo são 

atravessados por duas segmentaridades: uma molar e outra molecular. Elas se 

distinguem, mas são inseparáveis, sempre uma pressupondo a outra. Toda 

política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica. Existe, então, uma 

segmentaridade dura (molar) e uma segmentaridade flexível (molecular), que se 

misturam e convivem. Para Merhy et al.25, compreender como estas linhas estão 

todo o tempo imbricadas e se constituindo mutuamente, em movimentos de fuga 

e construção da mudança e em processos de resistência e confirmação do 

instituído, ajuda a entender o cotidiano do SUS.  

Emerge então uma constatação importante: a produção singular, na 

relação entre a política formulada e a política em ação, não é necessariamente 

boa ou má19. O que pode ser uma ação inovadora ou uma adaptação necessária 

à realidade local na política da RUE, pode ser também uma ação de resistência 

e de manutenção dos instituídos frente a propostas e objetivos formulados em 

âmbito federal. Uma política de saúde que poderia possibilitar transformações 
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para a construção de um sistema mais inclusivo e comprometido com a defesa 

da vida pode, todavia, fortalecer poderes, instituições e processos que não 

necessariamente contribuem para o interesse comum. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As políticas de saúde induzidas nacionalmente pelo MS são 

singularizadas nas regiões de saúde, nos municípios e serviços de saúde. O 

processo de planejamento, pactuação e implementação da RUE nas duas 

regiões de saúde estudadas podem ser compreendidos enquanto intervenções 

organizacionais do campo da singularidade, uma vez que se produziram ou 

reproduziram de modo diverso do previsto na política formulada. Políticas 

públicas destinadas à organização do sistema de saúde em redes são 

reprocessadas nos campos da particularidade e da singularidade, adquirindo 

outros desenhos não planejados. Apesar dos momentos e contextos diferentes 

em que a RUE foi pactuada nas duas regiões, houve ênfase nos aspectos 

organizativos e na busca pelo financiamento com baixo investimento na 

produção de diferentes modos de cuidado e na produção de redes vivas de 

saúde.  

Olhar a ação micropolítica de atores inerentes ao cenário da gestão 

regional utilizando-se de seus saberes, poderes e ações foi central na 

visibilização do processo de construção da RUE em cada região. Apesar das 

macrodeterminações da política nacional, o campo da governança regional e as 

relações micropolíticas dos atores envolvidos produzem processos singulares. A 

governança regional é, portanto, produzida nas complexas relações entre a 

política nacional e a ação local, compreendidas não como dicotômicas ou 

determinísticas, mas de imanência. Percebe-se que o processo de construção 

da RUE nas duas regiões de saúde a partir de um eixo normalizador, foi 

transversalizado por diferentes poderes e projetos em disputa entre os atores 

locais, produzindo em cada território a síntese possível entre uma política 

nacional e as realidades locorregionais.  
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3.2.2 Artigo 5 – ‘Construção da Integralidade na Rede de Urgência 

e Emergência: o Cuidado para Além dos Serviços’ 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar as múltiplas dimensões do cuidado e as necessidades em 

saúde relatadas por usuários da Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

em uma região de saúde.   

Método: O estudo tem caráter qualitativo e foi realizado através da coleta de 

narrativas de usuários do Sistema Único de Saúde sobre suas experiências com 

o processo de adoecimento e a utilização da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências em dois municípios de uma região de saúde. A análise considerou 

os referenciais da Taxonomia das Necessidades em Saúde e das Múltiplas 

Dimensões da Gestão do Cuidado.    

Resultados: Em todas as narrativas foram identificadas falas que expressam 

necessidades em saúde e relatam o uso de diferentes dimensões da gestão do 

cuidado. Observa-se especial ênfase nas entrevistas à busca dos usuários pela 

autonomia, em especial para o trabalho. Dentre as múltiplas dimensões da 

gestão do cuidado referidas é muito presente o cuidado familiar.   

Conclusão: A compreensão das necessidades em saúde dos usuários do 

Sistema Único de Saúde em situação de urgência e emergência e das diferentes 

dimensões da gestão do cuidado presentes devem ser consideradas tanto para 

formulação de políticas de saúde, quanto para a organização de redes, de 

serviços e dos processos de cuidado. Elas representam estratégias 
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fundamentais para a construção da integralidade.  

DESCRITORES: Integralidade em Saúde. Necessidades e Demandas de 

Serviços de Saúde. Assistência à Saúde. Serviços Médicos de Emergência. 

Sistemas de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A produção da atenção integral à saúde da população brasileira tem sido 

um importante desafio para o Sistema Único de Saúde (SUS). O princípio da 

integralidade reconhece a complexidade e o conjunto das necessidades 

individuais e coletivas de saúde e demonstra que o direito à saúde no Brasil não 

é restrito a uma cesta-básica de serviços, mas deve contemplar o necessário 

para o cuidado à saúde com dignidade.1 

Descrita na Lei Orgânica da Saúde2 como o conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, a 

integralidade é considerada um princípio de concepção polissêmica.1,3-4  

Compreendida ora como eixo integrador de serviços, ora como visão holística do 

sujeito do cuidado, ou ainda, como ações de atendimento integral às demandas 

e necessidades4, as definições de integralidade expressam a viabilização do 

acesso aos diferentes níveis de atenção e a articulação dos diferentes serviços 

de saúde e muitas vezes para além desta, é pautada no acolhimento e vínculo 

entre usuários e equipes.1 

Mattos3 identifica pelo menos três conjuntos de sentidos do conceito 

integralidade: um primeiro aplicado as características de políticas de saúde ou à 

abrangência das respostas governamentais, com o objetivo de articular ações 

de alcance preventivo com as assistenciais; um segundo conjunto de sentidos 

relativo aos aspectos da organização dos serviços de saúde, que deverão 

garantir não apenas o acesso, mas também a continuidade do cuidado; e, um 

terceiro conjunto, voltado para atributos das práticas de saúde com a ampliação 

do olhar sobre os sujeitos. Sob outras perspectivas, Ayres5 compreende a 

integralidade a partir de quatro eixos, a saber: das Necessidades concernentes 

ao acolhimento e resposta às demandas em saúde; das Finalidades, que 

compreende a relação entre as medidas de promoção, de prevenção, de 

assistência e de reabilitação; das Articulações pertinentes às ações das equipes 
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multiprofissionais, aos saberes interdisciplinares e às ações intersetoriais; e, as 

Interações que abordam as possibilidades e estratégias dos encontros 

intersubjetivos. 

Neste estudo, compreendemos a integralidade como as conexões entre 

as múltiplas dimensões do cuidado6 operando para atendimento às diferentes 

necessidades em saúde7 da população e dos indivíduos. Como sintetiza Mattos3, 

o que caracteriza a integralidade em saúde é a apreensão ampliada das 

necessidades e a habilidade de adequar as ofertas ao contexto específico no 

qual se dá o encontro do sujeito com a equipe e onde se produz concretamente 

a vida das pessoas. 

Considerando que as necessidades em saúde são sempre históricas, 

dinâmicas e cambiantes, mas também têm um componente de natureza 

subjetiva e individual, Cecílio e Matsumoto7 formularam uma taxonomia 

organizada em quatro grandes eixos de necessidades: 1) ter boas condições de 

vida; 2) ter acesso e poder consumir toda tecnologia de saúde capaz de melhorar 

e prolongar a vida; 3) criar e manter vínculos (a)efetivos com equipes e 

profissionais de saúde; e, 4) ter graus crescentes de autonomia no seu modo de 

“andar a vida”. Esta classificação evoca um sistema de saúde que além de 

acessível e integrado, seja produtor de cuidado e de subjetividade. 

Ao estudar o cuidado em saúde sob o referencial teórico do 

interacionismo simbólico, Utzumi et al.8 o compreendem não só como algo 

concreto, mas como um objeto social decorrente do agir de cada um dos 

envolvidos no processo. Numa concepção abrangente, Cecílio6 define a gestão 

do cuidado em saúde como o provimento das tecnologias de saúde de acordo 

com as necessidades singulares de cada pessoa, em diferentes momentos de 

sua vida, visando seu bem-estar, segurança e autonomia para seguir com uma 

vida produtiva e feliz. Propõe ainda que o cuidado seja produzido em seis 

dimensões - individual, familiar, profissional, organizacional, sistêmica e 

societária - que, imanentes entre si, apresentam múltiplas conexões, produzindo 

uma complexa rede de pontos de contato, atalhos, caminhos colaterais e 

possibilidades.  

Cecílio6 postula que a primeira dimensão, individual, tem como lógica a 

necessidade de cuidar de si, a autonomia, o direito à escolha. A segunda é a 

familiar, composta não apenas pelos familiares, mas também pelos amigos, 
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vizinhos, pessoas com relação afetiva e a rede de cuidadores que se forma em 

torno do indivíduo. A lógica desta dimensão é o apoio, a proximidade e todos os 

elementos presentes no mundo da vida. A terceira, a profissional, cujos atores 

são os trabalhadores de saúde, tem no preparo técnico, no vínculo e na ética 

seus elementos constitutivos. A quarta dimensão, organizacional, tem como 

protagonistas a equipe de saúde e gerentes, com a responsabilidade pela 

coordenação do cuidado no serviço. A quinta, sistêmica, é o campo de atuação 

dos gestores e o lócus de produção das políticas de saúde, organização, 

financiamento e coordenação do sistema. A sexta e última dimensão, a 

societária, em que atuam o Estado e a sociedade, deve garantir as condições 

mais gerais de existência e reprodução da vida.6 

A integralidade ainda é uma prática em disputa e tensionada no âmbito 

do SUS, pois, apesar de alguns avanços e inovações produzidas, as práticas de 

cuidado ainda estão fortemente relacionadas ao paradigma biomédico, 

curativista. Tais práticas expressam uma assistência mais mecanizada, 

controladora e normatizadora, tendo como foco apenas a patologia e não o ser 

humano.9 Santos e Giovanella10, ao analisarem a conformação da gestão do 

cuidado integral nos níveis político-institucional, organizacional e nas práticas de 

saúde em uma região de saúde, identificaram desafios para a coordenação 

municipal, e entre municípios, dos cuidados necessários aos usuários. 

Demostram, ainda, que os dispositivos para integração e regulação assistencial 

são outro desafio importante para as regiões de saúde, pois observaram uma  

fragmentação entre os diferentes pontos assistências do sistema e uma 

desarticulação comunicacional na rede.  

Com o objetivo de superar a intensa fragmentação das ações e dos 

serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado, a partir de 2010, o Ministério 

da Saúde propõe como modelo organizativo para o SUS as Redes de Atenção 

à Saúde (RAS).11 A constituição das RAS foi fortemente marcada pela indução 

federal para a implantação de redes temáticas nas regiões de saúde. São elas a 

Rede Cegonha, a Rede de Urgência e Emergência, a Rede de Atenção 

Psicossocial, a Rede de Saúde da Pessoa com Deficiência e a Rede de Atenção 

às Doenças Crônicas.11 

Independente do modelo organizacional, muitos países vêm investindo 

em serviços de urgência com o propósito de atender à crescente demanda e 
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equacionar situações de superlotação hospitalar.12Considerada agenda 

prioritária para a população, trabalhadores da saúde e gestores, a atenção às 

urgências e emergências no Brasil interfere na avaliação que a sociedade faz da 

garantia do direito à saúde, do cuidado ofertado e da legitimidade do SUS.13 

Neste contexto, implanta-se a Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

(RUE) a partir de 2011, com a finalidade de articular e integrar todos os 

equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado 

e integral aos usuários em situação de urgência e emergência de forma ágil e 

oportuna. Dentre suas diretrizes destacam-se: a atuação territorial com 

organização a partir das necessidades de saúde da população, riscos e 

vulnerabilidades; e, a atuação profissional e gestora visando o aprimoramento 

da qualidade da atenção por meio do desenvolvimento de ações coordenadas, 

contínuas e que busquem a integralidade e a longitudinalidade do cuidado em 

saúde.14 

Considerando as múltiplas dimensões da gestão do cuidado e as 

diferentes necessidades em saúde a questão que se coloca é: Como a RUE 

enquanto política de saúde, é efetivamente construída pelos usuários, em seus 

caminhos na busca pela resolução das suas necessidades e da assistência aos 

seus processos de adoecimento? Parte-se do pressuposto que o saber dos 

usuários do sistema de saúde deve ser considerado válido, pois se trata de um 

“saber assessor”, mas que muitas vezes é desconsiderado pelos profissionais, 

gestores e pesquisadores.15 Assim, este estudo tem por objetivo analisar as 

múltiplas dimensões do cuidado e necessidades em saúde relatadas por 

usuários da RUE em uma região de saúde.  

 

MÉTODO 

O estudo, de caráter qualitativo, fez uso dos depoimentos de oito usuários 

do SUS sobre suas experiências junto à RUE. Os usuários foram entrevistados 

de forma aberta e em profundidade, nas quais narraram seus processos de 

adoecimento e suas vivências na utilização da RUE. As entrevistas tiveram 

natureza dialógica, a partir do convite “conte para mim...”, com potencial para 

apreensão de sentimentos, compreensões, interpretações, assim como 
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informações fatuais e objetivas.16 

A pesquisa de campo foi realizada em dois municípios de uma região de 

saúde no estado de São Paulo no mês de março de 2019. A seleção dos 

entrevistados deu-se a partir de informações colhidas nas centrais de regulação 

dos municípios, tendo como critério a utilização no último mês da rede de saúde 

para situações de urgência ou emergência em uma das três linhas de cuidados 

que compõem a RUE: cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.14 

As entrevistas foram realizadas em domicílios e serviços de saúde, com 

duração média de 40 minutos, mediante anuência dos participantes e assinatura 

de termo de consentimento livre e esclarecido. A participação de familiares e 

cuidadores como mediadores foi facultada, com o objetivo de se ampliar o 

detalhamento de informações e a complementação dos relatos.17 O conteúdo foi 

gravado e transcrito, sendo as identidades codificadas para garantia de sigilo e 

anonimato. Também constituíram o material empírico as observações 

registradas pelos entrevistadores em diários de campo.  

 O processo de análise do material empírico foi realizado a partir dos 

referenciais teórico-operaconais da Taxonomia das Necessidades em Saúde7 e 

das Múltiplas Dimensões da Gestão do Cuidado.6 Através da leitura exaustiva e 

integra das entrevistas transcritas, foram selecionados trechos das narrativas 

que expressam necessidades em saúde e dimensões da gestão do cuidado. 

Estes trechos foram categorizados de acordo com o referencial analítico 

proposto e organizados em quadros síntese.   

A interpretação dos resultados foi realizada a partir das significações e 

recorrências observadas16, sendo que o aprofundamento das questões 

evidenciadas se deu pelo método indutivo, ou seja, a partir do material empírico 

foram pesquisados outros conceitos e agregados novos referenciais teóricos.  

 

RESULTADOS 

Os oito usuários do SUS entrevistados tinham história de episódios 

recentes de saúde que demandaram atendimento na RUE. A idade dos 

participantes variou entre 46 e 75 anos, sendo quatro homens e quatro mulheres. 

Dos oito entrevistados, três tinham diagnósticos de acidente vascular cerebral 

(AVC), dois de infarto agudo do miocárdio (IAM) e três traumas ortopédicos.  

Em todas as narrativas foram identificadas falas que expressam 
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necessidades em saúde (Quadro 1) e dimensões da gestão do cuidado (Quadro 

2).  
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Quadro 1. Necessidades em saúde expressas pelos entrevistados.  

Entrevistado Condições de vida Acesso a serviços Vínculo Autonomia 

F-H 

(46 anos) 

Vive em situação de rua e faz trabalhos 
informais. Não tem vínculos familiares. 
Aguarda benefício previdenciário. 

Atendimentos pelo SAMU, Hospital 
Municipal e Hospital Regional. 
Atendimentos anteriores pontuais na UPA 
e na UBS.  

Equipe do Hospital Municipal onde está 
internado há 3 meses. 

Após acidente, relata necessidade de 
recuperação da autonomia para alta 
hospitalar e retorno ao trabalho. 

V-H 

(47 anos) 

Reside com a família que é cuidadora. 
Relata dificuldades financeiras. 

Atendimentos em dois hospitais (municipal 
e universitário) e UBS. Aguarda 
fisioterapia. 

Vínculo com o médico da UBS que a 
acompanha. 

Perda de autonomia para o 
autocuidado e trabalho após AVC. 

M-H 

(49 anos) 

Bom convívio familiar e atividade social 
intensa. Trabalha como auxiliar de 
serviços gerais. 

Atendimento de urgência em Hospital 
Municipal. Após longa espera fez 
cateterismo em serviço privado. 
Acompanhada pela UBS. 

Não há relatos. Perda de autonomia temporária por 3 
meses após IAM. Total autonomia para 
a vida e o trabalho após cateterismo. 

O-I 

(74 anos) 

Aposentado, tem condição social e 
intensa atividade esportiva e social antes 
do AVC. 

Atendimento pelo resgate (bombeiros) e 
hospital filantrópico pelo SUS. Cuidado 
domiciliar e ambulatorial financiado pela 
família. 

Conhecimento prévio de médicos e 
profissionais de saúde. 

Perda de autonomia após AVC. 
Incapacidade para o trabalho. 

MV-I 

(65 anos) 

Aposentada. Reside com familiares que 
relatam dificuldade financeira.  

Atendimento na UPA e Hospital 
Filantrópico. Acompanhamento na UBS. 

Não há relatos. Perda de autonomia após AVC. 

A-I 

(67 anos) 

Aposentado. Tinha intensa atividade 
física e socialantes do IAM.   

Atendimento à urgência em Hospital 
Filantrópico. Agendamento rápido de 
cateterismo no serviço de referência 
regional. 

Não há relatos. Perda de autonomia temporária após 
IAM. Deseja retornar às atividades 
físicas e sociais assim que possível. 

P-I 

(62 anos) 

Comerciante em atividade. Reside com 
esposa e relata boas condições 
financeiras.  

Atendimentos na UPA e Hospital 
Filantrópico. Em acompanhamento 
ambulatorial, aguarda decisão sobre 
indicação de cirurgia ou fisioterapia. 

Não há relatos. Perda temporária de autonomia. 
Necessidade de recuperação para 
retorno ao trabalho após o acidente 
(trauma). 

L-I 

(75 anos) 

Boas condições de vida, econômicas e 
familiares. 

Atendimento na UPA e Hospital 
Filantrópico, onde fez cirurgia. Em 
acompanhamento ambulatorial após 
cirurgia. Aguarda fisioterapia. 

Vínculo pessoal com alguns 
profissionais médicos que já conhecia. 

Imobilizada. Necessita de auxílio para 
atividades rotineiras após acidente 
doméstico (trauma)..  
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Quadro 2. Dimensões da gestão do cuidado relatadas pelos entrevistados. 

Entrevistado Individual Familiar Profissional Organizacional Sistêmica Societária 

F-H 

(46 anos) 

Faz caminhadas no 
Hospital. 

Sem vínculos familiares.  Apoio de Assistente 
Social do Hospital 
Municipal. 

Atendimento “heróico” 

do SAMU. Internação 
hospitalar prolongada 
por questão social. 

Atendimentos pelo SAMU, Hospital 
Municipal, Hospital Regional, UPA e UBS. 

Aguarda benefício 
previdenciário. 

V-H 

(47 anos) 

Autonomia fortemente 
comprometida após AVC. 

Familiares, vizinhos e 
membros da igreja se 
revezam no cuidado 
domiciliar e no transporte 
em veículo particular.  

Acompanhamento por 
médico e 
fisioterapeuta em 
domicílio. 

Não detalha 
atendimento de 
nenhum serviço 
específico. 

Atendimento em Hospital Universitário, 
UBS e Atenção Domiciliar. 

Aposentada.  

M-H 

(49 anos) 

Autocuidado devido à 
hipertensão antes e pós 
IAM: medicação, 
caminhada e dieta. 

Filha prestou primeiros 
socorros. Família 
transportou em carro 
próprio para o hospital e 
se cotizou para pagar 
cateterismo em hospital 
privado. 

Bom atendimento de 
médicos e enfermeiros 
no hospital. 

Bom atendimento de 
emergência no 
Hospital Municipal,  

Atendimento de emergência no Hospital 
Municipal, mas espera de 3 meses pelo 
cateterismo. Fornecimento de 
medicamentos e acompanhamento de 
HAS em UBS. 

Recebeu auxílio-
doença por alguns 
meses de 
afastamento do 
trabalho. 

O-I 

(74 anos) 

Sem autonomia após 
AVC. 

Esposa cuidadora. 
Autorização familiar para 
procedimento de risco. 
Revezamento de 
familiares para o cuidado 
domiciliar. Familiares 
transportam para 
consultas e exames. 
Visitas domiciliares por 
médico vizinho e amigo 
da família. Família 
custeia atendimento de 

Acompanhamento 
com cardiologista. 
Neurologista em visita 
domiciliar. 
Fisioterapeuta e 
Fonoaudiólogo em 
atendimento 
domiciliar. Avaliação 
positiva dos 
profissionais médicos. 

Hospital Filantrópico: 
urgência 
(procedimento para 
desobstrução). 
internação hospitalar 
em UTI e enfermaria: 
avaliação positiva do 
atendimento. 

 

Socorro pelo resgate. Atendimento de 
urgência e internação em Hospital 
Filantrópico. Demora por vaga em UTI. 
Fisioterapia em Clínica de Reabilitação 

Aposentado. 
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profissionais em 
domicílio.  

MV-I 

(65anos) 

Sem autonomia após 
AVC. Não realizava 
acompanhamento da 
hipertensão antes do 
episódio.  

Filha e netas fazem o 
cuidado domiciliar. 
Familiares levaram para o 
Hospital quando teve 
AVC e não autorizaram 
procedimento cirúrgico de 
risco.  

Atendimento domiciliar 
do médico da UBS, 
fisioterapeuta e 
nutricionista.  

Atendimentos no 
hospital filantrópico 
durante a semana não 
identificaram o AVC. 
Após diagnóstico 
permaneceu 
internada. 

Atendimento de urgência em Hospital 
Filantrópico. Acompanhamento pela UBS 
em atenção domiciliar. Medicamentos, 
fraldas e dietas pelo SUS. 

Aposentada. 

A-I 

(67 anos) 

Cuidados anteriores com 
alimentação e atividade 
física. Controla sua 
própria medicação. 
Deixou de fumar. 

Familiares levaram ao 
hospital quando teve o 
IAM. Filho fez os trâmites 
administrativos para 
agendamento de exames 
e cateterismo. 

Bom atendimento de 
médicos e enfermeiros 
no hospital. 

Atendimento de 
urgência em Hospital 
Filantrópico (IAM) 
rápido e eficiente 

Atendimento de Urgência no 
HospitalFilantrópico. Referência para 
cateterismo em outro município 

Aposentado. 

P-I 

(62 anos) 

Não há relatos. Vizinho o levou de carro 
até a UPA no momento 
do acidente. Esposa 
ajuda nos cuidados 
diários. 

Não há relatos. Atendimento de 
urgência na UPA 
(trauma) e 
referenciado para 
Hospital Filantrópico 
(ortopedia). Relata 
bons atendimentos em 
ambos os serviços. 

Primeiro atendimento na UPA. 
Transferência (ambulância) para Hospital 
Filantrópico. Acompanhamento 
ambulatorial (Ortopedia). Aguarda decisão 
médica sobre necessidade de cirurgia e/ou 
fisioterapia. 

Não há relatos. 

L-I.  

(75 anos) 

Controla e administra os 
próprios medicamentos. 
Considera que “precisa 

tomar mais cuidados” 

devido à idade. 

Filho prestou socorro no 
acidente e levou para 
UPA. Filho auxilia nos 
cuidados diários 

Referência nominal 
aos profissionais 
médicos que a 
atenderam. 

UPA: atendimento 
rápido. Hospital 
Filantrópico: 
atendimento muito 
organizado. 

Acompanhamento clínico há anos na UBS. 
Primeiro atendimento de urgência na UPA: 
urgência (trauma). Transferência 
(ambulância) para Hospital Filantrópico. 
Cirurgia e acompanhamento  ambulatorial 
(ortopedia). Aguarda início de fisioterapia. 

Aposentado.  
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Dentre as necessidades em saúde relatadas, observa-se ênfase na busca 

pela autonomia, em especial para o trabalho: 

Se eu conseguir o benefício, aí eu consigo pagar um cômodo de aluguel, 

até tenho aonde. [...] Tendo dinheiro, pago um mês adiantado e entra pra dentro. 

Aí compro uma caminha de solteiro, um fogãozinho, um botijão. Isso eu arrumo. 

Aí tem gente que me dá, empresta. Aí eu volto a fazer o meu rango, comer, beber 

e dormir. Até eu sarar de vez e voltar a trabalhar (F-H). 

Antes de eu ter esse problema, eu trabalhava numa empresa de limpeza. 

Aí depois, eu fiquei doente, tive o primeiro AVC que eu fiquei internada. Fazia as 

coisas de casa sozinha. Fazia um pouco, mas fazia. Agora, não dá mais. Porque 

eu fico de pé, começa a dor aqui embaixo e se eu não escorar, eu caio, vou pro 

chão [...] é muito ruim você ficar dependendo dos outros. Ser dependente dos 

outros pra tudo, depender pra tomar um banho, pra subir escada, é muito ruim, 

é humilhante (V-H). 

Fiquei afastada um mês do trabalho, porque eu estava trabalhando. O 

INSS me afastou e nesse afastamento de um mês só, que o INSS me deu, eu vi 

que eu não estava boa pra voltar a trabalhar. Aí, eu tive que pedir a conta do 

meu trabalho. Porque não tinha como eu trabalhar. Parei de trabalhar e fui atrás 

da minha saúde (M-H). 

Tô em casa, não dá pra fazer nada! Estou aguardando a minha 

recuperação, pra poder fazer alguma coisa [...] da outra vez, depois da cirurgia, 

foi feito um mês e pouco de fisioterapia e aí foi que a mão foi soltando e eu 

comecei a trabalhar (P-I). 

 Já dentre as dimensões da gestão do cuidado referidas, a societária não 

foi citada de forma direta. A importância da organização do estado brasileiro e 

da promoção de políticas públicas cuidadoras, como o SUS, não foi relatada. 

Deprende-se em algumas falas das políticas públicas de Previdência Social, 

através de relatos sobre benefícios sociais, aposentadorias e auxílio-doença, 

que remetem à dimensão societária. Observa-se nas narrativas forte atuação do 

cuidado familiar, incluindo o apoio de vizinhos e amigos: 
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Depois de lá, trouxe eu pra casa da minha mãe. Mas eu dava mais 

trabalho do que criança. Eu nem na cama sentava. Eu comecei andar de 

andador. O andador não tinha borrachinha nos pés, parecia um cavalo andando 

dentro de casa, com ferradura: “proc, proc, proc, proc...” aquilo ali incomodava, 

eu passava em frente aos quartos, no corredor, passava em frente ao quarto da 

minha irmã, da minha mãe. Eles não dormiam por causa de mim (F-H-t). 

 

Aí, de repente, a minha boca começou a entortar, a minha mão começou 

“coisar”, foi minha filha que viu: mãe, a senhora tá ficando com a boca torta [...] 

aí, eu chamei a vizinha, uma colega nossa que está sempre aqui com a gente, 

aqui é igual a uma família, aí ela chegou, foi aonde levou nós imediatamente pro 

hospital. Porque meu carro não pode passar pra lá porque tá sem placa [...] no 

tempo do aniversário (da filha), ainda brinco com o pessoal, tiraram minha foto 

com a boca mais torta do que está. O pessoal juntou todo mundo aqui, pra dar 

força, aí fizeram o aniversário dela e eu toda torta aqui (V-H). 

Deitei e acordei com falta de ar e dor, muita dor no peito. A minha filha, 

como está fazendo enfermagem, aí eu liguei pra ela e perguntei: filha, onde você 

está?  Ela falou: tô chegando. Eu falei: eu não tô bem. Ela chegou e viu que era 

infarto. Aí ela acordou meu marido. Ele já levou e cheguei lá e era mesmo [...] 

então estava demorando  meses pra fazer cateterismo. E isso é urgência. Aí eu 

optei em pagar particular. A família toda ajudou (M-H). 

Precisamos montar um quarto especial, acompanhamento de enfermeiros 

24 horas [...] e agora, já faz um mês sem enfermeira, só eu e minha família. Eu 

tenho uma sobrinha que ajuda durante o dia [...] quem vem visitar é o médico 

que é vizinho. Ele tá pra vir hoje. Ele sempre passa aqui. Amigo, né?(O-I). 

Nossa muita dor! Eu suava frio, derramava o suor. Daí meu filho me pôs 

no carro, levou pro hospital [...] eu saí do hospital e meu filho é que cuidou disso, 

ele que correu atrás e foi lá no SUS, marcou o cateterismo. (A-I). 
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DISCUSSÃO 
 Compreender as racionalidades que guiam as ações dos usuários pelo 

sistema de saúde pode ser um caminho promissor para a construção da 

integralidade no SUS. Para Cecílio et al.18, com o seu agir, os usuários produzem 

mapas de cuidado que nos indicam uma multiplicidade de arranjos, que fogem 

da normatização dos sistemas. Ao ouvi-los podemos compreender que há 

múltiplos sistemas de saúde, criados a partir de uma tessitura complexa, onde 

distintos e entrelaçáveis fluxos de saberes e fazeres produzem circuitos e curto-

circuitos que abrem novos fluxos e caminhos para a produção do cuidado em 

saúde.15 

Nesta perspectiva, este estudo identificou dimensões do cuidado 

presentes – ou ausentes – na atenção às diferentes necessidades em saúde 

expressas. Assim como Hadad e Jorge19 em estudo com usuários-guia, também 

foram evidenciados momentos de enunciação de redes vivas e potentes, mas 

também de momentos de insuficiência ou falta de rede. Além disso, observa-se 

o protagonismo dos usuários e seus familiares nos percursos com a utilização 

combinada entre serviços do SUS e particulares, o ‘mix público-privado’.18 

Também como Fausto et al.20 em pesquisa realizada em uma região 

interestadual do nordeste brasileiro, observou-se formas diversificadas de 

acesso e ofertas de serviços, e, apesar da garantia do cuidado hospitalar, redes 

fragmentadas, sem a integração da atenção básica com os demais pontos do 

sistema e com baixo acesso para  ações de reabilitação. 

Chama a atenção nas narrativas a não menção direta ou compreensão da 

dimensão societária do cuidado em saúde. Dimensão mais ampla da gestão do 

cuidado, societária é a forma que a sociedade e o estado produzem cidadania, 

direito à vida e acesso a toda forma de consumo que contribua para uma vida 

melhor.6 A efetivação do direito à saúde no Brasil passa, necessariamente, pela 

defesa do SUS e de políticas públicas que dêem materialidade a esta dimensão. 

Para esta percepção podem ser necessários outros instrumentos metodológicos 

que facilitem a aproximação com esta temática. Para Padilha13, a RUE não se 

consolida sem debate público, sem novas interações entre o agir do governo e 

os espaços da sociedade onde se constroem as percepções sobre a saúde, 

valores e consensos.    

Para além da necessidade de acesso a serviços, ações e tecnologias de 
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saúde e da ação das dimensões de cuidado profissional, organizacional ou 

sistêmica, ficam evidentes nas narrativas a busca das pessoas pela autonomia, 

em especial para o trabalho. Destaca-se, ainda, a forte ação e importância do 

cuidado familiar durante e após as situações de urgência e emergência em 

saúde. 

 

O Cuidado Familiar 
Em revisão sistemática sobre itinerários terapêuticos, Demétrio et al.21 

identificaram a família e os serviços de saúde como as principais redes de apoio 

na realização, avaliação e seleção de cuidados. A dimensão familiar da gestão 

do cuidado é localizada no mundo da vida, isto é, tem como seus atores 

privilegiados as pessoas da família, os amigos, os vizinhos, as pessoas do 

círculo afetivo, assumindo crescente importância em consequência do 

envelhecimento acelerado da população brasileira.6 

Estudo com usuários submetidos à cirurgia cardíaca de revascularização 

pós IAM22 identificou os familiares e membros da rede pessoal significativa, como 

atores geralmente invisibilizados pelos processos de atenção à saúde, embora 

sejam corresponsáveis pelo cuidado e favorecedores do protagonismo dos 

pacientes. Maldonado et. al.23 observaram que na rede social dos idosos, 

mediante limitação e perda da autonomia, o cuidado é geralmente delegado ao 

cuidador informal, familiar e do sexo feminino. Para Cecílio6 o cuidado familiar 

não é um mundo sem dificuldades: há relações conflituosas que se apresentam 

nesse campo, em particular aquelas em consequência da complexidade dos 

laços familiares, da ausência de relações afetivas, da sobrecarga de trabalho 

para os cuidadores e das exigências permanentes para a realização do cuidado. 

A relação entre profissionais de saúde e familiares também necessita ser 

fortalecida. Em pesquisa realizada com familiares hospitalizados em leitos de 

cuidados intensivos24, as famílias referem que a sensibilidade do profissional foi 

determinante na resposta encontrada às suas necessidades de informação, 

sendo que o conhecimento das necessidades reais e potenciais da família é 

determinante no exercício profissional dos enfermeiros. Já no cuidado domiciliar, 

foi identificada a necessidade de informação para o desenvolvimento de 

competências relativas aos cuidados para alimentar-se, virar-se e transferir-se, 

facilitando a construção e aplicação de tecnologia educacional para familiares 
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cuidadores.25 Desta forma, o familiar cuidador deve ser sempre incluído pela 

equipe de saúde na formulação e implementação de projetos terapêuticos. 

Este estudo visibiliza e amplia a valorização da dimensão familiar, 

colocando centralidade na importância da inclusão dessa rede afetiva no 

processo de cuidado, com impacto importante na produção ou não de uma rede 

viva que permita uma atenção mais qualificada. A equipe de cuidado, para além 

dos trabalhadores da saúde, deve se abrir à rede sócio-afetiva das pessoas. 

Cuidar ‘com’ e ‘também’ do cuidador. 

 

A Necessidade de Autonomia para a Vida e o Trabalho 
Partindo da premissa de que o ser humano é motivado pelo desejo de 

satisfazer múltiplas necessidades, Maslow26 estruturou sua teoria da motivação 

humana considerando como necessidades humanas básicas as fisiológicas, de 

segurança, as sociais, de estima e de auto-realização. Para o autor, o ser 

humano precisa de meios para sua existência e sobrevivência, proteção 

individual, convívio social e afeto, auto-satisfação e realização pessoal. A 

autonomia enquanto necessidade pode ser transversal a todas elas. Para Cecílio 

e Matsumoto7 a necessidade de graus crescentes de autonomia no ‘modo de 

levar a vida’ implicaria na possibilidade de reconstrução, pelos sujeitos, dos 

sentidos de sua vida. Essa ressignificação teria peso efetivo no seu modo de 

viver, incluindo aí a luta pela satisfação de suas necessidades, da forma mais 

ampla possível. 

Situações graves de saúde como o IAM, o AVC e o trauma podem trazer 

limitações temporárias ou permanentes de autonomia que impactam nas 

condições de vida e no autocuidado. Para Cecílio6, na dimensão individual da 

gestão do cuidado em saúde está o “cuidar de si’, no sentido de que cada um de 

nós pode ou tem a potência de produzir um modo singular de vida. Um processo 

não linear e muitas vezes dificultado pelas múltiplas relações e condições sociais 

de vida que vão além das escolhas individuais. 

A relação entre a necessidade de autonomia e a capacidade laboral é 

bastante significativa nas narrativas coletadas neste estudo. O atendimento às 

necessidades humanas básicas, incluindo a de subsistência, passa pelo mundo 

do trabalho. Muitas vezes estudado no campo das ciências sociais enquanto 

forma de exploração e acumulação produtiva no capitalismo27e no campo da 
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saúde coletiva como risco e causa de adoecimento e morte28, a compreensão 

do trabalho enquanto valor social vem sendo ressignificada. O trabalho afetivo, 

enquanto dimensão do trabalho imaterial, pode produzir subjetividade, valores, 

auto-realização, sociabilidade e vida.29 Embora o desenvolvimento de trabalho 

imaterial talvez não seja a realidade da maioria dos entrevistados nesta 

pesquisa, as narrativas indicam para uma compreensão de que ter saúde, dentre 

outras coisas, é ter autonomia e capacidade para trabalhar e garantir suas 

diferentes necessidades, inclusive de auto-valorização. A grande desigualdade 

social e as diferentes condições sociais colocam ainda a possibilidade de acesso 

ao trabalho como central na produção da vida e na garantia de acesso a 

condições básicas de sobrevivência. Este estudo reforça que a busca pela 

autonomia e o sofrimento advindo da falta desta é uma dimensão que precisa 

ganhar mais centralidade na construção do processo de cuidado. 

 Os achados deste estudo apontam para a complexidade da integralidade 

enquanto princípio do SUS e destacam a observância das necessidades em 

saúde e de diferentes dimensões do cuidado enquanto caminhos para sua 

construção. Esta pesquisa apresenta como limitações: 1) a coleta de narrativas 

exclusivas de usuários do SUS que sobreviveram a situações graves de risco a 

saúde e que conseguiram acesso aos serviços em situações de urgência e 

emergência; 2) o possível ‘viés de gratidão’30 dos usuários, pois conseguiram 

atendimentos nos diversos serviços da RUE, expresso através de ausência ou 

mitigação de críticas; e, 3) as dificuldades cognitivas e de comunicação de 

alguns dos entrevistados decorrentes de sequelas dos processos de 

adoecimento vivenciados. Recomenda-se que em estudos futuros questões 

sobre a necessidade de autonomia e o cuidado familiar sejam aprofundadas, 

assim como outras necessidades em saúde e dimensões da gestão do cuidado 

sejam exploradas.  

 

CONCLUSÃO 
A vivência de situações de urgência e emergência pode produzir 

emoções, racionalidades e sentidos nem sempre percebidos e considerados 

pelos formuladores, gestores, trabalhadores e pesquisadores das políticas 

públicas.  Neste estudo observou-se a produção de diferentes mapas de 

cuidados por usuários da RUE na busca pela manutenção e melhora de sua 
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saúde e suas vidas. A compreensão e inclusão das necessidades em saúde dos 

usuários do SUS em situação de urgência e emergência e o reconhecimento das 

diferentes dimensões da gestão do cuidado presentes devem ser consideradas 

na formulação de políticas de saúde, na organização de redes, serviços e 

processos de cuidado, enquanto estratégia fundamental para a construção da 

integralidade nas redes de atenção à saúde.  

Fica evidenciada neste estudo a centralidade das necessidades em saúde 

e de dimensões que muitas vezes não são consideradas, como a autonomia 

para ‘o cuidar de si’ e para o trabalho, além do cuidado familiar. Elas remetem a 

um olhar para além dos arranjos de cuidado restritos aos serviços de saúde e 

radicalizam a importância de se orientar pelo conceito de saúde como conectada 

e indissociada da produção concreta da vida. Condição esta necessária para a 

qualificação do cuidado e ampliação do reconhecimento pela população da 

importância do SUS.  
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3.2.3 Artigo 6 – ‘A Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

“em Cena”: Contingências e Produção do Cuidado no 

Contexto da Prática’ 

 

A REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ‘EM CENA’: 

CONTINGÊNCIAS E PRODUÇÃO DO CUIDADO NO CONTEXTO DA 

PRÁTICA  
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RESUMO: Este estudo tem por objetivo analisar as possíveis transformações 

nos processos de gestão e de produção do cuidado em saúde, no contexto da 

prática, a partir da implementação da política de Rede de Atenção às Urgências 

e Emergências (RUE) em uma região de saúde. A pesquisa tem caráter 

qualitativo e caracteriza-se como estudo de caso. Foram realizadas entrevistas 

com 16 gerentes de serviços de saúde em quatro municípios. O material 

empírico foi analisado tendo como referência o contexto da prática da 

Abordagem do Ciclo de Políticas Públicas. Observa-se que a RUE não é 

reconhecida enquanto política pública, embora sejam identificados alguns de 

seus elementos, como a implantação de UPAs, protocolos, classificação de 

risco, novas tecnologias assistenciais, arranjos regulatórios e linhas de cuidado. 

São relatados reflexos e contingências dos movimentos da gestão na produção 

de redes. O olhar para a ‘RUE em cena’ aponta principalmente para três 

questões: a relação entre a atenção básica e as portas de urgência no 
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atendimento à demanda espontânea; a regulação médica do SAMU enquanto 

promotora de acesso e qualidade; e, a (des)continuidade no cuidado em saúde. 

Há evidências de movimentos e produções vivas induzidas pela política que 

qualificam o cuidado em saúde em situações de urgência e emergência. 

Entretanto, iniquidades são mantidas ou produzidas e a necessidade de 

articulação entre os componentes em rede, embora evocada, traduz-se em 

conexões frágeis e não regulares. Torna-se essencial a ativação de processos 

singulares e vivos de implementação de políticas públicas que promovam 

equidade e justiça social.      

PALAVRAS-CHAVE: Assistência à Saúde; Serviços Médicos de Emergência; 

Política de Saúde; Gestão em Saúde; Sistemas de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

O atendimento às urgências e emergências é um componente 

fundamental em qualquer sistema de saúde que, como o Sistema Único de 

Saúde (SUS) no Brasil, se propõe universal e integral. O arranjo dos serviços 

que fazem os cuidados na urgência desafia a concepção do cuidado em rede e 

a possibilidade de compartilhamento. O uso intensivo destes serviços, 

decorrente das mudanças demográficas, epidemiológicas e do crescimento de 

acidentes e violência, tem imposto a necessidade de reestruturação dos 

sistemas de saúde em muitos países (Henderson, 2013). Mesmo nações de 

média e baixa renda têm investido na reorganização de seus serviços de 

urgência em busca de melhores resultados (Obermeyer et. al, 2015).  

No Brasil, a atenção às urgências apresenta-se como pauta prioritária 

para as três esferas de governo, dada a magnitude dos problemas e a 

necessidade de intervenção para melhoria no atendimento (Jorge et al. 2014). O 

histórico da política de atenção às emergênciasno Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi subdividido por O’Dwyer et al. (2013) em três estágios: regulação inicial 

(1998-2003), implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) (2004-2008) e implementação das Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) (2009-2011). Neste período, múltiplos arranjos foram sendo 
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experimentados, muitos municípios e regiões construíram experiências que 

buscavam articular os vários pontos da rede de cuidados na urgência entre si 

usando diferentes dispositivos como espaços de pactuação conjunta, 

mecanismos de comunicação entre estes, responsabilização territorial.  

Em 2011 o Ministério da Saúde sistematiza a proposição de construção 

de várias redes temáticas, buscando qualificar o processo assistencial e avançar 

na busca por integralidade. Dentro destas propôs a política de Rede de Atenção 

às Urgências e Emergências (RUE) (Brasil, 2011). A RUE foi formulada enquanto 

política de saúde dentro de um processo organizativo mais geral sob influência 

das Redes de Atenção à Saúde (RAS) (Brasil, 2010), preconizadas pela 

Organização Pan-americana de Saúde como alternativa à fragmentação dos 

sistemas de saúde, principalmente em países onde predominam condições e 

agravos crônicos (OPAS, 2010).  

O marco constitucional, os arranjos institucionais e a ação de atores 

setoriais foram fundamentais para a expansão dos programas e serviços 

públicos no Brasil, que conferiram materialidade ao SUS. Entretanto, limites 

históricos e estruturais, legados institucionais e disputas de projetos têm 

influenciado a política nacional de saúde (Machado et al. 2016). Além disso, o 

estranhamento e a externalidade dos gestores com o espaço micropolítico na 

gestão em saúde traduz-se em práticas de implementação de políticas públicas 

que buscam normalizar e controlar este território (Cecílio, 2012). Estas práticas 

desconsideram que as políticas oficiais são reprocessadas nos campos da 

particularidade e da singularidade, adquirindo novos desenhos nem sempre 

planejados por seus formuladores (Chioro dos Reis, 2009). 

Reconhecendo a importância do processo de formulação e implantação 

de políticas, o presente estudo pretende aprofundar a reflexão sobre as 

seguintes questões: quais transformações no cuidado às situações de urgência 

e emergência foram induzidas pela RUE? Houve mudança na garantia de acesso 

e na integralidade? Ao tomar a política como objeto de produção de 

conhecimento, em particular o que passa com uma política formulada no espaço 

de governo a partir de sua “entrada” no campo organizacional, constituído por 

atores que a reinventam (Chioro dos Reis e Cecílio, 2009), este estudo tem por 
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objetivo analisar as possíveis transformações nos processos de gestão e de 

produção do cuidado em saúde no contexto da prática a partir da implementação 

da RUE em uma região de saúde. 

 

MÉTODO  

A pesquisa tem caráter qualitativo e caracteriza-se como estudo de caso. 

Foi desenvolvida em uma região de saúde, escolhida por ter sido uma das 

primeiras do estado de São Paulo a ter o Plano de Ação Regional (PAR) da RUE 

aprovado pelo Ministério da Saúde, em 2012. Foram realizadas entrevistas com 

16 gerentes de diferentes serviços de saúde que compõem a RUE em quatro 

municípios de distintos portes (quadro1). O critério de seleção dos entrevistados 

foi o exercício da gerência de serviços de assistência direta à saúde da 

população.  

O gerente de serviço de saúde é considerado, neste estudo, como um 

profissional que exerce uma atividade complexa e múltipla, cujos relatos podem 

ajudar a visibilizar os processos micropolíticos de produção da gestão, do 

trabalho e do cuidado em saúde, centrais para o processo de implementação da 

política em estudo.  

Quadro 1. Relação de gerentes entrevistados, por ponto de atenção da RUE e cargo/função, em uma 
Região de Saúde. 2019-2020. 

Entrevistado Ponto de Atenção da RUE Cargo/Função 

G1C Unidade Básica de Saúde Coordenadora  

G2C SAMU Municipal Diretor   

G3C SAMU Municipal Coordenador  

G4C UPA  Coordenador Administrativo  

G5C UPA Gerente  

G6C Hospital Municipal  Diretor do Pronto Socorro   

G7C Serviço de Atenção Domiciliar  Enfermeira Responsável Técnica 

G1H Unidade Básica de Saúde Gerente  

G2H UPA   Gerente  

G3H SAMU Regional  Coordenador  
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G1S Unidade Básica de Saúde Gerente  

G2S Serviço de Atenção Domiciliar  Gerente   

G3S Hospital Filantrópico Enfermeira Responsável Técnica  

G1E Hospital de Ensino Estadual Coordenadora da Unidade de 
Emergência  

G2E Hospital Regional Estadual  Coordenador de Urgência 

G3E Central de Regulação Regional  Coordenadora de Projeto 

Fonte: organizado pelos autores 

 As entrevistas foram realizadas nos locais de trabalho dos gerentes, em 

datas e horários previamente agendados, mediante concordância em 

participação na pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Utilizou-se um roteiro semiestruturado e a apresentação de cenas 

disparadoras previamente coletadas a partir de narrativas de usuários da RUE 

nas três linhas de cuidado previstas na política: cerebrovascular (AVC), do 

trauma e cardiovascular (IAM) (Brasil, 2011). O conteúdo foi gravado e transcrito 

na íntegra, sendo a identidade dos entrevistados preservada mediante 

codificação.    

O material empírico foi analisado tendo como referência a ‘Abordagem do 

Ciclo de Políticas Públicas’, desenvolvida por Ball (Rezende & Baptista, 2015b), 

para quem uma política é texto e discurso, sendo estas duas conceituações 

complementares e implícitas (Ball, 1993). A Abordagem do Ciclo de Políticas 

(Mainardes, 2006) propõe que a análise das políticas seja realizada a partir de 

contextos – de influência, de produção de texto e da prática - que estão inter-

relacionados, não têm uma dimensão temporal e não são etapas lineares. No 

contexto da prática, a política está sujeita à interpretação e é ‘encenada’ em 

arenas constituídas por atores que a recriam com suas histórias e valores 

(Mainardes e Marcondes, 2009). 

A comparação entre os resultados e as diretrizes expressas nas 

normativas da RUE, dispostas no quadro 2, foi mediada pelas questões 

norteadoras propostas por Mainardes (2006) para o contexto da prática, sendo 

a discussão guiada por questões analisadoras identificadas.  

Quadro 2. Diretrizes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (Brasil, 2011) 
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I - ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos 
os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos 
diferentes agravos. 

II - garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, 
gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos, 
violências e acidentes).  

III - regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso 
regulado aos serviços de saúde.  

IV - humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas 
suas necessidades de saúde.  

V - garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho 
em equipe, instituído por meio de práticas clinicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.  

VI - articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de saúde 
com conectividade entre os diferentes pontos de atenção. 

VII - atuação territorial, definição e organização das regiões de saúde e das redes de atenção a partir das 
necessidades de saúde destas populações, seus riscos e vulnerabilidades específicas.  

VIII - atuação profissional e gestora visando o aprimoramento da qualidade da atenção por meio do 
desenvolvimento de ações coordenadas, contínuas e que busquem a integralidade e longitudinalidade do 
cuidado em saúde.  

IX - monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho que 
investiguem a efetividade e a resolutividade da atenção.  

X - articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e 
compartilhada.  

XI - participação e controle social dos usuários sobre os serviços.  

XII - fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas 
em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidades 
públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da construção de mapas de risco regionais e locais 
e da adoção de protocolos de prevenção, atenção e mitigação dos eventos.  

XIII - regulação articulada entre todos os componentes da Rede de Atenção às Urgências com garantia da 
equidade e integralidade do cuidado.  

XIV - qualificação da assistência por meio da educação permanente das equipes de saúde do SUS na 
Atenção às Urgências, em acordo com os princípios da integralidade e humanização. 

Fonte: elaborado pelos autores a partir de Brasil, 2011.5 

 

O projeto de estudo foi financiado pelo Conselho de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPQ e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UNIFESP, de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde através do Parecer 2.447.067.  
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RESULTADOS 

 A RUE não é reconhecida enquanto uma política nacional de saúde pelos 

entrevistados. Como a vivência em serviços de cuidado à urgência já fazia parte 

do cotidiano desses, alguns não reconhecem a implantação da RUE como um 

marco de mudança neste processo. Alguns gerentes relatam não haver 

participado do processo de implementação a partir de 2012, mesmo estando na 

coordenação de serviços ou atuando na assistência há alguns anos: 

“Olha, eu estava bem chegando e não sei dizer quase nada (...) foi em 

2012? pra mim era uma coisa mais antiga (...) não (participei) que eu me lembre.” 

(G1C) 

 Alguns entrevistados, embora relatem desconhecimento sobre a política 

oficial, identificam elementos da RUE presentes em suas práticas na gerência e 

na assistência à saúde: 

“Teve a implantação das outras UPAS nessa época. Em 2012 inaugurou 

a (...)  e em 2013, inaugurou-se a (...) e a (...) simultaneamente.” (G1H)  

‘Não consigo lembrar daquela época, mas teve muitas mudanças, a 

implantação de protocolos, classificação de risco.” (G2H) 

Em uma situação específica, observada no município polo da região de 

saúde, a política da RUE é ‘confundida’ com ações locais de reorganização 

administrativa dos serviços:  

“De 2012 pra cá, o que a gente percebeu foi muita mudança com a 

aproximação da (autarquia municipal) com a Rede de Urgência, foi o que a gente 

mais sentiu.” (G1C).  

 Os relatos colhidos dos gerentes, a partir das reflexões sobre as cenas 

apresentadas, dialogam com as diretrizes da RUE (Brasil, 2011), suas 

possibilidades e limites. A seguir, apresentamos alguns elementos que, a partir 

das narrativas, ajudam a analisar algumas diretrizes e objetivos propostos pela 

política. 
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ACESSO 

A ampliação do acesso é relatada a partir de arranjos e dispositivos 

implantados nos serviços. Na atenção básica, o acolhimento emerge enquanto 

materialização do acesso no atendimento à demanda espontânea: 

 “A gente tem acolhimento durante o tempo em que a unidade está aberta. 

Tem os fluxos, o paciente chega e veio por demanda espontânea e a gente 

insere ele.” (GC1) 

 Já na UPA, os relatos dos gerentes destacam criticamente o  perfil da 

demanda que acessa esses serviços, considerado de baixa complexidade e que 

deveria ser atendido na atenção básica: 

“A gente faz esse atendimento, mas eu entendo que poderia ter uma 

melhora nessa saúde básica, para gente fazer mais o pré-hospitalar e mais a 

urgência mesmo.” (GC3) 

O protocolo de classificação de risco é citado como uma qualificação das 

portas de urgência:  

“É baseado no Manchester (...) a gente recebe o paciente lá na porta e 

não sabe o que realmente ele tem. Pode ser um infartado e vai ficar aguardando? 

Não. Então, o enfermeiro já avalia, coloca pra dentro, faz o eletro e depois 

apresenta pro doutor.” (G2H) 

 O acesso hospitalar, principalmente para os estabelecimentos de 

referência regional, é realizado por muitas vias, oficiais ou não Neste fluxo  o 

SAMU, é visto como um elemento facilitador, ‘um atalho’ que prescinde da 

regulação estadual que se dá pela  Central de Regulação de Ofertas de Serviços 

(CROSS).  

“Outra maneira de vir é direto via SAMU (...) pula a etapa da CROSS.” 

(G2E) 

INTEGRALIDADE  
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 Em relação à integralidade, os relatos remetem a diferentes concepções, 

com destaque para narrativas que se referem às linhas de cuidados específicas. 

No caso do trauma, a questão crítica que se coloca não é a do atendimento 

imediato, mas da continuidade do cuidado pós-hospitalar.  

‘por mais que enquanto ele tá internado, ele tá recebendo o tratamento... 

Mas fica aquela coisa: e depois? E a continuidade? Fica uma ilha de 

atendimento.’ (G2E) 

Em relação à linha de cuidado do IAM, entretanto, o que se destaca como 

grande problema na região de saúde é a dificuldade para acesso a 

procedimentos de hemodinâmica: 

“A questão do IAM da nossa cidade é uma vergonha (...) o que se 

investe aqui nessa cidade para isso? Zero (...) você não tem ‘padroeiro’para a 

hemodinâmica (...) o cara tem um infarto e vem na UPA e fica três dias. Ele sai 

com papel para marcar o cateterismo seis meses depois!”(G3C) 

(DES)ARTICULAÇÃO 

 A conformação em rede dos serviços que compõem a RUE está presente 

em relatos representativos destas articulações e desconexões, conforme 

apresentado no quadro 3. Observa-se que o SAMU, quando existente, aparece 

como um componente com maiores articulações com a rede. Os hospitais e 

UPAs apresentam um certo ‘insulamento’ nos territórios, cujas conexões 

necessárias demandadas pela atenção básica e domiciliar nem sempre se 

mostram viáveis.     
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Quadro 3. Relatos de articulações e desconexões entre os pontos de atenção da RUE  

Componentes UBS SAMU 192 UPA 24h Hospital Atenção Domiciliar 

UBS X  ‘Se for um serviço de 
urgência, a gente tem que 
chamar o SAMU (...) 
porque hoje a gente não 
liga pro serviço, a gente 
liga pro SAMU.’ (G1H) 

 ‘esse fluxo, essa conexão, 
ainda não está legal (...) 
Não comunicam a gente. 
O paciente que fica indo 
na UPA toda semana por 
conta de pico de pressão. 
Eles teriam que reportar 
esse paciente pra 
nós.’(G1H) 

 ‘Hoje a gente tem o 
sistema informatizado e já 
consegue visualizar o 
histórico do paciente que 
passa lá.’ (G1S) 

‘pacientes que saem do 
hospital são enviados pra 
UBS sem nenhum 
parecer. A gente acaba 
não sabendo o que 
aconteceu, que 
medicamento teve, o que 
ocorreu, que tipo de 
alteração que ele teve e 
isso complica muito.’ 
(GH1) 

‘Com os hospitais a gente 
já tem muita dificuldade. 
Sempre teve (...) tem 
muito pouca articulação ou 
diálogo.’. (GC1) 

‘Sim, essas articulações 
acontecem bastante. 
(...)Às vezes o SAD manda 
e-mail, a gente fica 
sabendo via SAD, às 
vezes o Hospital, às vezes 
já articulam as duas coisas 
juntas. (...) é caso a caso, 
a gente não tem nada 
sistemático, organizado 
pra reunião de discussão 
de caso, mas não é uma 
conversa difícil’ (G1C) 

SAMU 192 ‘chega lá na unidade 
básica o enfermeiro tem 
dificuldade de fazer eletro 
(...) aí, o médico olha, 
começa a anamnese no 
paciente, mas... não sabe 
como trabalhar com 
aquilo.’ (G2C) 

X ‘Ligado, que eu digo é 
assim, a gente tem uma 
proximidade muito grande. 
Então eu sei o que está 
acontecendo numa UPA 
24 horas. É muito mais 
afinado.’ (G2C) 

‘Não estamos tendo muito 
problema. Casos mais 
graves, a gente também 
consegue direcionar pro 
Estadual.’ (G3H) 

‘‘Demanda um pouco. 
Você quer saber o que 
demanda mais? É na 
morte. Para o médico ir, 
fazer a constatação (...) 
também o serviço 
domiciliar foi, atendeu, 
descompensou e precisa 
levar para UPA e a gente 
vai lá.’ (G2C)  
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UPA 24h ‘Nós temos Centros de 
Saúde próximos aqui. A 
gente tenta apoiar um ao 
outro, mas a interação não 
é boa (...) quando nós 
damos alta aos pacientes 
nós damos o 
encaminhamento para que 
façam o seguimento (...) a 
gente verifica que o 
paciente às vezes não 
consegue consulta, aí vem 
aqui (...) a gente tem que 
entrar em contato com 
elese encaminhar de 
volta.’ ( G4C) 

‘A gente tem uma 
excelente relação com o 
SAMU, o SAMU realmente 
é um serviço de excelência 
(...) a gente atende vários 
pacientes graves, vários 
pacientes que precisam de 
um deslocamento rápido, 
a gente consegue.’ (G5C) 

 

x ‘Entre as UPAS e o 
Hospital, a gente é muito 
unido (...) entre as 
Coordenadoras há uma 
amizade. (...) com o 
Whatsapp, então é grupo e 
o vínculo é maior. Com os 
estaduais é bem mais 
difícil.’ (G2H) 

‘tem  o serviço, mas a 
gente não faz essa 
relação. Aqui, ou a gente 
dá alta ou vai internar (...) 
dizer que um caso vai ter 
alta e vai para o SAD não 
é rotina não.’  (GC4) 

 

Hospital ‘A relação precisa se 
estreitar mais, mesmo 
porque hoje em dia existe 
uma bi paridade, nós 
temos uma Secretaria de 
Saúde e uma autarquia. 
Então, parece que tem um 
hiato entre a atenção 
básica e a urgência e 
emergência.’ (G6C) 

 

‘O diálogo com o SAMU 
melhorou muito (...)Então, 
a gente utiliza as vias 
normais e as pessoais 
para resolver as coisas (...) 
a gente tenta desviar os 
casos quando está cheio, 
comunico  o SAMU.’ 
(G6C) 

 

‘Não, nem (SAMU) 
regional. Hoje a gente usa 
o serviço da Prefeitura. A 
gente chama de 192, e aí 
eles que fazem as 
remoções, inclusive nas 
casas (...) são 196 mil 
habitantes. A gente 
precisava, né? Mas não 
tem.’ (G3S) 

‘nós temos a facilidade da 
Geografia porque a UPA é 
na frente aqui do hospital . 
Então o cirurgião 
consegue ir lá ver, o 
ortopedista, o vascular e o 
neurocirurgião.‘ (G3S) 

 

‘a ideia é muita bacana,  
tirar um paciente de uma 
UPA. Você  põe no 
Hospital e pega um 
paciente no Hospital e 
manda pra casa logo. Só 
que aí, sempre trava (...) 
enquanto os médicos 
grandes não forem 
comandados, vai demorar 
um pouquinho pra gente 
conseguir fazer.’ (G1S) 

x ‘Uma coisa que funciona 
muito bem é o nosso 
SAD. Os pacientes 
crônicos que precisam de 
cuidados domiciliares. A 
gente consegue 
desospitalizar muitos 
pacientes. Então isso é um 
fator muito positivo para a 
gente’ G6C 
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Atenção Domiciliar ‘As UBSs não conheciam 
o SAD. Começa um 
trabalho de aproximação, 
visitando todas as 
UBSspra apresentar o que 
era o SAD, fluxo (...)teve 
muita discussão de caso 
conjunta depois.’(G7C) 

 

‘SAMU? É bem pontual. 
Não tem uma discussão, 
um pensar junto protocolo, 
né? (...) é muito difícil essa 
conversa.’ (G7C) 

‘tem um fator dificultante 
porque não tem SAMU. A 
gente não tem esse 
serviço, tem o transporte 
sanitário e o corpo de 
bombeiros.’(G2S) 

 

“É feito no cotidiano. Tem 
algumas UPAS que você 
consegue (...) está 
personalizado nesse 
sentido. (...) não tem uma 
articulação, a gente não 
senta, não tem notícias.’ 
(G7C) 

 

‘Teve uma tentativa pra 
que a gente tentasse 
construir junto à rede 
hospitalar, que é a visita, 
conhecer o paciente no 
leito ainda (...) a gente fez 
uma três visitas, mas a 
informação se perde 
dentro do hospital (...) A 
coisa na rede hospitalar é 
mais dura, mais 
hierarquizada.’ G7C 

‘na alta o hospital verifica 
que o paciente está 
estável e já nos aciona. Às 
vezes o paciente está 
internado ainda, já faz 
contato conosco e já 
direciona o 
encaminhamento.’ (G2S) 

 

X 

Fonte: Elaborado pelos autores  
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PLANEJAMENTO TERRITORIAL 

 A organização das regiões de saúde e das redes de atenção a partir do 

planejamento territorial está presente nos relatos não só como reconhecimento 

dos territórios, mas também de outros interesses que os atravessam: 

“Essa Rede de Urgência e Emergência, por mais que já esteja discutindo 

há muitos anos, fizemos alguns mapas dessa rede, mas, a gente não conseguiu 

efetivamente implantar.”(G3E). 

“Essas coisas aparecem não só por conta que é uma demanda 

epidemiológica, mas às vezes existe uma importância de outro nível, por 

exemplo, acadêmica (...) a depender da necessidade do departamento de fazer 

o programa, se tem financiamento ou não, acaba essa demanda vindo, cria-se 

um serviço,  a rotina, o fluxo.”(G3C) 

Os depoimentos remetem para a regionalização enquanto diretriz para a 

organização da RUE, entretanto há relatos de dificuldades de compreensão e 

aplicação do conceito:   

“Quanto mais distante, mais regional, mais dificuldade (...) quanto mais 

você vai alargando, mais dificuldade você vai identificando. A gente pensa em 

fazer consórcio, fazer coisas junto, mas quando junta, a prática é muito difícil. 

Porque é sempre assim, você quer ver o “seu quadrado”. (G3C) 

A localização dos hospitais regionais surge como problema no acesso, 

produzindo iniquidades a depender do município de origem dos usuários: 

“Uma coisa que está sendo discutida é a repactuação com a unidade 

estadual que está dentro do município (...) eu tenho que desviar todo o meu 

atendimento de lá para o outro hospital terciário porque é hospital estadual.” 

(G2C) 

“É um dos piores lugares da região para se escolher, porque a estrutura 

do município é muito baixa (...) não tem leito de internação, nenhum, nada (...) 

toda a demanda vem pra cá.” (G2E) 



152 
 

 
 

“Esse hospital que teria que ter papel microrregional (...) então esse grupo 

médico, que tem essa visão hospitalocêntrica, foi sempre muito mais forte e 

conseguiu transformar esse hospital num hospital exclusivamente 

municipal.”(G3E) 

QUALIDADE  

Os gerentes relatam possibilidades, alguns arranjos e instrumentos para 

a qualificação do cuidado, mesmo reconhecendo barreiras: 

“também são matriciados (entre profissionais de diferentes serviços), 

tomam conhecimento do assunto e depois ao longo dos dias você vai ver 

mudanças (...) vão tendo outras posturas, outras decisões, outros 

direcionamentos.” (GS1)  

“Antes os serviços pareciam mais isolados e não se comunicavam. Hoje 

é mais fácil esse diálogo, essa comunicação. Existem reuniões de rede, rede 

intersetorial (...) isso facilita muito você conhecer as pessoas para fazer as 

articulações.”(GS2) 

A introdução do uso de trombolíticos emerge nas narrativas como 

tecnologia de qualificação para os atendimentos:  

“A trombólise foi uma coisa que veio muito forte, está funcionando de 

forma excelente! (....) o SAMU consegue chegar no pronto atendimento e 

trombolisar antes de trazer pro serviço de urgência.”’(G6C) 

 O SAMU, componente ausente na maioria dos municípios da região, é 

descrito, em especial pela regulação médica, como elemento central para a 

qualificação e articulação da RUE. 

‘A regulação médica do SAMU, que é o coração do sistema, você pega 

essas cidades aí, é tudo a telefonista que despacha. Não é médico. A qualidade 

vai pro saco.’(G3C) 

 

ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E O PAPEL DA GESTÃO ESTADUAL 

A articulação interfederativa, mais que uma diretriz, aparece como 

condição necessária para a gestão de redes regionalizadas. As narrativas 
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remetem principalmente para a  relação entre os municípios e a secretaria 

estadual da saúde: 

 “O Governo do Estado só faz de conta (...) ele se desresponsabiliza com 

a sua competência que ele teria com os municípios. Ele gosta de fazer mais 

propaganda pra saúde (...) então criam-se serviços de aparência’. (G3C)  

“A gente percebeu que a parte do estado, ficou a desejar. O estado fala 

que ele investe em aeronave e acaba não repassando a parte do SAMU.’ (G3H) 

REGULAÇÃO  

A regulação emerge enquanto arranjo tecnológico capaz de articular os 

componentes da RUE. Em especial a Central de Regulação do SAMU é 

valorizada nas narrativas,: 

 ‘a Regulação (do SAMU) é um plus, pra você ordenar um pouco mais a 

qualidade dos serviços (...) se eu tenho um acidente grave e o recurso não cabe 

naquele hospital do município, ele já vai encaminhado pro Estadual que é a 

nossa referência.’ (G3H) 

Em alguns relatos, a regulação de vagas centralizada pelo estado na 

CROSS é referida como insuficiente para garantia de um acesso qualificado, 

ficando o ônus desse des-cuidado com os serviços: 

“As UPAs estão ficando com pacientes graves (...) a gente deixa 24 horas, 

insere no CROSS, (...) Eu cheguei a ficar com paciente 15 dias na UPA (...) a 

sensação é de incompetência nossa, não do órgão regulador.” (G3H) 

 A descentralização da CROSS é compreendida como necessidade, 

partindo da premissa que uma regulação regional teria maior conhecimento e 

proximidade com a RUE no território. O projeto que estava em andamento foi 

interrompido:  

 ‘Como lá (na CROSS) muda muito, cada dia um médico, eles não tem um 

vínculo com essa região, não conhecem essa região como a gente conhece (...) 

Por isso que nós queremos regionalizar (...) Foi formalizado o projeto, foi 

destinado o recurso, iria começar, mas houve a mudança de governo estadual, 

então esse projeto foi temporariamente arquivado.’ (G3E) 
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DISCUSSÃO 

No contexto da prática é onde a política está sujeita à interpretação e 

‘recriação’, produzindo efeitos e consequências que podem representar 

mudanças e transformações significativas na proposição original (Mainardes, 

2006). No caso da RUE, o diálogo com gerentes dos serviços evidencia, em 

primeiro plano, que a política de reorganização dos serviços de urgência e 

emergência em rede não é reconhecida pelos entrevistados enquanto uma 

política nacional de saúde. Mesmo com a forte indução financeira federal a RUE 

não aparece como uma política internalizada para gerentes e trabalhadores que 

a operam cotidianamente.  

Outro aspecto importante que emergiu da pesquisa dialoga com a análise 

de Jorge et al. (2014), de que o repasse de recursos financeiros, por si só, não 

garantiu a efetivação das redes de atenção, já que a implantação dos 

componentes da RUE não se fez acompanhada de mudanças do modelo 

assistencial. Nesta mesma direção, ao estudar a implementação da RUE na 

região metropolitana de São Paulo, Padilha et al. (2018) observaram a ausência 

de arranjos capazes de envolver e articular em ação comunicativa todos aqueles 

com exercício de poder nos pontos de atenção e espaços de gestão, garantindo 

permeabilidade à rede de saúde, aos serviços, usuários e trabalhadores. 

Mesmo não a reconhecendo como uma política nacional, os gerentes 

identificam elementos da RUE em suas práticas gerenciais e assistenciais, tais 

como a implantação de UPAS, protocolos, classificação de risco, tecnologias 

assistenciais, arranjos regulatórios e linhas de cuidado. O desconhecimento das 

portarias, da formalização dos arranjos em uma política não impede que a rede 

vá sendo construída e disputada no cotidiano dos serviços. 

Em pesquisa realizada com gerentes de componentes da RUE em 

municípios do Rio Grande do Sul, foi identificado o precário conhecimento dos 

entrevistados em relação aos fluxos para usuários acometidos por AVC, que 

parecem desconhecer sua responsabilidade, transferindo-a para outros gestores 

(Pinno et al., 2014). Esta dimensão de ‘desresponsabilização’, todavia, não foi 

identificada na região de saúde investigada nesta pesquisa. 
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Cecílio (2012), ao relatar a relação de estranhamento dos gestores com o 

espaço micropolítico da produção do cuidado, observa que muitas das políticas 

formuladas se vêem subordinadas a certos esquemas teórico-conceituais que 

não dão conta da complexidade da realidade. Na dimensão dos serviços, 

estudos reforçam que não há capilarização da política da RUE para as equipes 

de saúde. Pesquisa com gestores e profissionais que atuam em um centro de 

trauma de hospital de grande porte na região Centro-Oeste do Brasil, sugere o 

desconhecimento dos profissionais quanto à inserção do hospital na rede e os 

fluxos pactuados (Soares, 2015). Entrevistas com médicos de hospitais e do 

SAMU em Belo Horizonte também evidenciaram a necessidade de intervenções 

que alinhem conceitos inerentes à organização em redes da atenção à 

concepção vivida na prática (Lima, 2015). Para Chioro dos Reis et al. (2017), tão 

importante como pactuar é produzir a “internalização” das redes junto aos 

trabalhadores e serviços que a compõem, sem o qual ficarão restritas à mera 

dimensão cartorial, utilizadas tão somente para habilitação de serviços e 

captação de recursos. 

Em nosso estudo, muitas das intencionalidades, objetivos, avanços e 

desafios da RUE foram declarados e relatados nas entrevistas, permitindo que 

o contexto da prática da RUE na região estudada seja aqui discutido através de 

duas questões analisadoras: ‘reflexos e contingências dos movimentos da 

gestão na produção de redes’ e ‘a RUE em cena’.  

REFLEXOS E CONTINGÊNCIAS DOS MOVIMENTOS DA GESTÃO NA 

PRODUÇÃO DE REDES 

 Decisões de cada ente federativo impactam na produção da RUE com 

diferentes consequências. Assim, a recusa do governo estadual de São Paulo 

em cofinanciar o SAMU e a decisão de manter a regulação centralizada e, por 

outro lado,  a ação  de alguns municípios para estimular a implantação de 

dispositivos e arranjos produtores de redes de cuidados, acabaram interferindo 

na construção da RUE. Além disso, reestruturações administrativas, como a 

adoção de modalidades de gestão por meio de autarquias ou organizações 

sociais, refletem diretamente na organização e nos serviços. A interposição de 

‘barreiras’ de acesso para usuários de outros municípios, mesmo para 
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referências pactuadas, compromete a integralidade do cuidado na perspectiva 

regional. Desta forma, as ações das equipes de saúde no contexto da prática 

são também ‘moduladas’ por decisões de diferentes atores em situação de 

governo.  

A indução e a implementação da RUE nos territóriosnão podem prescindir 

de integração e articulação nas estratégias de gestão, quando se trata de 

planejar e programar, regular e financiar as ações e serviços de saúde que as 

compõem (Jorge et al., 2014). Embora os três entes federados sejam 

autônomos, ainda que com diferentes potências, o desenho interfederativo 

brasileiro exige a realização de responsabilidades concorrentes e um alto nível 

de concertação para a operacionalização do SUS (Chioro dos Reis, 2017). Após 

décadas de um processo de descentralização da gestão no SUS marcado pela 

municipalização, observou-se a ampliação do acesso à atenção básica e 

dificuldades por parte dos municípios para referência para a atenção de média e 

alta complexidade (Pinafo et al., 2016), indicando a necessidade de efetivação 

da regionalização para garantir acesso integral à saúde.  

As Comissões Intergestores Regionais (CIR) são as instâncias formais de 

pactuação regional. Foram implantadas como espaços de inovação, formulação 

e produção de consensos, mas sua implementação é muitas vezes marcada pela 

cultura política burocrática e clientelista (Mello et al, 2017) que perpetua poderes 

e não contribui para uma pactuação regional viva e que de fato ajude na 

construção de redes regionalizadas. Isto reforça o que já foi afirmado sobre a 

implementação de políticas de saúde no SUS, que, seja no campo regional, 

municipal ou dos serviços de saúde,  é atravessada por diferentes projetos, 

disputados por grupos protagonistas e detentores de poderes. 

 Para Moreira et al. (2017), o sistema político-partidário e o poder executivo 

estadual são os grandes ausentes nas coalizões de apoio às políticas de 

regionalização do SUS. Em estudo já mencionado sobre a governança regional 

da RUE na região metropolitana de São Paulo, Padilha et al. (2018) observam 

relações assimétricas de poder que geram contenciosos, como o 

subfinanciamento federal, o não cofinanciamento estadual, a fragilidade dos 

instrumentos cooperativos de pactuação e a concorrência entre os entes 
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federativos e suas redes de serviços. Em relação à ação do ente estadual na 

construção de redes regionais, outros estudos relatam a insuficiente capacidade 

de coordenação dos governos estaduais (Jorge et al., 2014; Pinafo et al., 2016), 

muitas vezes restrita ao papel de gestor de seus próprios serviços (Mendes et 

al., 2015). Esta ausência da coordenação estadual na RUE também é fortemente 

relatada pelos entrevistados desta nossa pesquisa.    

Entre os municípios, as relações desiguais de poder também atuam 

produzindo iniquidades. Para Chioro dos Reis (2017) um dos mais complexos 

desafios para o SUS é garantir acesso integral aos cidadãos de pequenos 

municípios, que só pode ser efetivado na perspectiva da regionalização. Mendes 

et al. (2015) destacam a necessidade dos pactos contemplarem solidariamente 

os municípios com maiores dificuldades socioeconômicas, epidemiológicas, 

demográficas e de oferta de serviços. O acesso aos serviços de média e alta 

complexidade é dificultado, muitas vezes, por disputas locais e ‘barreiras’ 

impostas por gestores municipais que não cumprem as pactuações regionais 

(Pinafo, 2016), já que muitas vezes os pactos interfederativos são estabelecidos 

como instrumentos burocráticos, sem a responsabilização dos gestores (Chioro 

dos Reis et al. 2017). No caso da RUE, terminam por impor contingências que 

restringem o acesso, a integralidade e a qualidade da atenção à saúde.  

Nesta investigação, portanto, foi central a percepção da importância da 

produção cotidiana de espaços de pactuação e comunicação entre os serviços, 

para que os fluxos e protocolos combinados saiam de sua forma burocrática e 

tenham, de fato, impacto no jeito de produzir o cuidado numa perspectiva mais 

integral. 

A POLÍTICA ‘EM CENA’ 

As práticas relatadas expressam possibilidades e limites da RUE e suas 

intencionalidades. Para análise da ‘RUE em cena’, destacamos três questões 

recorrentes nos relatos: a relação entre a atenção básica e as portas de urgência 

no atendimento à demanda espontânea; a regulação médica do SAMU enquanto 

promotora de acesso e qualidade; e, a (des)continuidade no cuidado em saúde.   
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A relação entre as UBS e as ‘portas de urgências 24 horas’ é uma questão 

mal resolvida. Embora o acesso à demanda espontânea na atenção básica já 

viesse sendo trabalhado mesmo antes da RUE, há resistência em conceber as 

UBS enquanto serviços de portas abertas. Quando a situação é de emergência 

(casos mais graves), há menor reconhecimento ainda da atenção básica 

enquanto integrante da RUE. Definidas nas normativas como responsáveis pela 

ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e o primeiro cuidado às 

urgências e emergências até a transferência e encaminhamento a outros pontos 

de atenção (Brasil, 2011), as UBS ainda são vistas por gestores, trabalhadores 

e usuários como um lugar de coisas simples (Cecílio et al, 2012). Em nosso 

estudo, observamos um dilema sobre a demanda de casos considerados 

simples, atendida pelas UPAs que, no entendimento de seus gerentes, deveria 

ser acolhida nas UBS. Também entendem que o deficiente acompanhamento e 

controle de doenças crônicas na atenção básica gera uma demanda de ‘casos 

agudizados’ para as UPAs. Já os gerentes de UBS referem dificuldades em 

estabelecer conexões com as UPAs e uma grande deficiência no processo de 

referenciamento desses usuários para a atenção básica. 

Estudo realizado em Belo Horizonte observou que ademanda que chega 

às UBS e serviços de urgência era por consultas médicas e procedimentos de 

enfermagem, motivada por afecções leves, verificando-se duplicidade na 

utilização dos serviços. Em geral, o usuário costuma procurar as emergências 

quando considera que o problema de saúde é grave ou quando avalia que a 

atenção básica não irá resolver seu problema de saúde (Pires et al., 2013). A 

expansão acelerada das UPAs no Brasil, a partir de 2008, sem a efetiva 

organização em rede, também contribuiu para a reprodução do modelo 

tradicional de ‘pronto atendimento’ (O’Dwyer et al., 2017a). Porém, a 

implantação da Classificação de Risco nas UPAs, compreendida como elemento 

de qualidade e humanização, constituí-se em potente tecnologia aplicada à 

gestão do cuidado e dos serviços de urgência e emergência (Sacoman et al., 

2019), desde que as UPAs estejam integradas na Redes de Atenção à Saúde 

para ampliar a resolutividade (Uchimura, 2015). Na realidade, para efetivação da 

RUE há necessidade de integração territorial e conexões entre as UPAs e a 

atenção básica. Ambas precisam ser compreendidas enquanto portas de 
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entrada da RUE que são acessadas pelos usuários em diferentes situações, 

segundo seus próprios critérios e necessidades, e que são serviços co-

responsáveis no cuidado à saúde. Este estudo reforça a importância da 

superação desse desenho idealizado, sobre qual deve ser a porta de entrada do 

usuário no sistema desconsiderando a autonomia desse na produção de sua 

rede de cuidados. Um desenho que, portanto, não se encontra com os arranjos 

reais das redes em cada território. 

O SAMU foi o primeiro componente da Política Nacional de Atenção às 

Urgências implantado no país, em 2003 (O’Dwyer et al. 2017b). Essa pesquisa 

corrobora o destaque dado à ação central de regulação médica do SAMU 

enquanto promotora de ampliação de acesso e qualidade na RUE. A 

estruturação e funcionamento da RUE podem se beneficiar do controle do fluxo 

e da qualidade de serviços, dependendo da capacidade de uso dos elementos 

constitutivos do sistema de regulação (Barbosa et al., 2016). No caso da SAMU, 

o que se observa é que sua central de regulação detém poderes para garantir o 

acesso de usuários com quadros de maior gravidade a serviços hospitalares pelo 

‘acesso direto’ ou pela determinação de ‘vaga zero’, quando o médico regulador 

exerce sua autoridade sanitária para determinar o local de atendimento. 

Importante destacar que as duas centrais reguladoras do SAMU na região 

regulam o acesso tanto a partir do resgate, como as transferências inter-

hospitalares. Estas ações emprestam ao SAMU um poder real e simbólico, 

reforçado pelo uso da marca, da frota e do uniforme padronizados, que 

materializam a autoridade de suas equipes (Veloso et al., 2012). 

A ‘vaga zero’ é relatada pelos entrevistados como um ‘atalho’ para acesso 

à assistência hospitalar em situações de emergência. No caso da região 

estudada, de 20 municípios que a compõe, apenas três possuem SAMU, 

restando aos demais serviços transporte sanitário local desprovidos de 

regulação médica e autoridade sanitária. No Brasil, observa-se implantação 

desigual do SAMU entre estados e regiões, dada pela capacidade e decisão dos 

estados de financiar e regionalizar a organização da oferta (O’Dwyer, 2017). No 

caso do estado de São Paulo, os relatos apontam que a recusa do governo 

estadual em cofinanciar o SAMU é fator importante para impedir sua expansão. 

Neste estudo a cobertura desigual apareceu como produtora de iniquidades, 
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uma vez que alguns municípios que possuem o serviço provido de regulação 

médica terminam obtendo maior acesso às referências hospitalares 

especializadas, ficando os demais (sem SAMU) dependentes da regulação 

estadual centralizada, sujeitos às dificuldades operacionais já descritas.  

A continuidade do cuidado é uma diretriz da RUE para garantia da 

produção da integralidade (Brasil, 2011). Nas narrativas dos gerentes pudemos 

observar tanto situações de maior produção de redes, como também de 

ausência de redes, tal qual Hadad e Jorge (2018) já haviam relatado em estudo 

com usuários-guia egressos de internações hospitalares. Também pudemos 

observar diferentes compreensões de rede, que expressam distintas 

racionalidades. Algumas remetem às redes ‘formatadas’ através de estruturas e 

fluxos. Há, também, evidências que indicam a conformação de redes vivas, que 

se conectam com a vida dos usuários, produzidas a partir da tessitura do cuidado 

e das necessidades em saúde (Tofani et al., 2020).  

Na RUE, a continuidade do cuidado deveria ser garantida mediante a 

disponibilidade de tecnologias e recursos, as articulações entre os pontos de 

atenção e a configuração de três linhas de cuidado: cardiovascular, 

cerebrovascular e do trauma (Brasil, 2011). Neste estudo, os gerentes relataram 

certa organização através de fluxos e grades de referências pactuadas, 

eventualmente com limitações de acesso e resolubilidade, mas que são 

viabilizados por múltiplos caminhos, formais ou não, e algumas possibilidades 

de conexões entre serviços e equipes de saúde.   A potência da articulação 

aparece diretamente relacionada com a existência de espaços vivos de 

pactuação e articulação entre os trabalhadores dos diversos serviços. 

Os casos de AVC e de trauma assentam-se em bem estruturados 

protocolos de cuidado e referenciamento, compreendidos como planos de 

‘resposta-rápida’ para situações graves de emergência em saúde, cuja 

resolubilidade é, na maioria das vezes, efetiva. Estudo realizado no estado do 

Rio Grande do Sul (Pinafo, 2014) demonstrou a importância do conhecimento 

dos fluxos e processos de trabalho para o atendimento ao AVC, pois a não 

utilização das ferramentas e dispositivos para efetivação dessa linha de cuidado 

levam à fragmentação da assistência. Em relação ao trauma, pesquisa realizada 
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em Minas Gerais identificou movimentos de redes vivas na busca dos usuários 

pela continuidade do cuidado, evidenciando a potência dos encontros entre 

usuários, familiares e profissionais de saúde, mas também a incipiência na 

formação de redes formais capazes de acolher e resolver suas necessidades 

(Hadad et al., 2018). 

O que se observou na região estudada é que o atendimento de 

emergência, mesmo que com algumas limitações, foi garantido. O SAMU, as 

UPAs, os hospitais e mesmo as UBS, em algumas situações, realizaram o 

primeiro atendimento, reverteram quadros graves e/ou de sofrimento e 

estabilizaram as condições de saúde, na medida do possível.  A questão que se 

coloca são as dificuldades para a continuidade do cuidado pós-evento urgente. 

As ações de reabilitação, cirurgias eletivas, procedimentos diagnósticos 

especializados e acompanhamento longitudinal na atenção básica ou domiciliar 

nem sempre estavam acessíveis. Ao contrário, muitas vezes sequer eram 

reconhecidas como algo que deveria ser produzido em rede. Em estudo que 

analisou o acesso à reabilitação para vítimas de acidentes de trânsito no Brasil 

(Oliveira, 2017) foram relatadas enquanto barreiras a burocracia administrativa, 

a oferta insuficiente de serviços e a desarticulação entre os hospitais e serviços 

ambulatoriais. O ‘insulamento’ das unidades hospitalares descrito em nosso 

estudo, ou seja, sua baixa conectividade com os demais componentes da RUE, 

também foi descrito por Beltrammi e Reis (2020) como causa e conseqüência da 

fragmentação dos sistemas universais de saúde em seus processos históricos 

de conformação. Observou-se na região estudada que as articulações dos 

hospitais e UPAs com as UBS são frágeis e muitas vezes baseadas em relações 

pessoais entre profissionais e gerentes, não havendo rotinas regulares para 

acompanhamento pós-alta. 

A linha de cuidado do IAM apresenta-se como nó crítico na região 

estudada. Apesar de contar com estrutura, capacidades técnica e profissional 

importantes na área de cardiologia, os relatos apontam para dificuldades para 

acesso a cirurgias e, principalmente, procedimentos de hemodinâmica. Pesquisa 

realizada no município de São Paulo demonstrou que a organização de uma 

rede de tratamento, envolvendo diagnóstico, reperfusão, transporte imediato e 

hospital de retaguarda, resultou em melhora imediata dos resultados para o IAM 
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(Caluza, 2012). Isso não é evidenciado na região de saúde estudada, onde o 

acesso ao procedimento de cateterismo e às cirurgias de revascularização 

miocárdica é comprometido.  

No que tange aos instrumentos de articulação em rede, foram observados 

dispositivos formais e informais, construídos para casos e contextos singulares. 

Para a regulação, por exemplo, variados dispositivos foram utilizados, incluindo 

sistemas informatizados, contatos pessoais, sistemas manuais, núcleos 

hospitalares e grupos por aplicativo (whatsapp). Em estudo realizado em 

município de grande porte na região metropolitana de São Paulo, também foram 

identificados arranjos tecnológicos que foram capazes de produzir cuidado 

centrado no usuário, atuando o complexo regulador de forma coadjuvante na 

garantia do acesso e arranjos nos serviços potencializando uma regulação 

produtora do cuidado em redes (Freire et al., 2020). Assim, a indução da 

produção viva de arranjos mais dialógicos de articulação entre pontos de atenção 

na RUE constitui-se em estratégia potente para a continuidade do cuidado. Em 

relação ao cuidado em rede, emergiram nas narrativas deste estudo também 

práticas baseadas na produção de redes de cuidados a partir das necessidades 

dos usuários.  

Percebeu-se que os atores ‘em cena’ no campo da prática na RUE 

reinterpretaram, alteraram e adaptaram os textos da política de saúde formulada. 

Houve resistências, contradições, conflitos e tensões, explícitos ou não, que 

atravessaram as redes e que puderam reproduzir ou produzir iniquidades. 

Entretanto, houve muita produção de cuidado evidenciada e alguns movimentos 

de produção de redes identificados e valorizados pelos gerentes. Como efeitos 

de primeira ordem, pudemos identificar, de forma desigual, o acréscimo no 

financiamento e a implantação ou ampliação de serviços, arranjos e tecnologias. 

Enquanto efeitos de segunda ordem, observaram-se a ampliação do acesso e 

uma integralidade restrita, que embora ocorram de forma também desigual, não 

deixaram de ser ganhos no processo de consolidação do SUS e do direito à 

saúde no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aproximação com a RUE ‘em cena’ nos mostra limites e possibilidades 

da indução de uma política pública de saúde formulada em âmbito nacional. 

Demonstra que uma política com intencionalidades de ampliação do acesso e 

produção de atenção integral, na sua formulação, tem sua implementação 

disputada no cotidiano dos serviços, atravessada por forças e interesses 

diferentes e precisa ser produzida. Mesmo assim, há evidências de movimentos 

e produções vivas induzidas pela política, ou mesmo para além dela, que 

qualificam o cuidado em saúde em situações de urgência e emergência. 

Diretrizes como a regulação, a qualidade e a regionalização são trabalhadas, 

apresentando avanços e limites. 

Conexões frágeis e não regulares entre os serviços ampliam as 

iniquidades e explicitam a necessidade de articulação entre os componentes em 

rede. O SAMU, compreendido como importante articulador da rede e promotor 

de qualidade pela regulação médica da emergência segue com baixa cobertura 

na região estudada, ainda que seja o mais antigo componente da RUE 

estruturado no país. As relações entre Atenção Básica, Assistência Domiciliar, 

UPA e Hospitais são desafios importantes na produção da rede e muitas vezes 

produzidos mais por fluxos informais do que pelas estruturas, desvelando o baixo 

investimento no fortalecimento dessas conexões tão centrais para a produção 

da rede. 

Arranjos como Acolhimento, Classificação de Risco e Regulação são 

compreendidos e implementados de distintas formas. Uma melhor organização 

e ampliação do acesso em situações de urgência e emergência foi um resultado 

mais presente nos vários serviços estudados como consequência da produção 

da RUE. Entretanto, a integralidade aparece comprometida pela desarticulação 

e descontinuidade do cuidado em rede.  

Fica reforçada a importância de considerar as dinâmicas e cenários locais, 

os arranjos que organizam cada serviço de saúde e a conexão entre estes, para 

a construção de políticas públicas que promovam equidade e justiça social. 

Políticas que fortaleçam a capacidade do SUS de se conectar e defender a vida.   
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3.3 A RUE ‘Pela Política’, ‘Apesar da Política’ e ‘Além da Política’ 

A adoção do referencial teórico-metodológico da Abordagem do Ciclo de 

Políticas nesta tese não foi uma escolha ‘neutra’. Partiu da compreensão que as 

políticas públicas constituem objetos complexos cuja análise não deve se limitar 

às modelagens clássicas de avaliação de resultados, nem ao entendimento de 

que se limitem a processos lineares e sistêmicos de formulação e 

implementação. 

O olhar para os diferentes cenários e contextos permitiu uma análise 

crítica e contextualizada da política da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências, ampliando possibilidades na busca por atender ao objetivo da 

pesquisa de analisar os modos de produção do cuidado em saúde conformados 

a partir de sua implementação. Os Contextos de Influências, de Produção dos 

Textos e da Prática, compreendidos como interrelacionados e atemporais, 

formaram o arcabouço analítico e integrador dos artigos que compõem esta 

pesquisa. Assim, à medida que acessei aquilo que ‘não sabia’, fui me 

aproximando da questão central da tese: os mapas de cuidados produzidos pela 

RUE. 

As influências identificadas no cenário de decisão pela prioridade da 

temática na agenda de governo apontam para a necessidade de resposta à 

demanda social pela solução da crise das portas de urgência hospitalares no 

Brasil. Ocorreu em meio às disputas pela legitimação do SUS enquanto sistema 

público e universal de saúde, sob um cenário de crescimento do neoliberalismo 

enquanto modelo econômico e tecnologia de governo, e do subfinanciamento da 

política de saúde (recentemente convertido em desfinanciamento). Naquele 

momento, ‘resolver’ a crise dos hospitais e das portas de urgência representava 

‘validar’ o SUS e o governo que se iniciava, sendo que a resposta apresentada, 

a política da RUE, estava carregada de elementos gerencialistas e de influências 

do modelo teórico-conceitual das Redes de Atenção à Saúde.  

O paradigma das RAS apresenta-se fortemente nos textos da política e 

nos discursos dos atores presentes nos processos de formulação, pactuação e 

implementação, tendo como pressupostos a articulação entre os serviços, a 

coordenação pela atenção básica e a regionalização. Nos achados do estudo 
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identificamos limites para a materialização destas diretrizes. Uma concepção 

sistêmica de rede de saúde é colocada à prova frente à complexidade das 

necessidades em saúde identificadas e declaradas. Embora incluídas nos textos 

da política, as ações de produção de redes a partir do cuidado, numa concepção 

rizomática, são minoritárias nos discursos e nas práticas. A co-existência entre 

o modelo mais estruturado de rede de atenção e uma concepção mais flexível, 

em permanente construção-desconstrução de redes vivas, levam à 

compreensão da complementariedade e imanência entre eles, uma relação de 

molaridade-molecularidade a ser empreendida. 

Os textos da política da RUE, embora fortemente influenciados pelo 

modelo das RAS, são ecléticos e trazem uma bricolage de conceitos e 

influências. Há elementos da política anterior de urgência, da política de 

humanização do SUS e da área de administração hospitalar, além de conceitos 

do campo da Saúde Coletiva, como o uso da epidemiologia, a promoção da 

saúde e a atenção básica. Esta diversidade materializa-se em diferentes matizes 

e intensidades a depender do cenário e influências locais.  

Assim como no campo da formulação, são visibilizadas disputas entre 

diferentes concepções no campo da prática. Tivemos a oportunidade de acessar 

distintos planos de visibilidade, sempre atravessados por diferentes projetos. Um 

campo que inclui espaços da gestão, do trabalho e do cuidado em saúde, onde 

a ‘RUE de fato’ materializa-se nas práticas relatadas a partir da (re)interpretação 

dos atores em cena, considerando suas vivências, valores e influências: 

● A gestão interfederativa foi coproduzida na relação entre a política oficial 

e a ação micropolítica dos gestores, tornando-se uma produção singular 

no campo da governança regional, atravessada por disputas, movimentos 

e interesses.  

● A compreensão das necessidades em saúde dos usuários em situação 

de urgência e emergência e das diferentes dimensões da gestão do 

cuidado presentes - como a necessidade de autonomia para o trabalho e 

o cuidado familiar – apontam para caminhos e descaminhos na 

construção da integralidade.  
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● Há evidências de movimentos e produções vivas induzidas pela política 

que qualificam o cuidado em saúde em situações de urgência e 

emergência, entretanto, iniquidades são mantidas ou produzidas, e,  

● A necessidade de articulação entre os componentes em rede, embora 

evocada, traduz-se em conexões frágeis e não regulares.   

Assim, observa-se que a indução de uma política pública de saúde 

formulada em âmbito nacional pode produzir algumas transformações na 

realidade, pode sofrer resistências e manutenção de algumas práticas 

instituídas, ou ainda, pode estimular a produção viva e criativa dos atores ‘em 

cena’. Seriam as produções de cuidado em saúde ‘pela política’, ‘apesar da 

política’ e ‘além da política’. Este campo diverso e complexo é o SUS real. 

Dentre os efeitos de primeira ordem induzidos pela política da RUE 

destacam-se a implantação das UPAs, da Atenção Domiciliar, da classificação 

de risco, de protocolos, novas tecnologias e linhas de cuidado, além de arranjos 

regulatórios que em muitos cenários permitiu a ampliação do acesso. Mesmo 

que a ênfase tenha sido em estrutura e organização, de forma heterogênea e 

em gradientes desiguais, os efeitos não são desconsideráveis.  

Como conservação de práticas e instituídos, temos ainda redes 

fragmentadas e incompletas, com baixa conectividade entre seus componentes, 

mantendo-se o modelo biomédico, a centralidade e o poder dos hospitais. Além 

disso, uma cobertura desigual do SAMU produz iniquidades no acesso e na 

qualidade da RUE. Um falso dilema sobre a relação entre a demanda 

espontânea na atenção básica e portas de urgência, tornou-se uma ‘verdade’, 

sendo as UBS desqualificadas nos discursos e não consideradas como 

integrantes da RUE. As UPAs e UBS precisam ser compreendidas enquanto 

portas de entrada da rede que são acessadas pelos usuários em diferentes 

situações, segundo seus próprios critérios e necessidades, e que são co-

responsáveis no cuidado à saúde. Não são, portanto, pontos de rede 

antagônicos ou concorrentes como comumente se declara. 

Enquanto ações ‘para além da política’ identificamos produções 

singulares locais, tanto no campo da gestão como do cuidado, através de 

dispositivos e arranjos produtores de redes, tais como espaços coletivos 
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setoriais e intersetoriais (presenciais ou mesmo por whatsapp), instrumentos 

digitais como planilhas compartilhadas e sistemas de informação, além de 

estratégias como os apoiadores de rede e o matriciamento. Estas produções dão 

vida à RUE e mobilizam os trabalhadores do SUS que o (re)constroem no seu 

dia-a-dia.  

Assim, demos visibilidade a uma RUE que é singularizada e 

reinterpretada por gestores, usuários e trabalhadores do SUS, produzindo 

diferentes modos de produção do cuidado e gestão que impactam diretamente 

no acesso e na integralidade da atenção a situações de urgência e emergência 

em saúde.    
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo sobre a RUE, suas influências, textos, discursos e práticas pode 

ajudar a trazer luz para a compreensão sobre as dinâmicas possíveis para a 

ativação de processos singulares e vivos de implementação de políticas públicas 

no SUS. Mesmo com fragilidades e insuficiências, materializa-se uma política 

pública de saúde que expressa valores de cidadania, acesso, qualidade e 

integralidade.  Hoje, mais do que nunca, esta produção cuidadora, promotora de 

autonomia e que atenda às necessidades em saúde faz-se necessária. 

O SUS, enquanto obra inacabada e projeto em disputa, nunca foi tão 

ameaçado. O discurso da saúde enquanto direito social, garantido mediante 

políticas públicas que incluem um sistema universal vem perdendo força no 

Brasil para o ideário neoliberal, que aponta como soluções o mercado e o Estado 

mínimo. A conversão do SUS em uma política focal, desfinanciada, ‘pobre para 

os pobres’, avança. A produção efetiva de um cuidado em redes, incluindo 

situações de urgência e emergência, que faça sentido para as pessoas, reforça 

a importância da luta por um cuidado integral.  

Frente às enormes desigualdades do país, a produção de um SUS 

conectado com a vida e com a diversidade é uma aposta de contraponto às 

insidiosas ações da necropolítica, disputando que ‘toda vida vale à pena’. O SUS 

e a RUE foram intensa e exaustivamente colocados à prova como neste 

momento onde enfrentamos a pandemia da COVID-19. Nunca foi tão necessário 

um sistema público, universal e integral, que, mesmo temporariamente 

desprovido ou fragilizado de uma coordenação central efetiva, traga respostas a 

uma situação grave de emergência em saúde pública. 

A compreensão dos complexos processos que envolvem as políticas 

públicas de saúde, os interesses e poderes que as atravessam, tem potencial 

para fortalecer os atores implicados com a luta pela promoção da equidade em 

saúde e pela justiça social. Retomando minha implicação no quádruplo estatuto 

de trabalhador-gestor-pesquisador-militante, concluo que vale a pena disputar a 

produção do SUS nos espaços do aparelho do Estado e de produção do cuidado, 

apostando em políticas públicas que defendam a vida e produzam 

transformações em direção a um outro mundo possível.  
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES 

ENTREVISTA GESTORES - ROTEIRO 

 

● OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

● QUESTÕES ÉTICAS: SIGILO, ANONIMATO, GRAVAÇÃO, TCLE 

 

● APRESENTAÇÃO PESSOAL 

 

● HISTÓRIA PROFISSIONAL 
 

● PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DA RUE 

 

● COMO FOI? 

 

● QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA APROFUNDAMENTO 

 

● O QUE OBSERVA: AVANÇOS E DESAFIOS 

 

● ALGO MAIS A ACRESCENTAR? 

 

● INDICAÇÕES PARA ENTREVISTAS 

 

● AGRADECIMENTOS 

 



 
 

 
 

APÊNDICE 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO PARA GESTORES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 
NA PESQUISA “A REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS: UMA ABORDAGEM 

MICROPOLÍTICA” 

 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “A Rede de Atenção 

às Urgências: uma abordagem micropolítica”, que tem como objetivo analisar o 

processo de implementação e conformação dos modos de produção do cuidado da 

Rede de Atenção às Urgências na Região Metropolitana de Campinas.  Para tanto, será 

realizada a análise qualitativa de narrativas obtidas por meio de entrevistas com 

gerentes de serviços de saúde considerados pontos de atenção da RUE. As entrevistas 

seguirão um “roteiro de entrevista”, no formato semiestruturado, abordando os seguintes 

elementos analíticos: história social do usuário; experiência do com o trabalho em 

saúde; experiência com a gerência do serviço de saúde e, em especial, experiência com 

a implementação da Rede de Atenção à Urgência. A pesquisa prevê ainda a coleta de 

depoimentos de gestores do SUS e usuários do sistema. A sua participação se dará 

através de depoimento, sendo que esta fase terá caráter exploratório e permitirá 

acumular elementos para a fase de entrada no campo dos serviços, bem como a 

construção do cenário da implementação da política de atenção às urgências sob a ótica 

dos gestores.   

São direitos do(a) Sr.(a), enquanto participante desta pesquisa: 

1- Garantia de sigilo e privacidade: Todas as informações obtidas 

através de sua participação neste estudo serão analisadas em conjunto com as 

de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros 

participantes em nenhum momento; 

2- Garantia de plena liberdade de recusar-se a participar ou 
retirar seu consentimento: O(A) Sr(a). tem toda a liberdade de retirar o seu 

consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer momento, sem 

penalização alguma; 

3- Garantia sobre o uso restrito de dados e material coletado: 

O(A) Sr(a). tem a garantia de que todos os dados obtidos durante a entrevista, 

assim como qualquer material coletado, só serão utilizados neste estudo; 



 
 

 
 

4- Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: A 

qualquer momento, se for de seu interesse, o(a)Sr(a). poderá ter acesso a todas 

as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 

gerais do estudo; 

5- Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando 

o estudo for finalizado, o(a)Sr(a). será informado sobre os principais resultados 

e conclusões obtidas no estudo;  

6- Garantia de acesso à informação: Em qualquer etapa do estudo, 

o(a)Sr(a). poderá ter acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal pesquisador é Luís Fernando 

Nogueira Tofani, estudante de pós-graduação da Unifesp (Doutorado), orientado 

pelo Prof. Dr. Ademar Arthur Chioro dos Reis. Eles podem ser encontrados no 

endereço Rua Botucatu, 740. 4o andar, sala 451. Programa de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva. Vila Clementino. São Paulo-SP. Telefone: 5576-4876 ou 

5576.4848 voip 1879. E-mail: luis.tofani@gmail.com ou 

arthur.chioro@unifesp.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Unifesp – Rua Professor Francisco de Castro, 55 Telefone: 5571-1062, FAX: 

5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 
O(A)Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa 

pessoal em qualquer fase do estudo. Esse termo foi elaborado em duas vias 

devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o(a)Sr(a). e a outra conosco. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 
que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “A REDE DE ATENÇÃO 

ÀS URGÊNCIAS: UMA ABORDAGEM MICROPOLÍTICA”.  

 

Eu discuti com o pesquisador sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados e as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. 

mailto:luis.tofani@gmail.com
mailto:arthur.chioro@unifesp.br
mailto:cepunifesp@unifesp.br


 
 

 
 

 Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades.  

 

Data:  ____/____/____ 

 

Nome do participante da pesquisa: 
 
 

__________________________________________________________ 

 

Assinatura_________________________________________________ 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos 
Livre e Esclarecido do Sr. Acima assinado para a participação neste estudo. 
Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

  

Data:  ____/____/____ 

 

Nome do Pesquisador:  

 

 

Assinatura do Pesquisador: 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÊNDICE 4 – NARRATIVA 

O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE 
ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CAMPINAS:  

UMA NARRATIVA SOBRE AS NARRATIVAS DOS GESTORES 

 

Este texto é uma narrativa produzida pelo autor a partir das narrativas coletadas 
em entrevistas com gestores do Sistema Único de Saúde da Região Metropolitana de 
Campinas. Cumpre o papel de registrar tratar-se de um “plano comum” traçado entre o 

pesquisador e os informantes - chave sobre o contexto das práticas de planejamento e 
implementação da política de Rede de Atenção às Urgências. Observa-se a grande 
implicação do autor e dos entrevistados com o processo que é objeto do estudo e de 
vivências profissionais, pessoais e políticas.  

A implantação das Redes de Atenção à Saúde representou uma nova etapa de 
organização do SUS, com o objetivo de garantir a integralidade do cuidado e produzir 
mudanças no modelo assistencial à saúde por meio de redes temáticas prioritárias. Dentre 
estas, a Rede de Atenção às Urgências1 foi proposta com a finalidade de articular e 
integrar os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso dos usuários 
em situação de urgência e emergência de saúde, de forma ágil e oportuna. É composta 
pelos seguintes componentes:  

I – Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; 

II – Atenção Básica em Saúde; 

III – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 

IV – Sala de Estabilização; 

V – Força Nacional de Saúde do SUS; 

VI – Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h); 

VII – Hospitalar; e 

VIII – Atenção Domiciliar (Melhor em Casa). 

Além disso, outras estratégias foram consideradas transversais para qualquer Rede 
de Atenção à Saúde, como a Regulação, o Sistema de Informação e a Educação 

 
1 Embora denominada oficialmente como Rede de Atenção às Urgências (RAU) pelo Ministério da Saúde 

através da Portaria GM-MS 1.600/2011, tem sido chamada rotineiramente de “Rede de Urgência e 
Emergência (RUE)”, sendo a sigla RUE usualmente utilizada.    



 
 

 
 

Permanente em Saúde, bem como três Linhas de Cuidado foram priorizadas: 
Cardiovascular, Cerebrovascular e Traumatológica.   

 A Região Metropolitana de Campinas (figura 1) foi escolhida por tratar-se de uma 
região típica, por ser uma região metropolitana correspondente a uma região de saúde e 
por ter sido uma das primeiras a ter seu Plano de Ação Regional para a RUE aprovado no 
início de 2012. Está localizada no interior do estado de São Paulo – Brasil, sendo 
constituída por 19 municípios numa área de 3.791.910 Km2 e com população estimada 
em 3.224.443habitantes (IBGE, 2018). 

 

Figura 1 – Região Metropolitana de Campinas (SP) 

O processo de planejamento e pactuação da Rede de Atenção às Urgências na 
Região Metropolitana de Campinas deu-se no final de 2011 e início de 2012 no contexto 
de organização das Redes Regionais de Atenção à Saúde - RRAS2 no estado de São Paulo 
e pela indução da implementação de redes temáticas pelo Ministério da Saúde. É 
importante destacar que este foi um momento político de confluência de projetos, 
havendo intensa negociação capaz de produzir alguns consensos entre os gestores 
federais, estaduais e municipais sobre a importância deste processo na organização, 
qualificação e financiamento do sistema. 

 
2 Redes Regionais de Atenção à Saúde – RRAS foram definidas como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 
técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado num determinado território. 
Fonte: Deliberação CIB – SP 36/2011. 



 
 

 
 

O Ministério da Saúde, com forte influência de experiências e formulações 
nacionais e internacionais, induziu a partir de 2011 o modelo de Redes de Atenção à 
Saúde por meio de portarias pactuadas no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite – 
CIT, propondo a organização de cinco redes temáticas: Rede Cegonha, Rede de Atenção 
às Urgências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
e Rede de Atenção às Doenças Crônicas. No contexto estadual, o fortalecimento do 
diálogo entre o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São 
Paulo/COSEMS-SP e a Secretaria de Estado da Saúde/SES-SP no período de 2011 a 2013 
produziu um movimento de organização de 17 RRAS (figura 2) através do Grupo de 
Trabalho Bipartite de Redes – GT Redes, que, uma vez instituído, desencadeou processos 
de planejamento e pactuação descentralizados regionais.  

 

Figura 2 – Regionalização e Redes Regionais de Atenção à Saúde no Estado de São Paulo 

Em consonância com o movimento estadual, a Região de Saúde de Campinas 
iniciou o planejamento e pactuação das redes temáticas neste mesmo período pela 
constituição de Grupos Condutores Regionais3. É importante destacar que a Região de 
Saúde de Campinas compunha a RRAS 15 juntamente com outras quatro regiões de saúde 
(Oeste VII, Rio Pardo, Mantiqueira e Baixa Mogiana) e que a organização administrativa 
da Secretaria de Estado da Saúde possui dois Departamentos Regionais de Saúde (DRS 
VII – Campinas e DRS XIV – São João da Boa Vista) que atuam sobre este território, o 
que exigiu grande capacidade de articulação e negociação para composição de planos 
únicos para cada rede temática e RRAS.  

 
3 Grupo Condutor Regional: composto por gestores e técnicos municipais e estaduais da região, tem por 

objetivo elaborar o Diagnóstico Situacional da Rede e o Plano de Ação Regional – PAR. Fonte: 
Deliberação CIB-SP 07/2012.  



 
 

 
 

A produção desta narrativa tem como propósito registrar os resultados da primeira 
etapa do projeto de pesquisa intitulado “A Rede de Atenção às Urgências e a Produção 

do Cuidado em Saúde”. Esta etapa inicialmente teria caráter exploratório e permitiria 

acumular elementos para a fase de entrada no campo dos serviços, bem como a construção 
do cenário da implementação da política de atenção às urgências sob a ótica dos gestores 
loco-regionais. Foram entrevistados sete informantes-chave (tabela 1) dentre dirigentes 
estaduais e municipais de saúde identificados por conveniência e que atendessem ao 
critério de terem participado em algum momento do processo em estudo. Devido à 
relevância de elementos encontrados, reformulou-se o projeto inicial pretendendo-se dar 
tratamento analítico ao material coletado, com o objetivo de identificar analisadores da 
produção micropolítica presentes no processo. 

Tabela 1 – Caracterização dos entrevistados 

Entrevistado Função Gênero Formação Profissional 

GE1 Gestor Estadual Regional (aposentado) Feminino Terapia Ocupacional 

GE2 Gestor Estadual Regional Feminino Fonoaudiólogia 

GE3 Gestor Estadual Regional Feminino Psicólogia 

GE4 Gestor Estadual Regional Feminino Odontologia 

GM1 Gestor Municipal de Saúde Masculino Médicina 

GM2 Gestor Municipal de Saúde Feminino Serviço Social 

GM3 Gestor Municipal de Saúde Feminino Terapia Ocupacional 

 

A análise das narrativas coletadas entre os gestores municipais e estaduais 
evidenciou várias questões presentes no processo que são detalhadas a seguir. 

O desenho do plano por RRAS trouxe dois problemas referentes à Regionalização 
que posteriormente vieram a induzir novas práticas e transformações. Primeiro, a 
organização administrativa no território da Secretaria de Estado da Saúde em dois 
departamentos: se por lado propiciou o diálogo e o conhecimento de diferentes realidades, 
principalmente pela alta dependência das regiões de saúde vinculadas ao departamento 
regional de São João da Boa Vista de serviços hospitalares localizados na RMC de 
Campinas, na prática cada DRS organizou seu plano e ambos foram “juntados” para a 

versão final do Plano da RUE da RRAS 15.  

“Aí começamos a fazer a RUE da RMC, que é RRAS 15, junto com São João que é outro DRS. 

Isso complicou muito viu, não sei se eu posso falar, essa divisão onde você tem dois DRS na mesma 
RRAS. Até características, se eles são tão dependentes, porque ter um DRS lá? Eu acho que os 
territórios deveriam ser reavaliados, tanto região de saúde, direção regional, RRAS, porque a 
gente percebe isso na construção da rede. Na hora em que você vai construir a rede você percebe 
que tem coisas que não se encaixam, que isso não tinha que ser desse jeito. Tudo bem que lá eles 
têm a UNICAMP como referência, então Campinas vai fazer a RUE do estado todo por ser 
referência?” (GE1)       

A segunda questão foi a divergência entre o desenho da antiga Região de Saúde 
de Campinas e o desenho da RMC de Campinas. Percebeu-se neste processo de 
organização das redes a necessidade de reorganização do desenho e então se fundiu a 
antiga Região Oeste VII com a antiga Região de Saúde de Campinas, criando-se a Região 



 
 

 
 

de Saúde Metropolitana de Campinas, excluindo-se desta os municípios do Circuito das 
Águas que conformaram outra região de saúde. É importante destacar que esta 
necessidade de redesenho territorial foi sentida durante o processo de planejamento das 
redes e que, após a mudança, foi importante para a execução do plano.   

“É importante apontar neste processo a reorganização das regiões de saúde. A gente tinha a 
região Oeste e a de Campinas que depois elas foram redesenhadas, agregadas e foi divido em 
2014 a região do Circuito das Águas que compunha a região de saúde de Campinas. A gente tinha 
uma região de saúde que não coincidia com a RMC. Eu acho que por este processo de 
regionalização que já existia, por força da RMC, foi necessário. Houve manifestação dos gestores 
desta reorganização entre 2013 e 2014. Isso foi importante e necessário (...). Hoje a gente tem 
uma região metropolitana que coincide com uma região de saúde.” (GE2) 

A Rede de Atenção às Urgências foi a segunda rede temática pactuada na 
Comissão Intergestores Regional de Campinas (a primeira foi a Rede Cegonha) e o 
segundo Plano da RUE aprovado pela Comissão IntergestoresBipartite/CIB no estado de 
São Paulo (o primeiro foi da Baixada Santista). O processo foi facilitado por já haver 
discussões prévias na região. Havia discussões no Comitê Hospitalarqueera inicialmente 
do município de Campinas, mas que havia sido ampliado para regional. Havia grupos 
elaborando projetos para SAMU Regional, estudos na AGECAMP (agência da RMC de 
Campinas), além da Câmara Técnica da região e da CIR. A discussão regional já estava 
“aquecida” e a RUE foi percebida pelos gestores e prestadores de serviço como 
“oportunidade” para organização, financiamento e qualificação de uma área muito 

sensível do sistema: a atenção à urgência e emergência.  

“A gente já tinha um comitê hospitalar. Era de Campinas mas já era “meio” regional. A gente 

participava. Já tinha um comitê de Urgência e Hospitalar que era de Campinas. E tinha outro 
grupo que fez até estudo, plano diretor, da região Oeste VII. Eram duas regiões muito potentes. 
Eram dois grupos muito potentes, com muita produção técnica. Quando a rede chegou a gente já 
tinha coisas prontas. Plano Diretor de hospital, discussões sobre SAMU regional... tinham coisas 
acontecendo que facilitou o envolvimento de todos os atores. A RUE foi uma oportunidade. Tanto 
como a Rede Cegonha, mas a RUE foi mais.”(GE1) 

“Na realidade, o que mais estimulou nós gestores foi que na época a gente tinha uma portaria 

que falava das ações integradas, U/E e tinha custeio junto. A gente nunca tinha isso muito junto. 
Tinha as coisas separadas. O custeio das habilitações e das ações separadas. Pela primeira vez 
vem essa possibilidade de financiamento junto, você pensar sua ação com o recurso que vem. Isso 
foi um grande estímulo.”(GM3) 

A atuação do Grupo Condutor Regional da RUE deu-se num processo 
participativo envolvendo gestores e técnicos municipais e estaduais, além de prestadores 
de serviços e acadêmicos de universidades da região.  

“Foi um processo super rico, teve a participação dos municípios, a participação dos prestadores, 

ativamente, mas era muito bem conduzido. A gente chamava os gestores e pactuava, depois 
chamava os serviços. O processo de construção foi bem interessante. A gente tinha um grupo 
importante. Tinha uma pessoa muito qualificada, que ajudava muito, ela conhecia a rede e trazia 
um elemento técnico. Isso foi em 2011, mas ele foi aprovado mesmo em 2012.”(GE3) 

“Iam todos, inclusive dos serviços, equipes dos serviços, Pronto Socorro, era enorme a reunião. 

UNICAMP, CAISM, OSS, todo mundo. Uma participação intensa, principalmente na discussão 
de linhas de cuidados”(GE1) 



 
 

 
 

Houve forte componente técnico, qualificado, baseado em portarias, parâmetros, 
literatura científica, protocolos e diretrizes terapêuticas. Propiciou planejamento da 
arquitetura da rede através de parâmetros assistenciais, mapeamento dos pontos de 
atenção e suas capacidades, organização de grades de referências e construção de linhas 
de cuidado (Acidente Vascular Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio e Trauma). A 
identificação de necessidades de saúde e vazios assistenciais indicou no plano a 
necessidade de novos serviços, ampliações e habilitações. Foi um processo estruturado e 
que buscou organizar o sistema, com reuniões sistemáticas e periódicas. Membros do 
Grupo Condutor realizaram visitas in loco em todos os serviços da região, num processo 
solidário e de diálogo.  

“Teve uma equipe nossa que visitou todos os serviços. O grupo condutor visitou todos os serviços. 

(...) Visitaram todos os hospitais, fizeram uma classificação dos hospitais e o perfil. Tinha-se um 
conhecimento e informações sobre os hospitais. A gente oferecia inclusive elementos para o gestor 
entender o seu hospital.” (GE1) 

Houve participação e protagonismo do município de Campinas, além de forte 
apoio do Ministério da Saúde através de Apoiadores de Rede4 e participação de 
representante do alto escalão federal.  

“O município de Campinas sempre com a gente. A “vice-ministra”, era secretária-executiva, 
disse: vamos fazer até para ver os problemas. Ela participou e eu participei pessoalmente de todas 
as reuniões. A gente tinha uma secretária-executiva discutindo conosco. Estava ouvindo os nossos 
problemas, as nossas dificuldades. Olha como muda! Não adianta a gente fazer uma discussão no 
território e isso ser ignorado na instância superior, na outra... eu acho que falta respeitar 
realmente o território, as necessidades do território, o que é melhor para o território. Se respeitar 
daí a gente avança bem”. (GE1) 

“Os primeiros anos foram muito intensos. O Ministério da Saúde estava organizado para isso. 

Ele tinha os apoiadores de redes que faziam as discussões. A gente tinha um apoiador de rede 
muito importante. Ele vinha, conversava com o grupo condutor, fazia os questionamentos, 
monitorava a rede, ia em cada hospital, via se tem os leitos, se tem protocolos, se estão sendo 
regulados. Você tem toda uma estrutura, tiravam recursos. Por exemplo, hospital de Pedreira 
tinha leitos de retaguarda, no primeiro monitoramento o apoiador viu que não foi implantado. 
Daí tirou o recurso e repassou para outro hospital. Enfim, essa organização que estava 
acontecendo ela favoreceu muito a implantação da rede.” (GE4) 

O DRS exerceu a coordenação utilizando-se do Modelo Sistêmico5, apesar de 
reconhecer suas limitações técnicas, de gestão e estruturais. 

“Eu conversei com um grupo da UNICAMP que aplica o modelo sistêmico. Eu pedi a liberação e 

veio uma profissional para a regional para aplicar o modelo sistêmico, por processos, na regional 
... Ela sugeriu: e se a gente aplicar o modelo sistêmico? Por que no fundo a rede é um modelo 
sistêmico. É um pensar sistêmico, certo? Dentro deste grande grupo condutor a gente indicava 
sub-grupos das linhas de cuidado do AVC, IAM e Trauma, com os técnicos de cada serviço. Eram 
grupos grandes, discussões potentes. A dificuldade começa nas equipes da regional. A gente se 
articulou para trazer experts nos assuntos, especialistas. A gente não tem essa retaguarda do nível 
central. Foram atores locais da UNICAMP, PUC, algum serviço especializado dos municípios. 
Essa dependência foi positiva. Mas é muito ruim você ter de fazer a coordenação da implantação 
de uma política e não ter RH para fazer. A gente dependia muito dos municípios nos darem suporte 

 
4 Apoiadores de Rede: Técnicos descentralizados do Ministério da Saúde com a missão de apoiar os 

Grupos Condutores Regionais na elaboração dos Planos de Ações Regionais das redes (nota do autor). 
5 Modelo Sistêmico: referencial utilizado para elaboração do Plano de Ação Regional mediante o apoio 

técnico do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas – NEPP/UNICAMP. 



 
 

 
 

para conseguir avançar em algumas coisas. Então alguns grupos falavam, vamos lá avaliar o 
hospital, ia uma pessoa da regional e pessoas dos municípios. Eu acho que este movimento foi 
muito rico para os municípios, mas é frágil. Na hora em que você tem o papel de implantação de 
uma política numa regional e não tem equipe... hoje eu acho que deve estar pior ainda.” (GE1) 

É importante destacar que houve forte indução financeira pelo Ministério da 
Saúde, o que mobilizou os atores locais e provocou disputas, propiciando aportes 
imediatos significativos de recursos financeiros da ordem de mais de 100 milhões de 
reais/ano na RMC para custeio só na primeira fase6. Entretanto, o financiamento passa a 
ser um fator limitador a partir da crise econômica e da ruptura política nacional. Num 
primeiro momento, a possibilidade de aporte de recursos para qualificação de serviços já 
existentes, cujo custeio foi liberado pelo MS deu credibilidade ao processo. A partir da 
crise, a pouca liberação de recursos para ampliação e habilitação de novos serviços 
especializados, além da ausência do aporte de recursos estaduais específicos, geraram 
insegurança nos municípios, já sobrecarregados com o sub-financiamento do SUS e a 
dificuldade para manutenção do custeio de seus hospitais de pequeno porte. 

“Havia garantia de recursos na construção. Então todo mundo falava, eu amplio, eu faço, 
dinheiro tem... tudo que a portaria falava, os recursos... o desenho, o plano foi bem feito por que 
tinha a garantia de recurso. O financiamento da RUE foi significativo. De porta, investimento, 
leitos de retaguarda, de UTI, ampliou muito os leitos de UTI. Só que no meio do caminho da 
implantação da RUE começa a ter problemas com recursos financeiros no Ministério. Começa a 
crise. Em 2014, 2015... Como começou a crise perceberam que ia ser muito dinheiro, as redes 
despendiam muito dinheiro. Mas na hora que falta dinheiro, ninguém é parceiro de ninguém. 
Ninguém quer fazer nada para ninguém. Na hora do aperto é cada um por si. (GE1) 

“O que eu acho que faltou? Uma contrapartida do estado. Faltou o dinheiro do estado. Tem o 

dinheiro federal e do município, mas tem o do estado também, com avaliação e monitoramento. 
Nesse momento é hora de o estado entrar com o recurso.” (GE4) 

 As relações políticas e de poder assimétricas entre gestores estaduais e 
municipais, entre municípios de portes diferentes, entre gestores, equipes médicas e 
serviços filantrópicos, privados ou universitários estiveram presentes e foram 
determinantes no processo, seja de planejamento, seja de implementação. A relação com 
prestadores privados e mesmo públicos (UNICAMP e serviços gerenciados por OSS) 
atravessaram todo o processo de implantação de ferramentas de gestão das redes como a 
Contratualização e a Regulação.  

“Muitos gestores municipais ficam na mão dos prestadores. Do estado também. Nós temos um 

grande prestador estadual que é a UNICAMP que a gente fica muito não mão deles. A discussão 
é sempre dura. Apesar de ter avançado, até pelas discussões de redes, a gente conseguiu uma 
aproximação bacana. Dentro das discussões das redes eles participaram de tudo, então a gente 
conseguiu ter uma aproximação muito boa.A gente observa que essa discussão das redes 
fortaleceu alguns gestores para conversar com seu prestador: está vendo, é uma política, a 
contratualização, o recurso vem para você atender regionalmente, vai ser regulado. O gestor que 
tinha um bom entendimento da própria política conseguiu fazer uma discussão boa com seu 
prestador e entrou na rede. Outros que não tinham um bom entendimento, ou tinha restrições 
políticas, às vezes do prefeito, aí a gente não conseguiu avançar tanto.” (GE4) 

Foi importante o movimento de Contratualização dos serviços, com explicitação 
em contratos e convênios não só das metas e escopo assistencial, mas também o papel 

 
6 Fonte: Portaria GM-MS 1.264 de 20 de junho de 2012. 



 
 

 
 

deste ponto de atenção na rede de atenção às urgências e seu monitoramento. Em algumas 
situações isso não se materializou no instrumento contratual, ou mesmo formalizado, não 
se cumpriu na prática assistencial por dificuldades no monitoramento, prevalecendo a 
oferta com foco no interesse do prestador de serviços.  

“É lógico que sendo a RMC, a gente tem municípios e municípios, pequenos, médios... e isso foi 
bem complicado, pois existe o dono do hospital  daquele município que faz do que ele quer, recebe 
quem ele quer, como ele quer e a gestão é diferente. Quando chegava o grupo com discussões 
técnicas, que ele tinha que por os leitos na regulação... no primeiro momento, eles quase matavam 
a gente. Eu fui a todos os municípios. O grupo condutor foi. Se não, não ia se constituir rede. É 
diferente você ir e de fato ver. Uma coisa é você ter no papel, no CNES... e a gente teve gratas 
surpresas e grandes desilusões. Serviços bem estruturados, que funcionam direitinho, cumprem 
seu papel, a gente não tinha essa dimensão do micro. A resistência foi, é e será sempre muito 
grande.” (GM3) 

 A consolidação de uma “cultura” de Regulação emerge como o grande avanço e 

ao mesmo tempo o grande desafio para concretização da RAU. Embora a regulação ainda 
seja insuficiente, incipiente e atravessada por questões de poder e financiamento, este 
debate e algumas ações e arranjos foram disparados na RMC de Campinas. Iniciou-se a 
organização de um Complexo Regulador Macrorregional em contraposição à 
centralização estadual operada pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde 
– CROSS, bastante criticada por todos os atores locais.  

“Eu começo a criar um complexo regulador para a gente avançar. A U/E depende muito da 

regulação. Começou uma discussão de sair da CROSS e criar de novo regulação nas regiões, 
voltar algumas coisas para a região. Não avançou. Faltou recurso, não tinha RH... daí eu faço 
um movimento diferente de me juntar com Campinas, juntar o estado com Campinas, tanto que 
até hoje eles estão lá. “(GE1) 

“Daí entra pelo PS e vai para Santa Casa e a CROSS não cede vaga. A relação com a CROSS ta 
muito tensa. Todos os secretários reclamam. Você põe um caso e ela não tem vaga, daí ela dá 
baixa no caso! Você põe no outro dia, ela dá baixa. Não, não tem para onde mandar, daí dá baixa. 
Eu vou fazer o que com o paciente? Dar baixa nele também? Daí você coloca na CROSS todo dia, 
todo dia, estressa!” (GM2) 

Algumas ações, ainda incipientes já apresentam resultados na regulação do acesso 
às referências, como a “fusão” entre a regulação do DRS e do município de Campinas, a 

organização em curso de microrregulações regionais, a implantação de Núcleos Internos 
de Regulação – NIR em alguns hospitais (também limitada por questões de financiamento 
e resistências de dirigentes e das próprias equipes médicas) e a implantação de fluxos de 
contra-referência de casos menos complexos dos hospitais de maior densidade 
tecnológica para leitos de retaguarda de hospitais de menor porte (sobretudo de serviços 
sob gestão estadual para serviços municipais).  

“O que a gente está implantando é a microrregulação regional em Sumaré. Como funciona: a 
gente põe transparência e formaliza qual é o fluxo natural. Antigamente precisava colocar na 
CROSS, o regulador em São Paulo autorizar.” (GE2) 

“Por exemplo, o NIR não avançou muito. Alguns hospitais puseram NIR, outros não. Não saiu o 
recurso dos NIR. Para você montar o RH de um NIR 24 hs, ele vai ser horizontal e cuidar de todo 
o hospital, não só do Pronto Socorro. Daí vem uma portaria com muitas exigências se não se está 
dando o dinheiro para fazer.” (GE1) 



 
 

 
 

Apesar disso, a regulação de leitos foi implantada em poucas unidades 
hospitalares e quando ocorre, dá-se de modo manual através de atualização diária de 
planilhas.   

“A CROSS não regula leitos, ele regula porta, e a gente não teve força aqui para bancar essa 

discussão. O que a gente fazia e faz ainda, é pedir o censo de leitos, num processo manual.” (GE3) 

 A aprovação do Plano pelo Ministério da Saúde foi em 2012, último ano de 
gestões municipais, coincidindo sua implementação com as transições de governos. Com 
as mudanças nas gestões municipais em 2013, em se considerando a grande renovação de 
prefeitos e secretários municipais de saúde, houve dificuldades no cumprimento de 
pactuações. Grande parte dos novos gestores municipais desconhecia e/ou desconsiderou 
as pactuações prévias, havendo necessidade de alterações no Plano de Ação e revisões 
para adequação de referências ou destinação de recursos para investimentos.  

“A gente sente a dificuldade dos municípios quando muda, “muda tudo e eu não consigo mais...” 

A gente avança daí tem um retrocesso e tem de reconfigurar a rede, isso é muito perverso. Por 
mais que tenha habilitação, tenha custeio, tenha diretriz, o quanto a gente tem a condição de 
manutenção disso, independe do que acontece. E não é só no nível municipal, mas também 
estadual, federal...” (GM3) 

Houve ao final de 2013 mudanças na alta direção da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo, encerrando um ciclo produtivo de diálogo interfederativo. Ainda, a 
dificuldade em manter a prioridade para as Redes de Atenção à Saúde pelo Ministério da 
Saúde a partir da crise econômica e da posterior ruptura politica impactou fortemente na 
consolidação da RAU, principalmente pela descontinuidade do financiamento.      

Há poucos relatos de ações de capilarização do Plano de Ação da RAU, seus 
componentes técnicos e conceituais para os serviços e nas práticas assistenciais em saúde.  

“O envolvimento realmente eu não sei dizer como foi para dentro dos serviços. Na RUE, eu não 
sei dizer se houve essa conversa dentro dos serviços municipais. A gente não sabe dizer como foi 
o movimento dentro dos serviços municipais, com os médicos, enfermeiros... a gente não sabe se 
a pessoa que participava fazia a conversa para dentro.” (GE1)   

Observa-se maior ênfase na estruturação das redes e pouca ênfase na 
transformação das práticas clínicas para novos e melhores modos de produção do cuidado. 
Reconhece-se a implantação da Classificação de Risco nas Unidades de Pronto 
Atendimento, além de Protocolos de acesso e assistenciais para garantia de tempos 
oportunos e cuidados assistenciais de qualidade (em especial o uso de trombolíticos para 
AVC e IAM), mas não há registros de ações de Educação Permanente, ou mesmo de 
Educação Continuada, com os trabalhadores dos diversos pontos de atenção.  

“Eu acho que uma grande conquista foi a utilização dos protocolos de classificação de risco pelas 

portas. Com a ampliação das UPAs, essa cultura da classificação foi entrando para dentro dos 
municípios e dos serviços.” (GE3) 

“A gente tem de pensar na formação dos nossos profissionais. Se a gente quer uma rede potente, 
precisa formar melhor os profissionais. A gente tinha esperança que com as redes tivesse uma 
ação mais estruturada, está patinando. A gente precisa encantar os profissionais para a atenção 
à saúde pública, a saúde generalista. Não só valorização monetária, isso é importante, mas não 



 
 

 
 

só. Tem que ter um algo a mais, de acreditar... e condições de trabalho, condições para fazer. São 
coisas que talvez ajudassem a pensar esta constituição de redes.” (GM3)   

Houve significativa diferença na implementação dos componentes da RUE na 
Região Metropolitana de Campinas havendo evidente predomínio do componente 
hospitalar nas discussões.Em relação à estrutura hospitalar houve grande ênfase na 
reorganização das referências dos leitos existentes dentre as modalidades de retaguarda e 
intensivos e sua qualificação que possibilitaram significativo aporte para financiamento 
de custeio. A definição das três grandes portas de urgência  para a RRAS gerou disputas, 
mas houve pré-definição técnica e política para habilitação dos Hospitais da UNICAMP 
e PUC, além do Hospital Mario Gatti.  

“Por que na RUE já veio definido para nós quais são as grandes portas. Não fomos nós que 

definimos. Veio assim: são três portas aqui, UNICAMP, PUCCAMP e Mario Gatti. Acho que era 
isso. Mas como é que vocês fecham as portas? Nós é que temos de discutir para ver se essas portas 
são reais. Então, as três portas da RRAS, não tem nenhuma em São João... você entendeu? Veio 
pronto para nós. Então começa assim, já esse enrrosco. Já estavam definidas as grandes portas, 
já tava rolando para liberar recursos e a rede não estava pronta ainda.” (GE1)  

Vários municípios previram ampliação de leitos e habilitações de serviços em seus 
hospitais de pequeno porte, além do Hospital Regional de Sumaré e Hospital Ouro Verde 
em Campinas. Entretanto, não foram liberados recursos para estas ampliações de leitos 
pelo Ministério da Saúde e também não houve habilitação de leitos de Cuidados 
Prolongados na região. 

Em relação aos demais componentes da RUE, houve dificuldades pelos 
municípios para a implantação das Unidades de Pronto Atendimento – UPA planejadas, 
seja na execução das obras, seja pelo financiamento necessário para manutenção de seu 
funcionamento.  

“Outra coisa foi o “boom” das UPAs que foi na mesma época. Muitos pediram e daí houve 

mudanças de governo nos municípios e muitos dos novos gestores não bancaram e daí não 
aconteceu.” (GE3)            

“Esse projeto de UPAs no Brasil é um estelionato para os municípios. Estou utilizando uma 
palavra meio forte, mas é essa, não encontraria outra. Com toda essa estrutura nós não recebemos 
quase nada. Nós temos duas ou três já habilitadas, mas o recurso não vem. Além de ser baixo, o 
valor de custeio, ainda não recebe.” (GM1) 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que poderia qualificar o 
componente pré-hospitalar e a regulação do acesso, surge como “nó crítico” da rede uma 

vez que a omissão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em seu financiamento 
inviabilizou a implantação de um SAMU regional, sendo cobertos hoje pelo serviço 
apenas três municípios de toda a Região Metropolitana (Campinas, Hortolândia e 
Sumaré). Há relatos de três projetos formulados e relatos de iniciativas frustradas de 
financiamento estadual da regulação e de integração com o GRAU 193 do Corpo de 
Bombeiros.  

“A outra questão que estava no plano, foi muito discutida, até hoje, e não aconteceu é o SAMU. é 

uma vergonha, mas nossa região não tem SAMU regional. Nossa região não tem SAMU regional! 
Tem Hortolândia e Sumaré e o municipal de Campinas. E tem tudo, projeto, estudos, contas, 
planilhas, de todo tipo, para todo gosto. Tem o que o H. fez, que a Oeste fez, o que Campinas tinha 



 
 

 
 

feito, depois os dois juntos, até por que a habilitação, qualificação dependia do SAMU. Foi então 
que a gente fez a proposta para o estado para entrar com uma parte de financiamento do custeio 
do SAMU. Daí veio a resposta que eles entravam sim, que eles já tinham entrado. Que a parte 
deles já estavam pondo. Que era regulação e helicóptero. Daí foi uma briga feia: quem pediu 
helicóptero? A gente quer o recurso para custear. Daí afirmaram: eu entro com a regulação, lá 
no GRAU. E aí o assunto esfriou.” (GM2) 

A política de assistência e internação domiciliar denominada “Melhor em Casa” 

destaca-se como o “grande avanço” desta rede temática, sendo implementada pela 

maioria dos municípios devido a um financiamento para custeio satisfatório, pela 
desospitalização e pela qualidade da atenção desenvolvida e do cuidado multiprofissional 
humanizado.Já a Atenção Básica foi totalmente negligenciada neste processo, constando 
no projeto da RUE apenas de modo cartorial.   

“O Melhor em Casa foi muito bom. A maioria dos municípios abriu serviço e foi o que salvou a 
rede. Estas pessoas hoje não estão ocupando leito hospitalar e nós ainda temos superlotação 
hospitalar.” (GE3) 

“Outra coisa que nós não fizemos foi a atenção primária, o papel da atenção básica na rede. A 

gente chegou a discutir classificação de risco, mas daí dizem, não dá, a UBS é porta de entrada, 
precisa ser por vulnerabilidade. Nós tentamos fazer seminário mas não colou. Ficou descolado. 
Só tem o carrinho de emergência, o que você pode fazer...” (GE3) 

Também não se discutiu ou planejou a implantação de Salas de Estabilização na 
região, bem como ações de Promoção à Saúde e da Força Nacional do SUS (único 
componente federal da RAU).   

Por fim, as linhas de cuidado planejadas com critérios técnicos, parâmetros e 
participação de equipes especializadas, que tinham o objetivo de integrar os pontos de 
atenção, não foram completamente implantadas devido a não habilitação de serviços 
especializados pelo Ministério da Saúde, ocasionando descontinuidade do cuidado. 

“Então começa a ter essa quebra nas redes. A RUE avançou, mas prejudicou muito a interrupção 
das linhas de cuidado. Acho que foi na hora de implantar as linhas de cuidados que ficou ruim. 
Na hora de implantar no serviço não saiu o recurso, fazer o fluxo e a garantia, cadê o recurso 
daqui? Vamos lá brigar. Tem coisa que não saiu até hoje. Por exemplo, Indaiatuba, você vai falar 
para o gestor: você vai fazer... ele responde: cadê o dinheiro? Até estavam devolvendo o pouco 
dinheiro que receberam. Eu não quero mais ficar nessa linha de cuidado. Se eu não vou ter 
garantia de financiamento para aquilo que sou referência eu não vou pagar a conta da região, ou 
da microrregião...” (GE1)      

 A Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio foi a mais discutida, melhor 
estruturada e implantada, com a introdução da trombólise e ampliação da hemodinâmica, 
entretanto ainda há grande demanda reprimida por cirurgia cardíaca de revascularização 
devido à insuficiência de leitos, além de disponibilidade de marcapasso aquém da 
necessidade. A Linha de Cuidados do Acidente Vascular Cerebral teve como aporte 
importante também a introdução do uso de trombolíticos e atendimento imediato mais 
resolutivo, embora haja insuficiência de serviços especializados na região, dificuldades 
para contratação de equipes médicas e lentidão para habilitação e financiamento dos 
novos serviços planejados. Já a Linha de Cuidados do Trauma aparece como grande “nó 

crítico” da região devido ao grande volume de casos provenientes de acidentes, sobretudo 

automobilísticos, e a baixa capacidade de intervenção do setor saúde sobre seus 



 
 

 
 

determinantes. A baixa capacidade instalada de serviços especializados, sejam 
ortopédicos, sejam neurológicos, levaram à proposta de implantação de um hospital 
especializado em trauma na região de Campinas que não foi executado, desmobilizando 
a discussão sobre esta linha.  

“O trauma, se a gente for pensar no Ministério, ele pouco avançou com a RUE. Ele ficou mais na 

urgência de porta e não avançou na linha de cuidado, nas órteses, próteses, reabilitação, 
cirurgias... eu acho que é um nó que nós temos ainda. Agora o IAM e AVC, avançou muito, por 
trabalhar a prevenção, a promoção, o tempo oportuno, o trombolítico... Eu não preciso internar 
para fazer cateterismo. A gente começa a ter essa coisa mais “parruda” de resolução, mesmo não 

tendo tudo no mesmo lugar. Isso é bem legal. Nestas duas linhas a gente avança.” (GM3) 

Enfim, os gestores tem a percepção que a organização da Rede de Atenção às 
Urgências na RMC de Campinas teve capacidade para tornar o primeiro atendimento mais 
ágil e em tempo oportuno, aumentando a sobrevida dos usuários. Entretanto, a 
insuficiência da rede de apoio especializada e da atenção pós-hospitalar impactam 
principalmente no suporte após o atendimento de urgência e emergência, com a 
insuficiência de serviços de atendimento eletivo ambulatorial, hospitalar (cirurgias 
ortopédicas, cardíacas, neurológicas) e de reabilitação. 

“Eu enxergo que melhorou a sobrevida dos pacientes. Pensando na cárdio e no AVC. Eles têm 

uma sobrevida, o primeiro atendimento mais rápido, os PAs, as referências mais formalizadas. O 
paciente sobrevive. Só que a gente tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Há relatos 
que o paciente passa a ser morador do hospital, durante 120 dias ele tem e estar por ali. Ele teve 
o primeiro suporte à vida rápido, mas e depois?” (GE2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÊNDICE 5 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO PARA USUÁRIOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 
NA PESQUISA “A REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS: UMA ABORDAGEM 

MICROPOLÍTICA” 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “A Rede de Atenção 

às Urgências: uma abordagem micropolítica”, que tem como objetivo analisar o 

processo de implementação e conformação dos modos de produção do cuidado da 

Rede de Atenção às Urgências na Região Metropolitana de Campinas.  Para tanto, será 

realizada a análise qualitativa de narrativas obtidas por meio de entrevistas com 

gerentes de serviços de saúde considerados pontos de atenção da RUE. As entrevistas 

seguirão um “roteiro de entrevista”, no formato semiestruturado, abordando os seguintes 

elementos analíticos: história social do usuário; experiência com o cuidado em saúde e, 

em especial, experiência com a implementação da Rede de Atenção à Urgência. A 

pesquisa prevê ainda a coleta de depoimentos de gestores do SUS e usuários do 

sistema. A sua participação se dará através de depoimento, sendo que esta fase terá 

caráter  permitirá acumular elementos para a fase de entrada no campo dos serviços 

através de cenas produzidas a partir da reconstrução dos itinerários terapêuticos 

percorridos e mapas de cuidados produzidos por usuários-guia que utilizaram a Rede 

de Atenção às Urgênias em uma das 3 linhas de cuidados: Infarto Agudo do Miocárdio, 

Acidente Vascular Cerebral ou Trauma.   

São direitos do(a) Sr.(a), enquanto participante desta pesquisa: 

7- Garantia de sigilo e privacidade: Todas as informações obtidas 

através de sua participação neste estudo serão analisadas em conjunto com as 

de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros 

participantes em nenhum momento; 

8- Garantia de plena liberdade de recusar-se a participar ou 
retirar seu consentimento: O(A) Sr(a). tem toda a liberdade de retirar o seu 

consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer momento, sem 

penalização alguma; 

9- Garantia sobre o uso restrito de dados e material coletado: 

O(A) Sr(a). tem a garantia de que todos os dados obtidos durante a entrevista, 

assim como qualquer material coletado, só serão utilizados neste estudo; 



 
 

 
 

10- Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: A 

qualquer momento, se for de seu interesse, o(a)Sr(a). poderá ter acesso a todas 

as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 

gerais do estudo; 

11- Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando 

o estudo for finalizado, o(a)Sr(a). será informado sobre os principais resultados 

e conclusões obtidas no estudo;  

12- Garantia de acesso à informação: Em qualquer etapa do estudo, 

o(a)Sr(a). poderá ter acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal pesquisador é Luís Fernando 

Nogueira Tofani, estudante de pós-graduação da Unifesp (Doutorado), orientado 

pelo Prof. Dr. Ademar Arthur Chioro dos Reis. Eles podem ser encontrados no 

endereço Rua Botucatu, 740. 4o andar, sala 451. Programa de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva. Vila Clementino. São Paulo-SP. Telefone: 5576-4876 ou 

5576.4848 voip 1879. E-mail: luis.tofani@gmail.com ou 

arthur.chioro@unifesp.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Unifesp – Rua Professor Francisco de Castro, 55 Telefone: 5571-1062, FAX: 

5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 
O(A)Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa 

pessoal em qualquer fase do estudo. Esse termo foi elaborado em duas vias 

devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o(a)Sr(a). e a outra conosco. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 
que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “A REDE DE ATENÇÃO 

ÀS URGÊNCIAS: UMA ABORDAGEM MICROPOLÍTICA”.  

Eu discuti com o pesquisador sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados e as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. 

 Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades.  

mailto:luis.tofani@gmail.com
mailto:arthur.chioro@unifesp.br
mailto:cepunifesp@unifesp.br


 
 

 
 

Data:  ____/____/____ 

 

Nome do participante da pesquisa:____________________________ 

 

Assinatura_____________________________________________________

___ 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos 
Livre e Esclarecido do Sr. Acima assinado para a participação neste estudo. 
Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

Data:  ____/____/____ 

Nome do Pesquisador: ______________________________________  

 

Assinatura do Pesquisador:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÊNDICE 6 – CENAS 

CENA 1: TRAGÉDIA NA NOITE DE NATAL 

 

 Fabiano tem 46 anos e vive em situação de rua realizando trabalhos informais de 

pedreiro, “catador de recicláveis” e “cuidador de carros”. Na noite de 24 de dezembro, ao 

entrar em um terreno baldio para guardar um colchão velho que encontrou na rua e 

protegê-lo da chuva, caiu em uma fossa que estava aberta. Passou a noite de natal dentro 

da fossa, sendo socorrido após pedir ajuda a uma pessoa que passava e ouviu seus gritos: 

“Quando amanheceu o dia, eu escutei um rapaz ao telefone. Falando. alô. alô, alô, eu 

quero falar com fulano. Aí comecei a gritar socorro. Ele me olhou e foi ver. Eu falei: ô 

filho, por favor, eu caí aqui ontem à noite e quebrei a perna. Eu não consigo sair daqui. 

Chama o SAMU pra mim, é de graça. É 192 ou Corpo de Bombeiro que é 193.” 

 Foi resgatado pela equipe do SAMU e levado ao Hospital Público Municipal onde 

foram diagnosticadas múltiplas fraturas nas pernas. Transferido ao Hospital Estadual 

Regional de Sumaré, foi submetido à cirurgia e imobilização externa (gaiola). Está há 90 

dias internado no Hospital Público Municipal, onde foi entrevistado, para onde retornou 

e permanece pelo fato de não possuir residência nem vínculos familiares que possibilitem 

os cuidados necessários até sua recuperação. Aguarda obtenção de benefício 

previdenciário para alta hospitalar que, segundo ele, está sendo providenciado pelo 

Serviço Social do hospital. Manifesta desejo de melhora para reorganizar sua vida: 

“Melhorar e conseguir um benefício que a Assistente Social aqui, mais a médica, fez as 

papelada ai e mandou pro INSS. Se eu conseguir o benefício, aí eu consigo pagar um 

cômodo de aluguel, até tenho aonde. Pagar um cômodo de aluguel, comprar caminha de 

solteiro na loja de móveis usados, e aí eu consigo me virar sozinho. Sozinho, não, com 

Deus, né?” 

 

 

 



 
 

 
 

CENA 2: ILUSTRE CIDADÃO 

 

 Horácio tem 74 anos e é aposentado. Por muitos anos teve comércio numa cidade 

do interior de São Paulo, sendo bastante conhecido e apresentando boas condições 

financeiras. Há 5 meses teve AVC e foi atendido pelo SUS na Santa Casa segundo relato 

da esposa: 

“Estávamos tomando café da manhã. Ele estava bem, ele que preparou o café. Estava 

sentado, eu vi o sintoma, me pareceu só uma convulsão, e aí eu chamei o SAMU, que veio 

prontamente e levou e lá constatou um AVC isquêmico. Levaram para a Santa Casa e 

fizeram o procedimento, porque obstruiu o vaso, podia o tratamento: não desobstruir, 

desobstruir parte ou desobstruir tudo. Desobstruiu tudo, mas ele ficou com uma sequela, 

que está se recuperando.” 

 Está em casa, com seqüelas na mobilidade e fala, sendo cuidado pela esposa e por 

cuidadores, nutricionista e fisioterapeuta contratados pela família. É acompanhado no 

ambulatório da Santa Casa e por um médico que é vizinho e amigo da família. A esposa 

relata bom atendimento no hospital e que Horácio tem boas relações sociais:  

“É muito conhecido, desde aquele que fica no estacionamento, que jogam bola juntos, 

até aquele, o Diretor, os médicos todos porque tivemos um Restaurante e ele é conhecido, 

foi muito bem atendido.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CENA 3: O COMERCIANTE 

 

 Paulo tem 62 anos é nascido na Paraíba, mas vive em município no interior de 

São Paulo há mais de 30 anos onde é comerciante e possui um bar e mercearia. Acidentou-

se ao cair da escada tendo luxação do ombro e fratura. Relata que este é o terceiro acidente 

com fratura que tem ao realizar melhorias em seu estabelecimento. Foi levado por um 

funcionário à UPA, pois segundo ele, o atendimento é mais rápido. Entretanto não 

conseguiram reduzir a fratura e foi transferido para a Santa Casa, onde tem ortopedista: 

“Fui até o UPA, chegando lá fui atendido lá, eles tentaram colocar o ombro no lugar, 

mas não conseguiram, Aí, me transferiram com ambulância até a Santa Casa. Aí, no dia, 

lá na Santa Casa, tentaram colocar no local, mas aí precisou ir pro Centro Cirúrgico. 

Foi aí que foi feita a colocação do ombro no local.” 

 Está em casa, imobilizado, sob acompanhamento no ambulatório de ortopedia da 

Santa Casa e cuidados da esposa. Os Médicos irão decidir se há necessidade de 

intervenção cirúrgica e/ou fisioterapia: 

 “Tô aguardando porque tem um osso trincado e a recuperação é demorada. Mas eles 

acham que não precisa fazer cirurgia.” 

Quer recuperar-se logo para voltar a cuidar de seu comércio e relata bom 

atendimento:  

“Na verdade, graças a Deus, o atendimento foi muito bom, eu não posso reclamar, 

apesar de que a gente sabe que a Saúde está meio debilitada em todo local, né? Mas fui 

muito bem atendido.Tanto na UPA quanto na Santa Casa, não posso reclamar.” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CENA 4: FAMÍLIA SOLIDÁRIA 

  

Mari tem 49 anos, é hipertensa e trabalha como auxiliar de serviços gerais numa 

empresa de terceirização de serviços. Teve um Infarto Agudo do Miocárdio há 90 dias  

“Eu tava, num domingo, num churrasco, normal. Não tava sentindo nada. Cheguei em 

casa, era por volta das sete da noite, tomei um banho, descansei e dez horas fui dormir. 

Deitei e acordei como falta de ar e dor, muita dor no peito. A minha filha, como está 

fazendo enfermagem, aí eu liguei pra ela e perguntei: filha, onde você está?  Ela falou: 

tô chegando. Eu falei: eu não tô bem. Ela falou, eu já estou chegando. Ela chegou e viu 

que era infarto. Aí ela acordou meu marido, meu marido já levou no Hospital. Eu cheguei 

lá e era mesmo.” 

Relata bom atendimento no hospital municipal: 

“Chegamos, falou mesmo que era princípio de infarto, mas tinha que fazer os exames 

pra ver se era infarto mesmo. Fui muito bem atendida. Não tenho que reclamar. 

Enfermeiro, médicos, deu o maior auxílio, fiquei lá cinco dias, muito bem tratada por 

eles, profissionais.”  

 Entretanto, após a alta hospitalar aguardou 40 dias por procedimento de hemodinâmica 

(“cateterismo”) que seria realizado no Hospital da UNICAMP, até que a família e amigos 

se cotizaram e pagaram no Hospital Samaritano, estabelecimento privado na cidade de 

Campinas: 

“Aí, eles falaram que ia demorar. E eu não podia esperar. Procurei outras pessoas e eles 

falaram que estava demorando  meses pra fazer cateterismo. E isso é urgência. Aí eu 

optei em pagar particular. A família toda ajudou.”  

Hoje retornou ao trabalho, faz acompanhamento com cardiologista no Centro de 

Especialidades do município e controle da pressão arterial na UBS.  

 

 



 
 

 
 

CENA 5: SEM LENÇO, NEM DOCUMENTO 

 Vanessa tem 47 anos e trabalhava como ajudante de serviços gerais numa empresa 

de limpeza. Há 3 anos teve um AVC isquêmico leve. Foi atendida no Hospital Municipal 

e transferida para o Hospital da PUC-Campinas, de onde teve alta sem grandes seqüelas. 

Retornou ao trabalho e manteve acompanhamento na UBS. Teve mais três episódios de 

AVC, relatando atendimentos de urgência também no Hospital Municipal e Hospital 

Regional de Sumaré. O último e mais grave AVC foi há 60 dias: 

“Foi assim, eu tava sentada num pufe ali, sentada, conversando normal. Aí, de repente, 

a minha boca começou a entortar, a minha mão começou “coisar” ... aí minha filha ... 

foi ela que viu: mãe, a senhora tá ficando com a boca torta. Então, aí, eu chamei a 

vizinha, porque meu carro... Ai eu chamei a vizinha, uma colega nossa que está sempre 

aqui com a gente, aqui é igual a uma família, aí ela chegou, foi aonde levou nós 

imediatamente pra PUC. Porque meu carro não pode passar pra lá porque tá sem placa 

e sem documento”. 

 Após alguns dias de internação teve alta hospitalar e está acamada no domicílio, 

sendo cuidada por familiares e amigos da igreja que frequenta. Embora já fizesse 

acompanhamento na UBS, após este último episódio ainda não teve consulta médica nem 

fisioterapia, segundo relato do esposo: 

“Depois que ela teve esse quarto AVC, ainda não foi, porque ainda não chegou o tempo 

de ir no Dr. Rodolfo. Eu levei os exames avisando que eu não podia ir levar ela pra fazer 

porque tinha acontecido isso. Aí, eles disseram que quando ela estivesse andando, que 

eu levasse porque os exames ainda está válido (...) ainda não fez fisioterapia, porque, 

tava esse negócio de final de ano, de recesso, que fecha tudo, não abre nada. Aí, depois 

tem fila, tem que ficar aguardando na fila pra poder fazer.” 

Emocionada, Vanessa relata a dificuldade em estar dependente, sem autonomia: 

“É muito ruim você ficar dependendo dos outros. Ser dependente dos outros pra tudo, 

depender pra tomar um banho, pra subir escada, é muito ruim, é humilhante  (embarga 

a voz)”... 

 



 
 

 
 

CENA 6: SE NÃO É POR AMOR, VAI NA DOR! 

 

 Ademar tem 67 anos e é aposentado. Dedica-se a atividades esportivas e bailes da 

“Terceira Idade”. Há 15 dias teve um Infarto Agudo do Miocárdio e foi levado por 

familiares para o Pronto Socorro da Santa Casa: 

“eu nunca tinha entrado num hospital, ficado internado. Agora, passei por esse infarto, 

cheguei no hospital fui muito bem atendido, foi rapidinho, fizeram o que tinha que ser 

feito. Fizeram o soro, puseram dois cateteres, um em cada braço, um medidor de pressão. 

Agora, quanto ao remédio que me deram, vou ficar devendo...” 

Hoje está bem, em casa. Já tem cirurgia agendada no Hospital Regional para 

revascularização miocárdica na próxima semana. Relata uma vida saudável, mas atribui 

sua doença ao tabagismo: 

“Sempre mantive atividade física. Sempre me alimentei bem. Nunca bebi bebida 

alcoólica. Nunca fiz extravagância, nada disso. Sempre vou dormir no mesmo horário. 

Levanto bem de manhã, cedo também, não fico até 10 horas na cama. O meu problema 

é o cigarro... Parei, parei na pancada. No susto. Não é por amor, vai na dor. Espero que 

eu volte a fazer as atividades que eu sempre fiz. Que era caminhar, dançar, correr, 

nadar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÊNDICE 7 – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GERENTES 

ENTREVISTAS - GERENTES 

ROTEIRO 

● APRESENTAÇÃO PESSOAL DO(S) ENTREVISTADOR(ES) E OBJETIVOS DA 
PESQUISA 

● QUESTÕES ÉTICAS: SIGILO, ANONIMATO, GRAVAÇÃO, TCLE 

● APRESENTAÇÃO PESSOAL E HISTÓRIA PROFISSIONAL DO ENTREVISTADO 

● LEITURA DAS CENAS: “O QUE ESSAS DUAS CENAS MOBILIZAM EM VOCÊ?” 

● “A PARTIR DE 2012 TIVEMOS O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA (RUE) NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS: O QUE VOCÊ ME 

CONTA SOBRE ISSO?”  

● QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA APROFUNDAMENTO A PARTIR DOS 
ANALISADORES IDENTIFICADOS NAS ENTREVISTAS COM OS GESTORES: 

1. DISPUTAS E TENSÕES NO PROCESSO DE PACTUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA RUE 

2. AS CONEXÕES/DESCONEXÕES DO SERVIÇO POR ELE DIRIGIDO COM OS OUTROS 

COMPONENTES DA RUE (PEDIR PARA QUE ELE TRAGA UM CASO COMO EXEMPLO) 

3. O QUE VOCÊ ACHA QUE ACONTECEU A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DA RUE COM O 

CUIDADO? 

ANALISADORES 
 
- FINANCIAMENTO COMO FATOR DE 
INDUÇÃO   
- O PAPEL DA SES (VISIBILIZAR AS 
DIVERSAS FACES) 
 - A FRAGILIDADE DOS GESTORES  
 - RELAÇÕES ASSIMÉTRICAS DE PODER 
 - FRAGILIDADE NO CONTEXTO DA 
REGULAÇÃO   
- DISPUTAS, MOVIMENTOS E INTERESSES 
DOS ATORES 
- DESCONTINUIDADE DA GESTÃO   
 

 
- NÃO INTERNALIZAÇÃO E A PACTUAÇÃO 
FEITA “POR CIMA”,  
- COMO CONSEGUIRAM AVANÇOS 
APESAR DE TUDO? 
 - O LUGAR DO CUIDADO NA PACTUAÇÃO  
 -     CENTRALIDADE DOS HOSPITAIS NO 
PROCESSO  
- “MELHOR EM CASA” COMO O 

DIFERENTE   
-     PRESENÇA DO CONHECIMENTO 
TÉCNICO 

 

● ALGO MAIS A ACRESCENTAR? 

● AGRADECIMENTOS 

 

 

 



 
 

 
 

APÊNDICE 8 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO PARA GERENTES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 
NA PESQUISA “A REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E A PRODUÇÃO VIVA DE 

MAPAS DE CUIDADOS” 

 

Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “A Rede de Atenção 

às Urgências e a Produção Viva de Mapas de Cuidados”, que tem como objetivo analisar 
o processo de implementação da Rede de Atenção às Urgências nas Regiões de Saúde 
de Campinas–SP e de Passo Fundo-RS e as possíveis ressignificações que possa ter 
assumido. Para tanto, será realizada a análise qualitativa de narrativas obtidas por meio 
de entrevistas com gerentes/coordenadores de serviços de saúde.  

As entrevistas seguirão um “roteiro de entrevista”, no formato semiestruturado, 

abordando os seguintes elementos analíticos:experiência com o trabalho em saúde e a 
gestão do serviço de saúde e, em especial, com a implementação da Rede de Atenção 
à Urgência.  

A sua participação se dará através da realização de uma entrevista, orientada 
pelas questões acima. Por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, os riscos envolvidos 
são o de constrangimentos dos entrevistados e exposição pública. Há risco de quebra 
de sigilo e ainda que seu nome não seja informado, você poderá vir a ser identificado 
pela função exercida, porém todos os cuidados serão tomados para assegurar que isto 
não ocorra. 

Enquanto benefícios, espera-se a produção de elementos que contribuam no 
funcionamento, organização, acesso, regulação, garantia de qualidade e integralidade 
do cuidado, organização em rede e outros elementos constitutivos da RUE.  

Solicitamos sua autorização para que a entrevista possa ser gravada e 
posteriormente transcrita. O conteúdo será eliminado automaticamente após a 
transcrição para minimizar o risco de sua exposição, cabendo salientar que não há 
nenhum outro tipo de risco envolvido com este estudo.  

São direitos do(a) Sr.(a), enquanto participante desta pesquisa: 

13- Garantia de sigilo e privacidade: Todas as informações obtidas 
através de sua participação neste estudo serão analisadas em conjunto com as 
de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros 
participantes em nenhum momento; 

14- Garantia de plena liberdade de recusar-se a participar ou 
retirar seu consentimento: O(A)Sr(a). tem toda a liberdade de retirar o seu 
consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer momento, sem 
penalização alguma; 



 
 

 
 

15- Garantia sobre o uso restrito de dados e material coletado: 
O(A)Sr(a). tem a garantia de que todos os dados obtidos durante a entrevista, 
assim como qualquer material coletado, só serão utilizados neste estudo; 

16- Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: A 
qualquer momento, se for de seu interesse, o(a)Sr(a). poderá ter acesso a todas 
as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 
gerais do estudo; 

17- Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando 
o estudo for finalizado, o(a)Sr(a). será informado sobre os principais resultados 
e conclusões obtidas no estudo;  

6 - Garantia de acesso à informação: Em qualquer etapa do estudo, o(a)Sr(a). 
poderá ter acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 
eventuais dúvidas. O principal pesquisador é Luís Fernando Nogueira Tofani, estudante 
de pós-graduação da Unifesp (Doutorado), orientado pelo Prof. Dr. Ademar Arthur 
Chioro dos Reis. Eles podem ser encontrados no endereço Rua Botucatu, 740. 4o andar, 
sala 451. Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva. Vila Clementino. São Paulo-
SP. Telefone: 5576-4876 ou 5576.4848 voip 1879. E-mail: luis.tofani@gmail.com ou 
arthur.chioro@unifesp.br. O responsável pela pesquisa de campo na Região de Passo 
Fundo é o Prof. Dr. Cristian Fabiano Guimarães. Ele poderá ser contatado pelo telefone 
(51) 8012-0680 e encontrado no seguinte endereço: Av Ipiranga, 6311, Bairro Partenon, 
Porto Alegre-RS. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 
em contato com um dos seguintes Comitêsde Ética em Pesquisa (CEP):1) Unifesp – 
Rua Botucatu, 740, sala 419,Telefone: 5571-1062, FAX: 5539-7162– E-mail: 
cepunifesp@unifesp.br; 2) Imed, Rua Senador Pinheiro 304, Passo Fundo-RS, Telefone 
(54) 30456100 ou 30456107. E-mail: cep@imed.edu.br;  ou, ainda, 3) da Escola de 
Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Av Ipiranga, 6311, Bairro 
Partenon, Porto Alegre-RS, telefone: (51) 3901-1509, e-mail: ceps-
esp@saude.rs.gov.br 

O(A)Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 
participação neste estudo. Da mesma forma, o(a)Sr(a). não terá nenhuma despesa 
pessoal em qualquer fase do estudo. Esse termo foi elaborado em duas vias 
devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o(a)Sr(a). e a outra conosco. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 
que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “A REDE DE ATENÇÃO 

ÀS URGÊNCIAS E A PRODUÇÃO VIVA DE MAPAS DE CUIDADOS”.  

Eu discuti com o pesquisador sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados e as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades.  

 

 

mailto:luis.tofani@gmail.com
mailto:arthur.chioro@unifesp.br
mailto:cepunifesp@unifesp.br
mailto:cep@imed.edu.br


 
 

 
 

Data:  ____/____/____ 

 

Nome do participante da pesquisa: 
__________________________________________________________ 

 
Assinatura_________________________________________________ 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos 
Livre e Esclarecido do Sr. Acima assinado para a participação neste estudo. 
Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

Data:  ____/____/____ 

Nome do Pesquisador:  

_____________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador: 

_____________________________________________________ 

 


