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A Estação de Trabalho Observatório do Mercado de Trabalho em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Minas

Gerais (SUS-SES/MG), denominada Observatório de Recursos Humanos em Saúde, foi implantada em

2005 como resultado de uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, através do Núcleo

interdisciplinar sobre gestão em organizações não empresariais (Nig.one) da Faculdade de Ciências

Econômicas, alinhado à iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), juntamente com o

Ministério da Saúde (MS). Sua constituição permitiu que se construísse uma rede de profissionais, tanto da

esfera acadêmica quanto da esfera pública, voltados primordialmente ao espaço da Atenção Primária à Saúde em sua

estratégia hegemônica de Saúde da Família.

Esta iniciativa considera o  espaço da Saúde complexo e diversificado, impondo desafios no sentido de assegurar boa

qualidade no atendimento às demandas dos usuários em suas diversas interfaces. Para o alcance deste objetivo, é

imperativo discutir o papel do Estado na gestão, formação e desenvolvimento dos Recursos Humanos da saúde alo-

cados nas diferentes instituições e localidades, tanto pela perspectiva conceitual e de definição de políticas públicas,

quanto pela geração de informações embasadas em metodologia consistente e apropriada ao approach de objeto tão

complexo.

Observatório de Recursos Humanos em Saúde

Estação de Trabalho Observatório do Mercado de Trabalho em Saúde (SUS-SES/MG)
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Mas só Minas Gerais possui uma “paisagem cultural”, no sentido em que a possuem – 
guardadas as dimensões, evidentemente – Florença ou a Umbria. Lugares em que obras da

mão do homem, a cúpula do Duomo ou a Basílica de São Francisco de Assis – chegam a
fazer parte da paisagem intimamente civilizada e como que invocando o céu. Uma terra

redimida. [...] Uma “paisagem cultural”, como talvez não exista outra na América Latina.
(Otto Maria Carpeaux) 
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Os aspectos relacionados ao poder do Estado muitas vezes fazem com que a gestão pública seja vista como uma
instância superior ou fora da sociedade. No Brasil, a herança de um Estado centralista e burocrático que remonta
aos tempos de colônia acentuou este aspecto. No entanto, desde as reformas descentralizadoras preconizadas pela
Constituinte de 1988 esta compreensão tem se alterado. A descentralização visou transformar a gestão em um
processo que envolve diferentes níveis governamentais, órgãos administrativos e outros interesses afetados, consti-
tuindo redes de atores institucionais políticos e sociais que fazem frente a uma tarefa ou a um programa de atuação
específico. Essas redes expressam ao mesmo tempo possibilidades de cooperação e conflito, podendo nesse contexto
desenvolver formas inéditas de articulação entre o Estado e a sociedade civil.

No Brasil o setor da saúde foi um dos primeiros a abraçar esse entendimento. Nesse contexto as ações na saúde
pública se deslocaram para o nível local, o que no entanto não significou o desaparecimento de uma articulação com
os níveis estadual e federal – inclusive na constituição de sistemas de informação no âmbito do Ministério da Saúde
– pelo contrário, as relações intergovernamentais são definidoras das ações no setor.

A gestão do setor saúde, desta maneira assumiu uma complexa dimensão informacional, que longe de resumir-se
aos sistemas constituídos no âmbito do DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), compreende
as relações entre os gestores dos três níveis e destes com a sociedade (através dos conselhos de saúde e outras instâncias).

Uma abordagem mais abrangente pode levar em conta o ambiente da informação, senão em sua totalidade, consideran-
do ao menos muitas variáveis, tais como os valores e crenças da organização sobre informação (cultura); o uso da
informação (comportamento e processos de trabalho); as armadilhas que interferem no intercâmbio de informações
(política); e os sistemas de informação existentes (o que inclui a tecnologia).

Um caminho possível seria perceber a inserção social da informação, a ser compreendida enquanto fenômeno da
cultura – merecedora, portanto, de um olhar antropológico.

Compreender a gestão da saúde pública implicaria, então, compreender a lógica informacional e comunicacional que
articula as várias dimensões do Estado, os sistemas de informação e a multiplicidade de atores institucionais que par-
ticipam do setor, em realidades sócio-culturais específicas.

Este trabalho procura dar conta desta complexa realidade. Os próximos tópicos especificam o problema de pesquisa
e os objetivos perseguidos, bem como a relevância do estudo. Alguns fundamentos teóricos foram, a seguir, considera-
dos, preparando o terreno para a análise dos resultados (que pretendeu ser exaustiva, mas que, naturalmente, não
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esgota o assunto). As considerações finais do trabalho esboçam um quadro geral sobre a gestão da informação em
saúde no estado.

Este trabalho origina-se da tese de doutoramento do autor, orientada pela profa. Regina Marteleto, e apresentada à
Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2008. Aqui, no entanto, são apresen-
tados apenas os resultados da parte quantitativa do estudo (que foi apresentada para a defesa somada a uma parte
qualitativa) – com objetivos ligados à quantificação das percepções dos secretários municipais de saúde. No entanto
é importante comentar que as considerações aqui apresentadas foram confirmadas através de entrevistas nos municí-
pios de São João Del Rei, Diamantina e Ouro Preto, escolhidos intencionalmente para representarem as regiões nas
quais se localizam e porque, historicamente, segundo a literatura pesquisada, representam a origem (mineradora) da
formação do estado de Minas Gerais. São municípios que guardam semelhanças (por exemplo, com relação ao poder
político-econômico e à importância na vida cultural do estado) mas, por outro lado, por se localizarem em regiões
distintas do estado, e por terem vivido momentos distintos de apogeu e decadência, também guardam diferenças
significativas nos aspectos culturais de existência das suas populações.

Foram também, para esta publicação, suprimidos alguns capítulos teóricos da tese que a originou (principalmente
sobre a dimensão social do conceito de informação, sobre a antropologia da saúde e também sobre as dimensões
global, nacional e regional da cultura), bem como resumido o capítulo da metodologia. Esses trechos foram retira-
dos tanto por questão de espaço quanto por fugirem ao objetivos da presente publicação, porém essa supressão não
acarreta prejuízo para a compreensão do estudo e não comprometem as conclusões do mesmo. O texto integral da
tese encontra-se disponível no sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais.

A Ciência da Informação tem afirmado uma de suas singularidades ao definir-se como inter, multi e transdisciplinar.
Este estudo pretende também exemplificar essa característica.
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Na reorganização dos serviços de saúde pública iniciada a partir Constituição de 1988 constituiu-se o Sistema Único
de Saúde (SUS), responsável pelas ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, num processo que
pretendeu ser simultaneamente descentralizador e democrático. Neste contexto surgiu também o Departamento de
Informática do SUS (DATASUS), que constituiu um sistema de informações cuja finalidade é fornecer subsídios para
ações estratégicas em saúde nos níveis federal, estadual e municipal. Mas essa reformulação tem como fator estru-
turante o controle social, isto é, a possibilidade de que a sociedade não seja apenas objeto dessas ações, mas, partici-
pante ativa do processo através de instrumentos tais como os conselhos e conferências de saúde. Isto significa que a
formulação e a implementação das ações implica a participação não somente de um corpo de especialistas, mas de
uma multiplicidade de atores envolvidos. Do ponto de vista da informação, pretende-se assegurar que a dinâmica
contemple também estes aspectos participativos.

A informação é fundamental para a democratização da saúde e o aprimoramento de sua gestão. A descentralização
das atividades de saúde e a viabilização do controle social pela participação é tão essencial quanto a informatização
das atividades do Sistema Único de Saúde (SUS), dentro de diretrizes tecnológicas adequadas.

Os profissionais da saúde que participam direta ou indiretamente da gestão da saúde buscam continuamente a reor-
ganização da informação em saúde, incorporando novos olhares sobre sistemas e bases de dados, na tentativa de
monitorar as desigualdades sociais, avaliando a capacidade de resolução dos problemas. No entanto, incorporar
novos olhares requer saber reavaliar o que se vê e saber utilizar novas ferramentas tecnológicas que ampliam a visão.

No âmbito da saúde fazer uso da informação epidemiológica na gerência dos serviços e programas é uma imposição
dos tempos atuais, devendo, no entanto, tal uso ser objeto de contínua contextualização. A informação em Saúde
ainda tem um enfoque no perfil de morbi-mortalidade. Para adquirir um foco mais ampliado, que retrate os indiví-
duos como cidadãos deve caracterizá-los não só pela sua condição de saúde (ou doença), mas também pelas suas
condições gerais de vida (alimentação, moradia, saneamento, transporte, educação etc.) e de trabalho.

Este redirecionamento do olhar da informação em Saúde requer mecanismos que procurem articular dados coleta-
dos de modo fragmentado e registrados em sistemas fechados; requer incorporação de novas tecnologias e, princi-
palmente requer recursos, saberes e técnicas para transformar o profissional de saúde em analista de informação
sobre a saúde dos indivíduos, entendendo saúde no seu conceito mais amplo.

Mesmo antes da criação do SUS já havia a discussão de que não era somente a precariedade da informação disponível
o fator responsável pela ineficácia e ineficiência do setor saúde no país, nem tampouco pela persistência dos baixos
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níveis de saúde entre as parcelas majoritárias da população brasileira: os fatores políticos e sócio-econômicos estão
historicamente conectados a essa discussão – e a constituição estratégica dos sistemas de informação em saúde foi
pensada para reverter este quadro. Mas a operacionalização de sistemas desse tipo esbarra em questões chave: quem
necessita ser informado sobre o que, de que forma, através de que meios e com que periodicidade – entre outras
questões.

Uma análise mais apressada procura localizar nos sistemas técnicos, tais como os sistemas de informação em saúde
que configuram o DATASUS a solução para os problemas de saúde no país. Uma análise mais localizada da realidade,
no entanto, evidencia uma série de situações que contradizem os esforços do nível federal para o estabelecimento
desse quadro mais sofisticado. Pode-se notar em primeiro lugar baixa qualidade da informação, baixa especificação
dos agravos à saúde, sub-registro das doenças de notificação obrigatória, lentidão no tratamento e divulgação das
informações e obtenção de indicadores “médios”, sem desagregação dos dados segundo as diferentes regiões dos
municípios.

Além disso, há certamente um conjunto de profissionais para o qual determinada informação tem (ou deveria ter)
impacto direto sobre suas atividades cotidianas, mas que, dependendo do tipo de inserção no sistema, a necessidade
ou capacidade de absorção da informação não está de acordo com a sua desagregação descritiva ou profundidade
analítica.

As percepções que as pessoas têm quanto ao valor da informação variam, influenciadas por fatores que incluem tanto
aspectos subjetivos ao acesso quanto a natureza dos recursos tecnológicos. Uma análise da gestão da informação em
qualquer organização deve basear-se, assim, no estudo da maneira como as pessoas criam, distribuem, compreen-
dem e usam a informação, o que inclui, além dos aspectos técnicos e gerenciais, a análise das percepções, obser-
vações e experiências individuais.Apesar dos esforços para a compreensão da dimensão social da informação a abordagem
de “engenharia da máquina” continua hegemônica, baseada na crença de que o armazenamento de dados nos com-
putadores e as mudanças tecnológicas são mecanismos capazes de administrar a complexidade informacional nas
organizações.A importância da informação na tomada de decisões e no monitoramento de mudanças pode assim não
ser corretamente considerada, e o os recursos informacionais passam a ser mal ou subutilizados.

Percebe-se também em alguns casos uma assimetria regional na utilização de técnicas avançadas como o geoproces-
samento, capaz de incorporar dados desagregados por área de abrangência, fornecendo indicadores mais precisos
nos processos de intervenção. Acrescente-se a isso a diversidade dos fatores culturais aliada à diferenciação na capaci-
tação técnica e o quadro desenhado mostra-se ainda mais complexo.

Não se pode esquecer que as ações de saúde são tomadas em um contexto de injunções políticas que envolvem fre-
quentemente uma dificuldade no acesso às condições de financiamento do setor. E, finalmente, o próprio desenho
do sistema - em muitos casos feito a partir de um ponto de vista não-local, mas que deveria gerar informações para
uso local – revela-se um complicador adicional para a operacionalidade do processo.

O processo de globalização compreende uma revalorização ou “reinvenção” do local e, a partir do potencial inte-
grador do novo padrão tecnológico o local redefine-se, ganhando em densidade técnica e comunicacional, já que
pode interagir com os níveis nacional e global. Mas a distribuição de conhecimento permanece desigual entre
regiões, o que significa que somente aqueles que tiverem capacitação terão chances de aproveitar as oportunidades
de acesso.

Daí a necessidade de uma noção de espaço público que integre os atores principais do setor ao sistema político, ao
sistema dos meios de comunicação de massa e à opinião pública dos cidadãos, bem como de uma análise dos sistemas
de informação em saúde com base nas expectativas da sociedade e não somente de um corpo de especialistas, isto
é, que contemple não somente a racionalidade instrumental, mas que institucionalize em sua execução também a
racionalidade comunicativa, tal como foi conceituada por Habermas (1988).

Nesse contexto o que se pretende investigar é qual a lógica da configuração informacional existente no nível local
da gestão da saúde – em um contexto que inclui simultaneamente uma rede assimétrica de atores e as informações
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geradas pelos sistemas de informação em saúde existentes no âmbito do DATASUS. O nível local da gestão está, no
entanto, mediado por aspectos da cultura global, nacional, regional e local que refletem-se na conformação da
chamada cultura organizacional – pressupostos, práticas e vivências compartilhadas no contexto institucional.
Segundo os autores estudados as organizações desenvolvem culturas próprias a partir da interação entre seus inte-
grantes e sistemas de poder instituídos.

Para tratar essa problemática foi assumido e desenvolvido, então, o conceito de “antropologia da informação” – que
compreende a informação no contexto da cultura e da sociedade como fenômeno dotado de significados e passível
de interpretação, cuja operacionalidade é mediada por crenças, hábitos, comportamentos e pela institucionalização
do poder.

O presente trabalho abordou essa problemática através da análise dessas variáveis e seus efeitos nas práticas infor-
macionais da gestão da saúde pública nas Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Nesse contexto o problema pôde ser assim formulado: quais os fatores de ordem cultural – nos diversos níveis da
cultura - condicionam a gestão das informações e, consequentemente, a formulação e a implementação das ações
em saúde no nível local? A investigação desses fatores lançou novas luzes tanto sobre o comportamento dos diver-
sos agentes, bem como sobre a eficiência e a eficácia de suas ações.

A suposição básica desse estudo foi a de que as práticas informacionais no setor da saúde refletem o entorno sócio-
cultural, tanto quanto o político-econômico, muito além dos aspectos meramente técnicos, tecnológicos e gerenciais.

Essa suposição considerou que a “mineiridade” (carregando aspectos específicos dentro da cultura brasileira) dissolvi-
da no comportamento dos habitantes do Estado, embora apresente variações dentro da própria unidade da federação
- bem como seu casamento com outras variáveis culturais (por exemplo, as características da cultura do serviço
público, particularmente em cidades pequenas do interior do Estado pouco sujeitas ao caráter modernizador da substi-
tuição do paradigma burocrático da gestão pública pelo paradigma gerencial, ocorrida nas esferas estadual e federal)
é um fator condicionante da gestão da informação. Isto pode significar por um lado aspectos positivos (humanos e
éticos) mas por outro, aspectos de inadequação para a eficiência e eficácia dos serviços de saúde, por dificultar o
compartilhamento das informações, submeter a gestão da informação a condicionantes políticos e refletir certas carac-
terísticas da cultura nacional que restringem a efetividade dos resultados almejados.

O objetivo geral do trabalho foi analisar a gestão da informação em saúde no nível local sob uma perspectiva
antropológica - percebendo as variáveis de natureza cultural que condicionam a produção, o armazenamento, orga-
nização, tratamento, recuperação e uso da informação no setor da saúde pública. Para isso alguns objetivos teóricos
teriam de ser alcançados – e o principal deles foi a construção de categorias analíticas referentes à gestão da infor-
mação em saúde sob um prisma interdisciplinar. Por isso foram considerados aspectos da cultura nos seus diversos
níveis, do global ao local, bem como investigadas as relações entre a ciência da informação, a antropologia e outros
campos do conhecimento. Percebeu-se a necessidade de uma perspectiva transdisciplinar, pois a natureza dos cam-
pos da informação e da saúde já é multidisciplinar. Alguns campos que têm uma interface mais diretamente ligada
aos objetivos deste estudo, como a antropologia e administração pública foram privilegiados; outros, igualmente
importantes, mas um pouco mais afastados, como a semiótica, a microssociologia, a história e a psicologia social
foram somente tangenciados, quando necessário, durante a pesquisa de campo.Transdisciplinaridade é, para Domingues
(2004) uma forma de descondicionar o olhar sobre o conhecimento. A criação de institutos interdisciplinares de
estudos representa um novo paradigma de pesquisa científica, no contexto contemporâneo de instabilidade que
serve de pressuposto para mudanças institucionais. Segundo Domingues o conceito de transdisciplinaridade leva,
pela imbricação de várias disciplinas, à quebra do insulamento que as reveste e a uma verdadeira transfiguração dos
conteúdos.

Diferencia-se assim do conceito de interdisciplinaridade, entendido como a tentativa de aproximar áreas e especifi-
cidades mediante pesquisas que partilham o objeto de estudo entre várias disciplinas mantendo, no entanto, pontos
de vista diferentes e suas fronteiras relativamente intocadas; diferencia-se também do conceito de multidisciplinari-
dade, que consiste em dividir (inter) o mesmo objeto em muitas disciplinas diferentes (multi).
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A transdisciplinaridade busca resolver a crescente interdependência e convergência dos campos do conhecimento na
sociedade contemporânea. O prefixo trans, além da concepção de “através”, encerra os sentidos de “para além”,
“transição” e “mudança”. Permite pensar as idéias de movimentação e trabalho nas interfaces.

Do ponto de vista operacional pretendeu-se descrever e analisar a cultura informacional e organizacional nas
unidades pesquisadas, bem como sua interação com outras instâncias do setor saúde ou relacionadas a este setor,
identificando a sua dinâmica e articulação, bem como os fluxos de informação internos e externos. Para isso foram
considerados alguns sistemas de informação em saúde no âmbito do DATASUS (particularmente o SIAB), seu uso,
e a percepção dos envolvidos quanto a esses sistemas, bem como identificadas outras potenciais fontes de dados exis-
tentes que possam compor o sistema de informações permitindo a compreensão dos paradigmas da assistência. Os
“paradigmas de assistência” representam concepções do processo saúde doença, segundo Faria (2008). Esse conceito
comporta, segundo este autor, vários “modelos”: o modelo biomédico tradicional e os modelos de vigilância, pro-
moção e prevenção à saúde – dentro dos quais enquadra-se a estratégia de saúde da família. O nível da atenção
primária à saúde foi privilegiado em algumas questões – e essa opção deu-se como tentativa de obter mais focalização
em um trabalho já bastante extenso. Buscou-se também identificar a percepção, compreensão e sentimentos dos
atores envolvidos sobre a utilização das informações e indicadores para o planejamento e avaliação das ações locais
de saúde, e analisar o comportamento informacional dos agentes envolvidos na gestão da saúde nos níveis estadual
e municipal, verificando a existência de uma cultura informacional consoante à cultura organizacional e que reflita
aspectos dos níveis locais, regionais, nacional e global da cultura.

A metodologia foi construída a partir de um estudo piloto, realizado em João Monlevade (indicado no texto como
MO); nesse estudo foram feitas entrevistas (E) com funcionários do nível estratégico (NE), tático (NT) e opera-
cional (NO). Em seguida, em dois momentos, foram investigadas as percepções dos gestores municipais da saúde,
da seguinte maneira:

Primeira etapa: fase do estudo contemplando o Estado de Minas Gerais (com a definição do Grupo de Controle)

Nesta etapa a amostra foi convenientemente selecionada do universo (neste caso, os secretários de saúde do Estado
de Minas Gerais) segundo métodos estatísticos. Foi utilizada a técnica de amostragem estratificada, que é uma técnica
probabilística que pode especificar, para cada elemento da população, sua probabilidade de ser incluído na amostra
e pode ser submetida a tratamento estatístico, que permite compensar erros amostrais.

Como esta fase do trabalho teve como objetivo avaliar o perfil das Secretarias Municipais de Saúde de algumas
regiões do Estado de Minas Gerais, o método de amostragem mais adequado a ser aplicado foi a amostragem estratifi-
cada proporcional à faixa populacional em que a cidade se encontra. Para avaliar as percepções do secretário municipal
de saúde com relação às informações em saúde achou-se que deveria ser levado em conta o tamanho da cidade na
qual trabalha, na suposição de que a complexidade do trabalho da Secretaria está, de certa forma, relacionado ao
tamanho da cidade em que a mesma se encontra.

A amostragem estratificada é um método para obter maior grau de representatividade, reduzindo o provável erro
amostral (BABBIE, 1999). O tamanho da amostra foi calculado de acordo com a amostragem aleatória simples; foi
feita posteriormente a estratificação para as faixas populacionais. Optou-se por este método porque a estratificação
reduziu ainda mais o erro da pesquisa. Para o cálculo da amostra para populações finitas, foi utilizada a seguinte fór-
mula (BARBETTA, 2001):

• N = Tamanho da população (853 secretários) 
• = erro amostral tolerável (diferença entre o valor que a estatística pode acusar e o verdadeiro valor do 
parâmetro que se deseja estimar). Neste trabalho foi considerado 7%, (posteriormente reduzido por duas
estratificações - por regiões e por estratos populacionais).
• = primeira aproximação do tamanho da amostra 
• = 1/ 2 
• = 1/0,0049 = 204, 08 
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• n = tamanho da amostra 
• n = N. /N+  
• n = 853.204,08/853+204,08 = 174.080/1057,08 = 164,6
Como prevenção de possíveis perdas de questionários, ou secretários que se recusassem a responder, foi 
acrescentado 10% ao tamanho calculado, daí:

n = 164,6 + 16,4 = 181
Os municípios que constituem esta amostra foram sorteados em proporcionalidade a este número amostral em 13
regiões. Essas regiões correspondem às Macrorregiões Sanitárias do Estado de Minas Gerais, constituídas pela Secretaria
de Estado da Saúde pelo Plano Diretor de Regionalização, elaborado em 2000 e ajustado em 2003, no âmbito do SUS.

TABELA 1
Estratificação por regiões

Foram estudados vários tipos de estratificação das faixas populacionais. Para este estudo a estratificação da tabela a
seguir foi escolhida por apresentar uma distribuição mais homogênea entre as cidades mineiras, onde predominam
cidades muito pequenas, com menos de 10.000 habitantes.

TABELA 2
Estratificação com 5 estratos populacionais

O resultado desta estratificação é que o número de cidades pequenas, médias e grandes variou por região. O erro
amostral reduziu-se, o que deixou a pesquisa com um erro total ainda menor. O erro final, após as duas estratifi-
cações, foi de 5% utilizando-se o método de correção amostral.
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TABELA 3
Amostra por macrorregiões e estratos populacionais (efetivamente aplicados)

Os questionários desta amostra foram encaminhados aos pesquisados (os secretários municipais de saúde) pelo
Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), no estudo-piloto do nível estadual e pelo
Observatório de Captação de Sinais de Trabalho, do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal
de Minas Gerais em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), para o trabalho definitivo. 87,2%
dos municípios responderam ao questionário – taxa considerada satisfatória segundo os parâmetros estatísticos ado-
tados, uma vez que a amostra foi calculada 10% maior supondo essa perda, e com uma margem de erro duplamente
reduzida pelas estratificações. As perdas não aconteceram nos dois últimos estratos, onde o número de municípios
é menor, nem nas três regiões selecionadas para o estudo qualitativo. Quando não foi possível o município sortea-
do, outro foi sorteado em substituição e solicitada a resposta do questionário até sua obtenção.

Como este trabalho tem como objetivo avaliar um perfil da informação em saúde nas Secretarias Municipais de
Saúde do Estado de Minas Gerais segundo a percepção dos seus Secretários Municipais, na primeira parte da
amostragem foram escolhidos os municípios segundo critérios probabilísticos e, em seguida, foi montado um Grupo
de Controle, com uma amostra por conveniência, entre os municípios que fazem parte do Programa Banco de Dados
Social, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Programa Banco de Dados Social faz
parte do Projeto Estruturador de Inclusão Digital do Estado de Minas Gerais, propondo simultaneamente uma inte-
gração dos cadastros sociais nos municípios e a formatação de tecnologias de informação para a atenção primária à
saúde, no campo da epidemiologia. Esse grupo foi constituído por 08 municípios. Os municípios que fazem parte
deste programa o fazem voluntariamente, pois o convite é feito a todos os municípios mineiros, sendo então a adesão
consumada pelas prefeituras. Fazem parte do Programa municípios de diferentes faixas populacionais, de diferentes
regiões do Estado e com diferentes características sócio-econômicas. Embora a amostra não seja estatística e nem
muito grande, é bastante diversificada; foram contempladas diferentes regiões do Estado (as mesmas da amostra
probabilísticas) e a amostra foi construída de forma proporcional aos estratos populacionais do universo de municí-
pios mineiros. Como cada município possui apenas um Secretário de Saúde, dessa forma avaliar o perfil do mesmo
deveria levar em conta a o tamanho do município em que trabalha, na suposição de que, de forma geral, a complexi-
dade do trabalho da Secretaria está diretamente ligado ao tamanho do município em que se encontra.

Os municípios que faziam parte do Programa Banco de Dados Social da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia
do Estado de Minas Gerais quando da aplicação dos questionários eram:

Alfenas, Araçuaí, Bocaiúva, Diamantina, Divinópolis, Fronteira, Itabira, Itajubá, Itapagipe, Governador Valadares,
Montes Claros, Patos de Minas, Pirapora, Ponte Nova, Santa Vitória, São João Del Rei, Uberaba e Uberlândia. Este
programa pretende se estender a todos os municípios mineiros, estando ainda em uma fase inicial. Os questionários
foram aplicados pela equipe do programa Banco de Dados Social, da SECTES.

Como o Grupo de Controle é constituído por municípios que estão envolvidos em um esforço de modernização e
aperfeiçoamento da gestão em saúde e dos sistemas de informação, isso permitiu uma comparação com a amostra
estatística, em que os municípios foram sorteados aleatoriamente. Foi tomado o cuidado de selecionar os municí-
pios em proporcionalidade aos estratos populacionais e oriundos de todas as regiões que o programa contempla. Por
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se tratar de um grupo de controle, unicamente para fins comparativos, esta amostra foi intencional, por conveniência,
sendo que os municípios também foram visitados e entrevistados.

O questionário aplicado nesta fase foi o mesmo aplicado na fase anterior. Como na fase do trabalho em todo o
Estado, os municípios não puderam ser identificados pelo questionário, mas puderam ser identificadas a faixa popu-
lacional em que se encontra e a região do Estado à qual pertence, bem como outros dados genéricos, como a formação
de cada respondente etc. (ver anexo). Um sumário das respostas e entrevistas foi construído para efetuar uma breve
comparação com as respostas da amostra dos municípios de todo o Estado.

Segunda etapa: fase comparativa do estudo – entre três regiões do Estado de Minas Gerais

O recorte geográfico foi analisado, no âmbito da História, por Bloch (1978) segundo o princípio de que as fron-
teiras da região escolhida não sejam demasiado amplas, devido ao risco da dispersão das informações. “Es preciso
que la zona escogida tenga una unidad real; no es necesario que tenga fronteras naturales de esas que no existen más
que en la imaginación de los cartógrafos de la vieja escuela”. Os recortes devem ser feitos, então, consoantes aos
objetivos do trabalho, sendo efetuados ao longo deste, e não de maneira prévia. A microanálise efetuada por Graça
Filho (2002), por exemplo, na região de São João Del Rei em seu estudo sobre a “Princesa do Oeste” e o mito da
decadência mineira permitiu uma percepção mais acurada dos fenômenos observados. Mas a demarcação deste autor
não obedece aos “padrões” estabelecidos pela Secretaria de Estado do Planejamento – padrões esses que, por sua vez,
mudam ao longo do tempo.

Assim, foram escolhidas as regiões onde localizam-se os municípios selecionados para o estudo em profundidade na
próxima etapa - Ouro Preto, Diamantina e São João Del Rei. São as regiões Centro, Centro Sul e Jequitinhonha -
constituídas pela Secretaria Estadual de Saúde pelo agrupamento de municípios próximos – com geografia, cultura
e história similares - para a gestão descentralizada da saúde no Estado. Essa divisão foi preferida, em detrimento das
microrregiões do Plano Diretor de Regionalização (PDR) por apresentar, em termos de área e número de municípios,
maior homogeneidade. (O PDR, por exemplo, coloca Ouro Preto em uma microrregião com apenas 3 municípios,
mas coloca Diamantina em uma microrregião com 15 e São João em uma microrregião com 18), bem como foi
preferida em detrimento do arranjo das Gerências Regionais de Saúde (GRS). Pelo arranjo das GRS, Ouro Preto
pertence à GRS de Belo Horizonte. A capital do Estado, por diferir substancialmente de todos os municípios do
Estado (pela economia, população e equipamentos – além de, naturalmente, ser a capital e sediar muitas instituições,
inclusive a Secretaria Estadual de Saúde) teria de ser excluída da amostra. Fatos como este iriam repetir-se nas outras
GRS.Além disso, a GRS de Belo Horizonte tem 39 municípios - praticamente o dobro da GRS de São João Del Rei
(20 municípios). Fatos como esses levaram à decisão de tomar uma região de planejamento maior, que compreende
mais municípios, e não fazer-se outra amostra: foram considerados para análise os mesmos questionários da amostra
estadual, que permitiam a identificação da origem de cada respondente, embora omitam o nome do município.

Figura 1: Macrorregiões de Saúde de Minas Gerais – capital do Estado e regiões e municípios pesquisados

Fonte: SES – MG
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O estudo é comparativo assim, apenas das percepções dos respondentes – os Secretários – acerca da cultura das
Secretarias Municipais de Saúde, e não da cultura das regiões. Foi feito uma breve revisão da literatura acerca da
história e da cultura das três regiões para que possam ser avaliados seus reflexos na cultura das organizações de saúde
envolvidas.

Os questionários foram, portanto, também encaminhados aos pesquisados pelo Observatório de Captação de Sinais
de Trabalho, do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).Aproveitou-se o mesmo aplicado na etapa anterior; logo, assim como
na primeira etapa, os municípios não foram identificados pelo questionário, mas foram identificadas a faixa popula-
cional em que se encontra e a região à qual pertence, bem como outros dados genéricos, como a formação de cada
respondente, etc.

Nessa etapa, como na etapa anterior do trabalho, foram excluídos os municípios da etapa qualitativa; municípios que
foram sorteados em uma etapa não participaram da outra; municípios do grupo de controle não estiveram presentes
na amostra estadual nem na amostra das Gerências Regionais de Saúde.

Os dados foram sumarizados em tabelas e gráficos, sendo assim traçado um breve comparativo entre as três regiões,
e destas três regiões com o Estado como um todo – mas sempre na perspectiva dos gestores municipais de saúde.

A análise dos questionários foi feita por meio da tabulação dos resultados a partir de elementos de estatística des-
critiva e pelo cruzamento dos mesmos - compondo as tabelas e gráficos de análise estatística do programa Sphinx,
software desenvolvido por uma associação de pesquisadores franceses e brasileiros. Foi utilizado o Sphinx Léxica,
que permite a análise de dados quantitativos e qualitativos – neste estudo o programa foi utilizado apenas para análise
estatística quantitativa. Isso permitiu extrair conclusões sobre as populações baseadas na informação da amostra
através das tabelas e gráficos gerados pelo sistema

Para escapar dos excessos de complexidade da análise multivariada, utilizada às vezes, segundo Pereira, para “fins
cosméticos por pesquisadores que preterem seu compromisso com a produção de conhecimentos a favor de modismos
com os quais julga indispensável apresentar-se à avaliação de seus pares” (PEREIRA, 2004, p. 101), nessa abordagem
analítica foi considerado simultaneamente o comportamento de apenas duas variáveis de cada vez, e apenas nos casos
onde uma análise prévia da totalidade de informações coletadas julgou ser essa combinação portadora de sentido.

A interpretação dos resultados dos questionários visou atingir uma compreensão geral da percepção e comporta-
mento dos pesquisados com relação ao acesso e uso de todos os tipos de informação disponíveis, considerando os
aspectos locais sócio-culturais, políticos, econômicos, administrativos – em suas dimensões formal e informal, bem
como sua articulação com os outros agentes envolvidos. A partir dessa compreensão foram desenhados – ou aper-
feiçoados – os roteiros de entrevista da fase qualitativa da pesquisa.

Nos questionários aplicados as escalas construídas segundo os padrões de Likert - ou a ele relacionados. Segundo
Pereira (2004) essa escala permite uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa, por manifestar qualidades tais
como reconhecimento da oposição entre contrários, gradações e situações intermediárias. Em algumas situações foi
eliminado o ponto intermediário, tanto para agilizar a coleta, quanto para forçar um posicionamento do respon-
dente. Essa retirada do ponto intermediário foi feita após análises dos instrumentos aplicados nos estudos-piloto. Ele
foi mantido em algumas questões, quando não foram julgadas necessárias respostas dicotômicas, ou quando essa per-
manência serviria a outras finalidades, tais como verificar a consistência interna das respostas.
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3.1 Fundamentos sócio-culturais da ciência da informação e a dimensão comunicacional

Desde seus primórdios, a compreensão da relevância da dimensão social na Ciência da Informação foi sendo pro-
gressivamente expandida (MARTELETO, 1987). Um autor contemporâneo, como Davenport (2002) afirma que o
comportamento informacional refere-se ao modo como os indivíduos lidam com a informação, o que inclui a busca,
o uso, a alteração, a troca, o acúmulo e mesmo o ato de ignorá-la. No entanto, enquanto o comportamento informa-
cional está centrado em atos individuais, o conceito de cultura envolve grupos ou organizações – suas crenças e valores.
Para Davenport (2002) “as empresas continuam a planejar sistemas complexos e caros de informação que não podem
funcionar a não ser que as pessoas modifiquem o que fazem”. Para este autor os termos cultura informacional e com-
portamento informacional são pouco reconhecidos e afirma que organizações com ambientes mais abertos e hábitos
difundidos de compartilhamento de informação têm índices de produtividade mais altos. Isso implicaria na compreen-
são que o uso da informação não pode ser tomado simplesmente em uma perspectiva individual – ele também tem
uma dimensão social (grupal, ou organizacional), que envolve compartilhamento.

Daí a necessidade de administrar o comportamento informacional estimulando práticas tais como esse compartilhamento,
a administração da sobrecarga e dos múltiplos significados. Isto significaria uma mudança do enfoque da inovação
tecnológica, que passaria a abranger tanto a identificação das competências informacionais necessárias no nível indi-
vidual quanto o contexto grupal e sócio-cultural onde se dá a interação e a comunicação. Essa compreensão sócio-
cultural seria o domínio de uma “antropologia da informação”.

McGarry (1999) conceitua a cultura de forma ampla, lembrando que o conceito pode incluir tanto aspectos não
materiais, como crenças, moral e costumes, como materiais, como armas, ferramentas e construções – e mesmo
naturais, como rios ou montanhas que suscitem associações sagradas ou tenham significados especiais para determi-
nados grupos. A partir desse conceito esse autor discorre sobre a cultura como forma de armazenamento e trans-
missão de informações na sociedade. Assim como o legado genético leva a uma predisposição para a ação segundo
sua influência, também o legado cultural tem uma ação similar.

Este mesmo autor lembra o adágio que diz que “todas as civilizações são governadas pelos mortos” para afirmar a
importância da permanência da cultura e os impactos dessa permanência, que caracteriza a tradição. As formas de
transmissão de informações, nessa perspectiva incluem a transmissão oral, que pode ser analisada pelos enunciados
representativos, expressivos, declarativos etc. Tais elocuções são fortes o bastante para criar realidades sociais e
impactar pequenas ou grandes audiências, sendo usadas em locais variados, tanto em discursos políticos quanto publicitários
– que lançam mão de suas técnicas.

31

pubo1 - Cap 1-2-3-4.qxp  16/10/2009  21:09  Page 16



Desde a tradição oral até a escrita e seus desenvolvimentos, até a conformação da era eletrônica configuram um
paralelismo que vai das sociedades ágrafas até a sociedade global – ou da cultura local até a cultura global. Níveis de
subcultura intermediários variam entre os povos e sociedades. Os níveis da tecnologia de informação são também
níveis das tecnologias de comunicação.

No campo da comunicação Winkin (1998) afirma que uma “nova ciência da comunicação” terá de compreender esse
nível antropológico e ir ao campo buscando universos familiares e cotidianos, tais como lanchonetes ou bairros tradi-
cionais para descobrir, pela transmissão de informações, como se configuram os modos de existência. O trabalho do
cientista da comunicação teria então um caráter etnográfico – que ele expõe em sua obra. Segundo ele, do modelo
linear de Shannon ou do modelo circular de Wiener chegou-se a uma perspectiva complexa e multifacetada, que ele
denomina justamente “antropologia da comunicação”. Isto significaria dizer que o campo da aprendizagem cultural
é domínio da comunicação. A antropóloga Margareth Mead (1982) já afirmava há mais de cinquenta anos que “todo
comportamento cultural tem sua origem em homens que ouvem e falam e se comunicam entre si por meio de
palavras, mas também utilizam todos os sentidos de maneira igualmente sistemática”. Ou seja, trajes e arquitetura
são ao mesmo tempo fenômenos culturais e comunicacionais – representando, portanto, informações carregadas de
sentido simbólico.

Lévi-Strauss (1975) indaga se “[...] diversos aspectos da vida social (inclusive a arte e a religião) [...] não consistem
em fenômenos cuja natureza se reúne à natureza mesma da linguagem”.

Esses conceitos foram retomados pela Linguística e pela Comunicação até a década de 70, quando Eco (1991) elabo-
rando uma teoria geral da semiótica, definiu-a como “uma teoria geral da cultura” - ou, em outras palavras, a cul-
tura deve ser apreendida como um fenômeno comunicacional, baseado em sistemas de significação. Segundo Eco
(1991) não há diferença entre a semiótica e uma teoria da cultura, uma vez que os fenômenos estudados pela semiótica
(arte, arquitetura, linguagem) são fenômenos culturais. Para esse autor o conceito antropológico de cultura com-
preende a produção e o uso de objetos que transformam a relação homem/natureza, as relações familiares como
núcleos de relações sociais e a troca de bens econômicos. Esses três aspectos, segundo ele, mostram que a cultura é
um processo de significação e comunicação, e a sociedade só existe a partir desses processos. A semiótica seria um
estudo de códigos, e todo código parte de uma convenção cultural – isto é, a semiótica seria um estudo sígnico da
cultura. A cultura então, deve ser estudada como fenômeno semiótico ou, ao menos, pode ser estudada dessa
maneira. Há um signo todas as vezes em que um grupo humano decide usar e reconhecer algo como um veículo de
uma outra coisa. Barthes (1974) afirma que “paradoxalmente” não foi na Sociologia que essas idéias encontraram
acolhida, mas na Filosofia e na Antropologia (Lévi-Strauss), e analisa a culinária, o vestuário e o mobiliário na perspec-
tiva da extensão semiológica da noção de linguagem.

No nível da comunicação não-verbal, para Noth (1998) podem ser mencionadas expressões de emoção espontâneas
produzidas sem qualquer intenção comunicativa para ilustrar fenômenos não-verbais abaixo do limiar semiótico, mas
os mesmos fenômenos se tornam codificados e conseqüentemente semióticos tão logo eles exibam uma variação cul-
tural. O critério da comunicação é necessariamente um limite à definição da semiótica, uma vez que esta pressupõe
um código convencionado e compartilhado entre indivíduos participantes de uma certa cultura, isto é, um código
é, necessariamente, um sistema de regras dadas por uma certa cultura, o que implica que os códigos são dinâmicos
- assim como a cultura.A própria natureza seria assim, passível de “culturalização”, desde que exista uma regra social
que associe dois fenômenos, como fumaça e fogo – a fumaça então, seria reconhecida como signo, uma vez que passa
a estar no lugar do fogo, representando-o nos discursos. Assim, a semiótica, para Coelho Netto (1990) pode ser
entendida como o estudo dos sinais necessários à vida social e à comunicação humana, independentemente dos ele-
mentos que constituam a mensagem porque todos os processos culturais são, nessa medida, processos de comuni-
cação. No campo da comunicação, quanto aos processos comunicativos presentes no cotidiano, a relação entre infor-
mação/comunicação e semiótica deve ser entendida como necessária, pois que todo processo informativo/comu-
nicativo é, por natureza, semiótico – fazendo parte de uma dada cultura onde os códigos foram convencionados e
são compartilhados.

Essa apreensão é pertinente ao conceito de cultura de Geertz (1978), também um conceito essencialmente semiótico.
Buscando a concepção weberiana de que o homem é um animal amarrado a uma teia de significados que ele mesmo
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tece, a cultura é, por esse autor, definida como essa teia, e a antropologia deve construir sua análise, portanto, não
como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. E
o fenômeno comunicacional ocuparia um lugar privilegiado nessa análise.

Para Samain (2001) os parâmetros iniciais de uma “epistemologia da comunicação” capaz de abarcar essa complexa
definição foram dados por Bateson em sua tentativa de unir a biologia, a antropologia e a comunicação. Para Bateson
(1972) a epistemologia, enquanto ciência geral de todo e qualquer conhecimento, necessita incluir a comunicação,
uma vez que sem ela não existiria conhecimento. Em seus textos aponta um novo modo de olhar antropológico, ao
repensar a comunicação humana e as inter-relações existentes entre seus diversos suportes - explorando, verbal e
visualmente, de que maneira, por exemplo, uma criança nascida em Bali torna-se uma criança balinesa, e posterior-
mente, um adulto balinês – isto é, quais seriam os comportamentos sociais adquiridos durante sua infância ou con-
dutas ensinadas pelo seu meio cultural, ou porque a prática Norte-americana de estimular um comportamento
exibicionista nas crianças teria impacto na síndrome de Somos o no. 1, que persegue aquele país.

O contexto da comunicação, assim, intra e intercultural, é necessariamente interacional em uma perspectiva social
– o que sustenta o conceito proposto de “antropologia da informação”.

O trabalho de Avison e Myers (2006) busca a conexão dessas reflexões com a perspectiva dos sistemas de infor-
mação. Utilizando a expressão “anthropological perspective on information technology” argumentam que a
Antropologia tem sido amplamente negligenciada nos estudos acerca de sistemas de informação, e afirmam que a
ligação entre a perspectiva da cultura organizacional e o olhar antropológico pode trazer bons resultados e facilitar
a implementação de novas tecnologias.

Considerando a interdisciplinaridade de ambos os campos – ciência da informação e antropologia, a proposição de
uma conexão entre os dois configuraria-se, para além de uma multidisciplinaridade, em uma perspectiva transdisci-
plinar, que será esclarecida nas discussões de método deste trabalho.

Avison e Myers (2006) celebram essa conexão como um aporte para estudos qualitativos na área, mas a multireferen-
cialidade (que pode envolver aspectos quantitativos) e a triangulação dos dados podem representar um olhar mais
plural e consistente, uma vez que a cultura organizacional - embora possa gozar de relativa independência - certa-
mente irá refletir, em maior ou menor grau, condicionantes mais gerais que vão do local ao global.

3.2 Cultura organizacional e informação – inserção nas dimensões abrangentes da cultura

O conceito de cultura já foi definido de inúmeras maneiras, mas sempre referenciado ao modo de existência de um
grupo populacional, geralmente associado a um território específico. Segundo Motta e Caldas (1997) não são apenas
raças e etnias que produzem culturas. Classes sociais, instituições e organizações também o fazem, e os indivíduos
carregam crenças e atitudes que filtram as situações administrativas. Mas os pressupostos básicos, os costumes, as
crenças e os valores de cada organização refletem de alguma forma a cultura do entorno onde foram geradas, e marcas
específicas.

O conceito de cultura organizacional foi concebido por Schein (1999) como um conjunto de princípios de deter-
minado grupo, que o mantém integrado e que é ensinado aos novos membros como a forma correta de perceber,
pensar e sentir a realidade desse grupo. O conceito é, no entanto, dinâmico, e pode ser apreendido em diversos
níveis: a) os artefatos visíveis, como o arranjo físico da organização, a indumentária etc.; b) os valores; c) os pressu-
postos básicos, normalmente inconscientes, mas que determinam como os membros do grupo pensam, percebem
e sentem a realidade do grupo. As preocupações iniciais de Schein (1980) com o indivíduo, enquanto integrante de
grupos na organização, tratavam inicialmente dos “problemas humanos” nas organizações com referências à “natureza
humana” – o que incluía aspectos biológicos, mas também a socialização dos indivíduos - mas as questões acerca da
liderança, participação e conflito não tinham ainda um claro entendimento sob a perspectiva da cultura. Em anos
posteriores as proposições de Schein (1992) passaram a incluir não somente a definição da cultura organizacional,
mas sua consideração em uma perspectiva pragmática que ultrapassa o enfoque meramente compreensivo.A cultura
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de grupos, segundo Schein envolve basicamente princípios compartilhados que resolvem, para os integrantes, proble-
mas de adaptação externa e integração interna, e emergiram daí estudos acerca da evolução, aprendizagem, dinâmica
e mudança cultural.

Thevenét (1993) define a cultura organizacional como o conjunto de referências compartilhadas e produzidas his-
toricamente nos processos de aprendizagem inerentes ao enfrentamento contínuo de problemas.Aktouf (1997) afirma
que a cultura consiste de representações mentais que ligam o material - ou seja, a estrutura econômica, social e téc-
nica - e o imaterial, ou seja, as idéias e o simbólico. O estudo do comportamento dos grupos nas organizações desde
Kurt Lewin ressaltou a importância dos mesmos na persistência da cultura organizacional. É o grupo que define o
“universo social” do indivíduo, podendo envolver relações de produção, formas de constrangimento ideológico,
dinâmicas de relacionamento grupal, poder e autoridade.

. Hofstede (1984) empreendeu um estudo hoje clássico, ao longo de quinze anos em quarenta países, pesquisando
cerca de 160 mil executivos e empregados de uma grande corporação multinacional norte-americana, tendo encon-
trado diferenças substanciais entre empregados e executivos da mesma empresa que atuam nos países investigados.
Investigando as relações entre a cultura do país e a das organizações, propôs um modelo de quatro dimensões
definidoras da cultura, a saber: a) distãncia do poder; b) precaução contra incertezas; c) individualismo versus cole-
tivismo; d) masculinidade versus feminilidade. Por distância do poder entende-se a desigualdade que ocorre em ter-
mos de prestígio social, riqueza e poder. A precaução contra incertezas mede o nível de ansiedade quanto à impre-
visibilidade do futuro. O grau de coletivismo ou individualismo reflete o grau de ligação que o indivíduo mantém
com os grupos de que faz parte. Masculinidade e feminilidade representam o valor que é conferido à ousadia, luta
e sucesso ou, por outro lado, ao bem estar, relacionamento e harmonia. O trabalho de Hofstede (1984) revelou que
o Brasil é uma sociedade relativamente coletivista, que apresenta uma enorme distância do poder e um grande o
desejo de evitar a incerteza. A cultura brasileira caracteriza-se como ligeiramente mais “feminina” que “masculina”,
isto é, a orientação para o “humano” é ligeiramente superior que a orientação “para valores materiais”. As decisões
brasileiras são mais rápidas e arriscadas, com um número menor de participantes, fazendo uso de um número igual-
mente menor de informações, o que leva a uma maior dificuldade de alcance dos objetivos. O estudo de Hampden-
Turner (1992), tomando uma amostra de 29 países estima que o talento administrativo brasileiro seja relativamente
baixo, mas acima do de Portugal. Também em nível bastante baixo estão as relações sindicais de colaboração nas
organizações. A distância do poder é tão grande que, segundo Motta lembra o “passado escravocrata” (MOTTA,
1997, p. 31). O operário é o sucessor do escravo, como sugere Prado Júnior (1983). Essas características, em maior
ou menor grau, estariam presentes nas organizações brasileiras. A análise da cultura das organizações brasileiras
mostra, como em muitos outros aspectos da cultura nacional, muitos contrastes.

O modelo de cultura organizacional de Barros e Prates (1997), calcado na cultura nacional, é baseado em quatro
subsistemas: o formal e o informal e o dos líderes e dos liderados. Percebeu-se a concentração de poder, na con-
fluência do subsistema dos líderes com o formal; a postura de espectador, na confluência dos subsistema dos lidera-
dos com o formal; o personalismo, na confluência do susbsistema dos líderes com o informal; e o evitar o conflito,
na confluência do subsistema dos liderados com o informal. Há outras interseções: o formalismo, a impunidade, a
lealdade pessoal e a flexibilidade (expressas pela adaptabilidade e criatividade). A pesquisa foi feita em 520 organi-
zações de grande e médio porte do Sudeste e Sul do país, e os autores terminam por concluir que os brasileiros
“transcendem” a lei - sem cumpri-la, mas sem transgredi-la, visto que é aceita enquanto norma. A flexibilidade faz
parte do modo brasileiro de administrar, no qual a “convivência dos opostos” e a resolução de problemas “dando um
jeito” são marcas fundamentais. Uma sociedade alegre mas pouco crítica e socialmente inerte, o que resulta, na perspec-
tiva da gestão, em um “pairar” sobre os problemas, sem superá-los. Os autores observam que o modelo apresentado
é composto de traços complexos e às vezes paradoxais, convivendo lado a lado, tais como Macunaíma, herói multi-
facetado, feito de aparentes contradições e incoerências.

Segundo Freitas (1997) os traços básicos da cultura mais influentes no âmbito orgnizacional são: a) hierarquia (cen-
tralização, distanciamento entre grupos sociais, passividade e aceitação dos grupos inferiores); b) personalismo
(sociedade baseada em relações pessoais, busca de proximidade e afeto, paternalismo moral e econõmico); c) malan-
dragem (flexibilidade e adaptabilidade, “jeitinho”); d) sensualismo (gosto pelo sensual e exótico nas relações sociais);
e) aventureiro (mais sonhador que disciplinado, aversão ao trabalho manual ou metódico).

34

pubo1 - Cap 1-2-3-4.qxp  16/10/2009  21:12  Page 19



Aidar e Alves (1997) analisam o compartilhamento de informações nas organizações brasileiras verificando que a
necessidade de convivência entre níveis hierárquicos, imposta pela globalização e aumento da competitividade e
busca de padrões de qualidade internacional esbarra em condicionantes de origem sócio-cultural, dados os desníveis
da sociedade – que criam mundos com linguagens, símbolos e representações da realidade muito diferentes. Os jor-
nais internos de muitas organizações, segundo os autores, buscam alcançar o universo dos funcionários pelo uso de
seções de “fofocas”, curiosidades e humor – o que inclusive serve ao “esfriamento” de mensagens ideológicas embu-
tidas nesses meios. Há no Brasil uma preferência por meios “frios”, isto é, televisão, quadrinhos, música pop e inter-
net – mais voltados para mensagens visuais e corporais, mais que culturas “quentes” (mensagens escritas e impren-
sa), de acordo com a classificação de McLuhan (1969). Bosi (1996) confirma essa preferência verificando que a leitura
das operárias no país está centrada em revistas de variedades, jornais, fotonovelas, histórias em quadrinhos,
romances, literatura de cordel e poesia; a leitura de revistas de variedades e jornais estava ligada à confirmação de
assuntos tratados na televisão em dias anteriores e a relatos sobre novelas. O estudo de Aidar e Alves (1997) conclui
que meios de comunicação de massa frios, onde imperam a fala, o gesto corporal e a musicalidade são objeto de
maior predileção que os “quentes”, como a imprensa e o teatro. Daí uma tendência a incorporar, nas organizações,
os primeiros, mais que os últimos.

Pires e Macedo (2006) fazem uma revisão do conceito de cultura organizacional – destacando as abordagens de
Schein e Hofstede. A visão de Schein é, segundo os autores, mais limitada, por não fazer, como Hofstede, uma vin-
culação com a cultura da sociedade em que a organização está inserida.A abordagem de Schein seria sistêmica fechada
e sua aplicação no caso de organizações brasileiras, teria de considerar a cultura do país – complexa e multifacetada.
Após um breve histórico das organizações públicas no Brasil os autores apontam as principais características da cul-
tura organizacional neste setor: burocracia, autoritarismo centralizado, paternalismo, descontinuidade e ingerência
política, levando a um comportamento específico dos trabalhadores, marcado pelo apego a regras e rotinas, a super-
valorização da hierarquia, o paternalismo nas relações e o apego ao poder – com impactos diretos na relação com as
mudanças na organização e na formulação e prática de valores institucionais. Essas características teriam amparo na
cultura da sociedade brasileira.

Após uma revisão dos artigos publicados em revistas e congressos sobre cultura organizacional no Brasil entre 1990
e 2000, no âmbito da Administração, Alcadipani e Crubelatte (2002) concluem que a maioria deles trata a cultura
de forma homogênea, sem levar em conta a complexidade e a diversidade da cultura brasileira. Eles identificaram,
além disso, um padrão de caracterização negativa da cultura nacional – a partir de elementos como relações afetivas
e não impessoais, frouxidão moral, patrimonialismo e patriarcalismo, autoritarismo, aversão ao trabalho, irrespon-
sabilidade social e ambiental, ausência de orgulho, complexo de inferioridade, fixação no estrangeiro, além de outros
traços como o “jeitinho”, a cordialidade, etc. Mesmo quando os autores reconhecem a heterogeneidade da cultura,
parecem desconsiderá-la em seus estudos.Apesar da variação metodológica poucos são os autores citados Os autores
defendem uma visão, menos generalista e mais “localizada” do conceito de cultura, criticando as variáveis “etnocên-
tricas” de Hofstede (1984).

O trabalho de Amado, Faucheux e Laurent (1994) especifica as diferenças entre a organização francesa (personalista
e social) e americana (funcionalista e instrumental). Efetuando análises segundo uma perspectiva “transcultural” nas
organizações os autores chegam a conclusões originais:

a) os latinos tendem a centralizar decisões;
b) os anglos-saxões delegam poder aos escalões inferiores com muito mais facilidade;
c) os franceses agem bem no nível estratégico, mas os estratos médios sofrem de imobilismo;
d) Nos Países Baixos e na Alemanha o gosto do “privilégio” é considerado algo “natural”;
e) A autoridade, à medida que se caminha para o Sul da Europa, tende a pegar-se mais à pessoa, e menos à
função.

Escrevendo no Canadá, onde os pólos latino e anglo-saxão têm de conviver, os autores realçam a importância da herança
cultural para o entendimento da cultura organizacional.
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Aktouf (1993) discorre sobre a gênese da “cultura de empresa”, afirmando que a apropriação do conceito
antropológico pela teoria das organizações tem sido abusivo. O abuso conceitual, no entanto, segundo este autor,
não inviabiliza o uso do conceito de cultura organizacional; ele mesmo, no mesmo artigo, faz uso deste conceito
para, ultrapassando o modismo, tecer comentários sobre problemas reais de seis organizações estudadas na Argélia
e no Canadá – países colonizados (ao menos em parte) pelo mesmo país - a França.

A formação dos indivíduos pela instituição pode ser aferida também na análise efetuada por Freitag (2001) do
romance “O Ateneu” (de Raul Pompéia). Ela se vale da análise institucional, fazendo um uso particular do conceito
de “instituição total” de Goffman. Ao final, a conclusão é que pode se considerar que os indivíduos são, em muitos
casos, formados pelas instituições, o que não significa que tenham de absorver todas as suas características, nem
rejeitá-las integralmente.

Rodrigues e Gonzalez (1988) endossa de certo forma essas conclusões ao analisar a relação entre cultura e poder
nas organizações, comparando o processo decisório em organizações de diferentes culturas.A conclusão é que a cul-
tura brasileira, marcada pelo patrimonialismo, hierarquia e distância entre classes leva à centralização do processo
decisório. Se tomadas empresas britânicas e brasileiras como exemplos tem-se que, no caso brasileiro, por um lado
as relações interpessoais tendem a minimizar as distâncias hierárquicas e aliviar a carga autoritária mas, por outro,
essas relações conferem identidade ao ator social, fazendo o papel inverso. Aos subordinados, cabe esperar a pro-
teção que vem em retribuição de sua lealdade. Já a empresa britânica é marcada por um individualismo que remonta
ao século XIII, base das ideologias correspondentes de competição justa e meritocracia. Isso confere às organizações
daquele país uma lógica diferenciada do processo decisório.

França (1993) aborda um tema correlato, o funcionalismo público no Brasil – os “barnabés” – aproximando-se cien-
tificamente de uma temática “eivada de preconceitos”. Ela se propõe a analisar os servidores públicos civis de nível
médio - no âmbito federal. São analisados como categoria social, mas também como integrantes da estrutura de
classes brasileira. Ela conclui que as afirmações de Croizier sobre ser o mundo dos funcionários públicos um mundo
marcado pelo prestígio e ascenção social não se confirmam – e que o clientelismo, o nepotismo e a desmoralização
dos concursos públicos, além da rotina e do fato de lidarem com coisas “abstratas” (protocolos, registros, etc.) com
uma remuneração pouco significativa – os transforma parcialmente em “pobres-diabos”: 40% dos pesquisados apre-
sentaram auto-avaliações marcadas por sentimentos próximos do fracasso, medo de represálias, passividade e frus-
tração.

O estudo de Aidar, Brisola, Motta e Wood Jr. (WOOD JR., 1995) sobre cultura brasileira e sua relação com o
mundo organizacional conclui que o sistema social brasileiro convive com instâncias peculiares, como o “jeitinho”,
criadas aqui, que dificultam as mudanças profundas, quando necessárias.Além disso a pluralidade é um traço essencial
da complexidade cultural brasileira , marcada por contradições e paradoxos.

Fischer (1996) aponta as práticas invisíveis de sujeição nas organizações complexas como um traço fundamental da
cultura dessas organizações. As estratégias de socialização organizacional vão desde a informalidade até a com-
petição, mas são modos de “processamento de pessoas” forjadas pela cultura de dada organização, que asseguram sua
continuidade. Muitas vezes são “utópicas” as tentativas de mudança nas relações de poder pela gestão de recursos
humanos – essa estratégia nunca é desencadeadora da mudança, pelo contrário, vêm a reboque de processos de
mudança que têm de agir mais profundamente na cultura da organização (FLEURY; FISCHER, 1990). O estudo
dessas “instâncias peculiares” é feito também no trabalho de Caldas (1997) ao analisar a fixação do brasileiro pela
figura do “estrangeiro” – cristalizada na expressão “santo de casa não faz milagres” – bem como no trabalho de Aidar
e Alves (1997) sobre “a organização cordial” e no de Bresler (1997) sobre a figura do “pai” e do efeito da “roupa sur-
rada” na configuração de imagens típicas do imaginário brasileiro a permear a vida organizacional.

Os estudos sobre a cultura brasileira compreendem uma grande quantidade de trabalhos, desde os clássicos estudos
de Holanda (2006) e Cascudo (1983), para citar apenas dois, aos seus comentadores, como Souza (2007); contem-
poraneamente destacam-se estudos como os de Roberto da Matta (1984;1988) e Barbosa (1992).A cultura mineira
também também partiu dos estudos clássicos de Frieiro (1982) chegando aos de Arruda (1998) e Paula (2000).
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A identidade do personagem Macunaíma, de Mário de Andrade, não é simplesmente a de um herói “sem caráter” –
é um ser complexo, feito de contradições. Sua identidade é o resultado de tendências antagônicas, que lhe conferem
originalidade, flutuando acima de definições unívocas e convivendo com opostos. Essa originalidade, no ambiente
contemporâneo, compreende sua inclusão em uma dimensão da cultura global que vai se imiscuindo em cada porção
do território brasileiro e, consequentemente, mineiro. Este estudo objetivou esclarecer essas características, a partir
da formação histórica de Minas Gerais, analisando os aspectos informacionais e comunicacionais a elas associados, e
relacionando-os com a gestão municipal da saúde em localidades intencionalmente escolhidas, tal como foi definido
no tópico de metodologia.
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4.1 Informações de saúde do Estado de Minas Gerais

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado foi criada em 1895, com a criação da Diretoria de Higiene. Desde então
teve um crescimento contínuo, até chegar, hoje, a uma estrutura complexa, que envolve três subsecretarias - de
Vigilância à Saúde, de Inovação e Logística e de Políticas e Ações em Saúde. A coordenação no Estado é feita através
de 28 Gerências Regionais de Saúde. Do ponto de vista informacional há várias iniciativas – e com relação aos
municípios está sendo implantando o SUSFácil - um software de Regulação Assistencial cujo intuito é agilizar a troca
de informações entre as unidades administrativas e executoras dos serviços de saúde, para melhorias no acesso e
atendimento prestado à população. O Sistema Estadual de Regulação Assistencial pretende regular, em co-gestão
com os municípios, o acesso aos serviços hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidade, de
urgência/emergência e eletivos, credenciados ao SUS/MG.

Para organizar a atenção à saúde pública a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais dividiu o Estado em 13
macrorregiões (com municípios-pólo) - e 75 microrregiões de saúde. As macrorregiões são: Nordeste (Teófilo
Otoni); Sudeste (Juiz Fora); Oeste (Divinópolis); Noroeste (Patos de Minas); Centro (Belo Horizonte); Centro Sul
(Barbacena); Norte de Minas (Montes Claros); Triângulo do Norte (Uberlândia); Triângulo do Sul (Uberaba); Sul
(Alfenas); Leste (Governador Valadares e Ipatinga); Leste do Sul (Ponte Nova); Jequitinhonha (Diamantina).

A mortalidade infantil em Minas Gerais apresenta, no interior do Estado, enormes diferenças. Comparando uma das
taxas mais altas com uma das mais baixas e com a taxa da capital do Estado, temos que em Almenara (dados da SES)
a taxa é de 40,6 por mil; em Belo Horizonte, de 15,11 por mil; em Uberlândia, de 11,91 por mil. Esses dados, se
desagregados, revelarão “bolsões” nos quais a vulnerabilidade (e, conseqüentemente as taxas) é muito mais alta. Os
serviço de saúde tem procurado, inclusive pelo uso de sistemas de informação geo-referenciados, localizá-los para
providenciar um melhor atendimento.A média do Estado é 20 por mil, mas nos países mais desenvolvidos é de cerca
de 5 por mil. Dependendo do período analisado (últimos 10 anos) a taxa de mortalidade de Minas Gerais é a mais
alta do Sudeste (mas se tomarmos apenas os últimos cinco anos o Espírito Santo tem taxas um pouco mais altas).
De qualquer forma, essas estatísticas no Brasil não são muito corretas, inclusive porque para municípios muito
pequenos uma ligeira variação no número absoluto de mortes traduz-se em enormes variações nos coeficientes a ela
relacionados. Em Minas Gerais, como outras unidades da federação, as taxas de mortalidade infantil (com base no
SIM e no SINASC) e outros indicadores não devem ser consideradas totalmente confiáveis em virtude dos subregistros
e precariedade na coleta de dados.
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Os dados dentro de cada macrorregião apresentam menor variabilidade, embora o porte dos municípios ainda seja
um forte fator de variação.Tomando alguns indicadores somente para alguns municípios dentro de cada uma das três
macrorregiões estudadas neste trabalho, e considerando indicadores básicos como a taxa de mortalidade infantil e o
IDH, temos a seguinte evolução:

TABELA 4
Mortalidade infantil (2000 a 2005) e IDH dos municípios-pólo das macrorregiões de saúde 

em Minas Gerais e dos municípios selecionados para a pesquisa

Os municípios da tabela acima são os municípios-pólo em cada macrorregião de saúde do estado, além dos municípios
contemplados na fase qualitativa deste trabalho (cuja justificativa encontra-se no capítulo de metodologia). Embora
os dados sobre a mortalidade infantil oscilem, todos os municípios melhoraram o IDH, o que confirma a melhoria
das condições de vida e saúde no Estado, embora não tenha havido um salto significativo. Os municípios-pólo são
municípios (com exceção da capital do Estado, que não se parece com nenhum outro) escolhidos pela Secretaria de
Saúde para centralizar ações de saúde no Estado, em virtude tanto da sua localização geográfica, quanto importância
econômica para a região e porte.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (www.ses.mg.org.br) a população por faixa etária, para pactuação
do Programa de Imunização, ano 2004 apontava: 330.197 menores de 1 ano; 1.695.495 de 0 a 4 anos; 329.139 de
1 ano de idade; 5.322.525 de 0 a 14 anos; 6.949.685 de 14 a 19 anos; e 1.692.770 com 60 ou mais anos de idade,
apontando uma população bastante jovem. No entanto as taxas de natalidade são declinantes em praticamente todo
o Estado, sinalizando uma reversão deste quadro. A população de mulheres em idade fértil, no ano 2004, era de
6.113.243 (faixa etária de 10 a 49 anos). Dados do SINASC – IBGE (2001) mostram que o número de nascidos
vivos foi de 297.764, atestando uma Taxa Bruta de Nascidos Vivos de 16,4/1000 hab. e uma proporção de nascidos
vivos de baixo peso de 8,9% .A proporção de mães adolescentes foi de 20,3%, bastante alta para os padrões mundiais
e do país e da região.A taxa bruta de mortalidade foi identificada em 5,4 / 1000 hab. O setor da saúde pública, embora
tenha sido crescentemente municipalizado, ainda é dividido entre as esferas pública municipal, estadual e federal,
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pela complexidade dos procedimentos. O setor estadual coordena amplos programas, muitos deles concebidos no
nível federal e executados pelo nível municipal. A eficácia das ações de saúde dessa natureza pode ser exemplificada
pela cobertura vacinal no ano 2003: BCG: 91,92%; hepatite: 83,43%; poliomielite: 87,11%; e tetravalente: 87,48%
- nos três exemplos, mais de 80% da população, mas ainda faltando cerca de 10 a quase 20%. Há disparidades muito
grandes se tomarmos municípios ou mesmo regiões distintas.

Quanto às unidades de atendimento, segundo Barbosa e Rodrigues (2006), existem 5.009 Unidades Básicas de Saúde
em Minas Gerais (número inferior ao encontrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), das quais
59,3% atuam somente no modelo PSF/PACS; 14,4% têm atendimento misto; menos de 30% oferecem apenas o
atendimento convencional. Na maior parte das microrregiões do Estado existem entre 41 e 80 Unidades Básicas de
Saúde e a maior parte delas localiza-se em municípios de pequeno porte (65,6% localizam-se nos municípios com
até 50 mil habitantes). Ainda segundo Barbosa e Rodrigues (2006), 55.801 profissionais atuam na Atenção Primária
à Saúde; médicos e enfermeiros, em sua maioria, atuam no modelo PSF/PACS (82,8% dos enfermeiros). Há um
predomínio de mulheres em todos os modos de atuação, com exceção do setor de Vigilância Sanitária
Epidemiológica e Ambiental. No modelo PSF/PACS 82,8% dos profissionais são do sexo feminino; no nível de esco-
laridade médio e fundamental elas são maioria ainda mais expressiva. Quanto à remuneração, 82% dos profissionais
de nível fundamental e médio que atuam no PSF/PACS recebem até R$500,00 (os agentes comunitários de saúde
representam 60% do total de profissionais neste modo de atuação).As remunerações mais baixas estão no Norte do
Estado e nos municípios menores, mas os médicos que atuam no PSF/PACS recebem valores menores nos municípios
maiores. Na média, a remuneração dos profissionais que atuam no PSF/PACS é superior à daqueles que atuam no
modelo tradicional de assistência à saúde, mas os “contratos administrativos” (por tempo determinado, para atender
uma necessidade temporária) deixou de ser algo excepcional e está se tornando uma regra (cerca de 70% dos
municípios até 5.00 habitantes apresentam majoritariamente este tipo de contrato). No PSF já é o tipo majoritário
de contrato para profissionais de nível superior ou não.Quanto ao tempo de trabalho os profissionais do modelo
PSF/PACS trabalham há cerca de 2 anos nos municípios, segundo a mesma pesquisa, em oposição aos mais de 10
anos daqueles que atuam no modelo convencional, ou nas equipes de apoio ao PSF; os profissionais com escolari-
dade fundamental e média estão há mais tempo no trabalho em saúde no mesmo município que os profissionais de
nível superior. Farmacêuticos, bioquímicos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas e terapeutas ocupa-
cionais estão, em cada categoria, em número igual ou inferior a 50 em todo o Estado.

4.2 Informações históricas, geográficas, sócio-econômicas e culturais do município e
região de João Monlevade 

João Monlevade foi o nome dado à comunidade criada pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, com o estabeleci-
mento de sua usina, no então município de Rio Piracicaba em um povoado denominado Carneirinhos. Em 1948 foi
criado o distrito de João Monlevade no município de Rio Piracicaba, elevado em 1962 à categoria de município -
elevação vetada pelo Governador sendo o veto, porém, rejeitado pela Assembléia Legislativa. A sede do município
de João Monlevade continua a ser chamada de Carneirinhos.

A designação do município origina-se do nome do engenheiro de minas Jean Antoine Felix Dissendes de Monlevade,
que chegou ao Rio de Janeiro em 1817, aos 28 anos de idade, em missão do governo francês na região das Minas
Gerais, onde estudaria os seus recursos minerais. Depois de percorrer diversas comarcas, como São João Del Rei e
Vila Rica, o engenheiro francês chegou a São Miguel do Piracicaba, lugar onde se estabeleceu pela grande riqueza
mineral, o que o levou a investir na região e adquirir algumas sesmarias de terras. Ali, o pioneiro francês construiu
uma forja que viria a transformar-se na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, implantada definitivamente em
1935. Nas primeiras décadas do século XX, não muito distante da fábrica formou-se um povoado, com uma popu-
lação constituída de pequenos agricultores, já que o terreno bastante fértil era cortado por diversos córregos. O
povoado iria desenvolver-se nas décadas seguintes até transformar-se em uma importante cidade do Estado.
Ocupando uma área de 99km2, João Monlevade localiza-se a 105km de Belo Horizonte. A população é de 72.122
habitantes (densidade demográfica de 640,22 hab/km²) e o índice de alfabetização da população é de 94,7%.
Segundo o IBGE, 40% da população economicamente ativa está no setor industrial.
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O município situa-se na macrorregião Centro, e a população total dessa região, no ano 2004, era de 5.876.253. O
grau de urbanização da região é o mais alto do Estado: 93,79 %. Segundo dados do SINASC – 2001 o número de
nascidos vivos na região foi de 92.485, configurando uma taxa bruta de nascidos vivos de 16,51 / 1000 hab. Segundo
o SIM (SUS) – 2001 o número de óbitos foi de 29.523, configurando uma taxa bruta de mortalidade de 5,27 / 1000
hab.

4.2.1 Algumas informações de saúde de João Monlevade

A população por faixa etária, segundo a pactuação do Programa de Imunização, ano 2004 era de 1.105 indivíduos
com menos de 1 ano; 5.582, de 0 a 4 anos; 1.148, de 1 ano de idade; 18..076, de 01 a 19 anos; e 6.924, com 60
anos ou mais. O Índice de Desenvolvimento Humano em 2000 foi apontado em 0,807.

A população de mulheres em idade fértil, no ano 2004 era de 23.917. Segundo o SINASC (SUS) em 2001 o número
de nascidos vivos foi de 1072 indivíduos; configurando uma taxa bruta de nascidos vivos de 15,9 /1000 habitantes.
A proporção de nascidos vivos de baixo peso era de 10,4 % e a proporção de mães adolescentes de 12%. Dados do
SIM (SUS) de 2001, mostram uma taxa bruta de mortalidade de 5,4 / 1000 habitantes.

A mortalidade proporcional por faixas etárias foi de 4,9%, para menores de 1 ano, 0%, para indivíduos de 1 a 4
anos; 24,3%, de 15 a 49 anos; e 70%, para maiores de 50 anos. A mortalidade infantil indicada foi de 16,8 / 1000
nascidos vivos.

Para efeito comparativo com a média estadual, a cobertura vacinal no ano 2003 foi: BCG, 93,69%; hepatite,
85,19%; poliomielite, 88,30%; e tetravalente, 90,04%.

TABELA 5
Informações demográficas e de saúde – João Monlevade
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4.3 Caracterização das macro e microrregiões selecionadas

Ouro Preto pertence à macrorregião Centro e à microrregião de Itabirito; São João del Rei, à macrorregião Centro-
Sul e microrregião de São João del Rei; Diamantina, à macrorregião Jequitinhonha e microrregião de Diamantina.
O quadro a seguir oferece algumas informações gerais sobre a população e saúde dessas macro e microrregiões e os
dados do Estado de Minas Gerais, para fins de breve comparação. Observa-se que a região Centro tem os melhores
indicadores, seguida pela região Centro-Sul. A região Jequitinhonha é a mais pobre do Estado e tem os piores indi-
cadores – mas apresenta a melhor cobertura do Programa de Saúde da Família. Os dados da macrorregião Centro
são enviesados pela presença da capital do Estado, e dos milhares de moradores em vilas, favelas e periferia dessa
cidade.

Ouro Preto, Diamantina e São João Del Rei são municípios de grande importância histórica para o estado de Minas
Gerais e para o Brasil; berço de personagens ilustres como os ex-presidentes Tancredo Neves, Juscelino Kubtischek
e de movimentos de relevância na história nacional, como a Inconfidência mineira, foram os três municípios mais
importantes na história econômica e cultural do estado. Particularmente nos séculos XVII e XVIII, no auge do período
da mineração, ajudaram significativamente a constituir a identidade mineira.

TABELA 6
Algumas informações de saúde – Macro e microrregiões selecionadas
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TABELA 7
Informações sociais – Macrorregiões selecionadas
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5.1 O município-piloto: a gestão municipal da saúde no município de João Monlevade –
entrevistas e questionários

O estudo-piloto constou de algumas visitas ao município, abrangendo tanto o setor administrativo da Secretaria de
Saúde, quanto uma unidade de saúde. Os entrevistados responderam às entrevistas no próprio local de trabalho e
preencheram questionários-piloto.Todos os entrevistados nasceram no próprio município, tendo sempre nele vivido.
A amostra incluiu, além do Secretário de Saúde, a coordenação do Programa de Saúde da Família e funcionários
administrativos – pessoas com diferente formação acadêmica (nível superior e técnico; área da saúde e área gerencial)
– alguns eram oriundos de outras áreas da administração pública municipal. As perguntas referiam-se à Secretaria
Municipal de Saúde, e ao trabalho que aí se desenvolve.

Quanto aos ambientes formal e informal da Secretaria as percepções revelaram um ambiente “complicado”, em virtude
das características do setor saúde:

O ambiente de trabalho aqui eu acho super carregado. Não é um ambiente que eu indicaria pra um amigo. Se alguém virass
pra mim e falasse, eu “tô” indo pra lá, principalmente na minha função - eu sou gestora, se alguém me perguntasse “eu “tô”
indo pra prefeitura, o que eu você acha” eu falaria: “você tá doido”. Porque eu também já trabalhei na Secretaria de
Planejamento, e a pior seção que tem é na Secretaria de Saúde. É tudo pra ontem. Na Secretaria de Planejamento, na seção
de convênios, é tudo pra ontem também, só que ninguém morre. E aqui o povo morre. (E/MO/NE) 

Os problemas de saúde da população foram curiosamente descritos como algo “que atrapalha” os trabalhos. Mas os
problemas não se referem só à cobrança da população:

Mas eu também acho que a população não é de todo o pior não, o pior pra mim aqui são os funcionários mesmo. Eu não
dou conta, tem sempre uma pessoa que atrapalha, então assim, é gente velha, que não amadurece. É um estresse assim, “um
fulano de tal passou por cima de mim” ! “ [...] mas espera aí, se passou por cima pra resolver o problema está bom, uai!” 
“Ah, mas passou por cima de mim hierarquicamente” (E/MO/NE, grifo do autor).

Quanto à organização do ambiente de trabalho:

Talvez eu tenha visto mais (esse problema) na Secretaria de Planejamento, que era assim: você chega com alguma idéia nova,
eles falam: “Não vai dar, você vai embora daqui a 4 anos e vai voltar tudo pro mesmo lugar”. Mas aqui na Secretaria de
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Saúde, não. O que eu acho que é complicado são as relações interpessoais. É muito ego, muito “eu sou o chefe” [...]  então
tem um ambiente pesado. E engraçado que eu posso fazer uma comparação que eu não sabia - que o ambiente da saúde era
dessa forma, eu tinha uma idéia completamente equivocada do assunto, eu achava que era mais organizado e mais respeitoso,
o que de forma nenhuma acontece aqui. Motorista desrespeita enfermeira, enfermeira desrespeita médico, médico que briga
com motorista [...]  eu achava que era uma coisa assim, mais organizada, e não é. (E/MO/NE) 

Quanto ao trabalho (operações/recursos humanos) os funcionários, segundo um entrevistado, assumem uma pos-
tura passiva e de mero cumprimento de tarefas:

[...]  de tempos em tempos você tem que fazer alguma reunião, ou um tipo de modificação, ou lavar a roupa suja, ou fazer
alguma dinâmica, pra que as pessoas se empolguem novamente. Mas se você deixar, se você não fizer isto, de repente volta
tudo pro mesmo lugar. Elas não se auto-motivam. Talvez possa ser porque eu tenha pouco tempo aqui, pode ser porque eu
tenha outra formação, mas é muito difícil. (E/MO/NT) 

Essa percepção é partilhada por outros funcionários, mas encarada como normal:

[...]  talvez quem já mexe no meio, por exemplo, todos os enfermeiros de nível superior que já estavam aqui já tiveram
aquela visão de que é isto mesmo, e eu já estranho mais. Porque quando você vai pra uma área que é mais ou menos empresarial,
empresa, coisa assim, o tipo do executivo, embora eu não me enquadre muito nisto, mas tipo assim, a gente tem metas,
plano, motivações, mais reuniões [...]  e na saúde você não tem muito disso não. Então aí me decepcionou um pouco. (E/MO/NE) 

A linguagem é vista como um dos problemas de comunicação, tanto entre profissionais de saúde e pacientes, quan-
to entre a população e a secretaria, o que é colocado em evidência pelo fato dos contatos frequentemente assumirem
um caráter pessoal (cultura local):

Monlevade é uma cidade pequena, a gente não tem aquele papo, todo mundo sabe quem é o meu pai, minha mãe, onde eu
moro, então assim, eu não sou o secretário de saúde, é  [...]  “ali, o filho do seu  [...] ” e tal. Então eu acho que tem um
pouco mais de proximidade. Aí veio um usuário aqui uma vez, depois eu te conto outro caso, e entrou pra dentro da minha
sala e disse, “ [...]  o meu remédio acabou, tem jeito de você ver se você arruma outro remédio pra mim, e tal” e eu “ah,
pois não, qual é o seu remédio?” “eu parei de tomar Papai Noel, e desde que eu estou tomando Papai Noel, eu não estou
bem”, e a porta fechada [...]  e eu falei:” Misericórdia [...]  Minha secretária deixou um usuário da saúde mental entrar aqui,
e ainda por cima fechou a porta comigo”. Então, eu: “Ah, pois não, o senhor por favor me empresta a receita do Papai  Noel 
que eu vou arrumar pro senhor”, aí ele tirou a receita do bolso: Propanolol. O remédio não era o Papai Noel e o rapaz
não tinha problema de cabeça. (E/MO/NT) 

Veículos externos de comunicação (marketing) representam papel importante no relacionamento com a população:

Aqui a gente tem uma rádio também, que é o seguinte, tudo das pessoas é: “Ah é, não vai arrumar não? Então eu vou pra
“rádia” (sic) já”. Então virou uma piadinha interna aqui na secretaria, que quando um não quer fazer uma coisa pro outro, a
gente fala, “Ah, eu vou te denunciar lá na “rádia”. [...] A rádio aqui é muito forte. (E/MO/NO) 

Quanto às mudanças (mudança organizacional), um entrevistado apontou uma enorme resistência às ações mais sig-
nificativas:

[...] quando eu vim pra cá, eu acho que teve uma mudança de paradigma. Até então, todo secretário que tinha tido aqui no município, ligado
à secretaria de saúde, era ou dentista ou médico. Normalmente era um desses dois setores. Aí, quando iss o mudou e tal, eu tive muito
olhar de desconfiança e tal [...]  Mas o que eu fazia, o que eu tentava fazer, era um pouco complicado, qualquer novidade que eu tentava 
implantar, era complicada. Eu lembro que um mês e meio depois que eu entrei, eu demiti 32 agentes comunitárias, e foi assim, uma quebra,
né [...]  A gente deve ter o que, 72? Eu demiti 32. Então eles quase me mataram. (E/MO/NE) 

Outra história exemplifica o mesmo problema (mudança organizacional):

A receita carbonada (com cópia carbono) [...]  A gente tem a informação aqui, e tal. E o estoque da farmácia nunca batia.
Nunca. Era aquela confusão. O que sumia de dipirona, só Jesus. E a gente tinha a mera desconfiança de que algumas pessoas
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pegavam pro pai, pro filho, pro sobrinho, pro tio, pro avô, “Ah, não [...]  precisa de comprar não, eu pego lá e tal”. Aí a
gente implantou a receita carbonada. Então só entrega o medicamento agora mediante a receita, e no final do mês faz o
caderninho lá, e tal, pode ser meio antigo, mas [...]  foi uma resistência tremenda, dos auxiliares de enfermagem, eles não
queriam, de jeito nenhum, mas houve uma queda considerável na falta de medicamento. Mas toda vez que você vai implantar, é
aquela história: “Não vai dar certo [...]  E se acontecer isso, e isso e isso?”. (E/MO/NE) 

Quanto à cultura organizacional, foram expressos problemas que remetem ao modo de vida relacionado à cultura
nacional/global, particularmente dos centros urbanos maiores:

Mas porque, porque tinha reclamação, eu acho até que em alguns casos eu devo ter sido injusto, porque ninguém consegue
ser tão justo assim, só que eu tinha que fazer alguma coisa, p’ras agentes comunitárias pararem de ir no salão, parar de assistir
TV, dormir na parte da tarde, cortar cabelo, entendeu? Então, na grande maioria, foram esses casos que botei pra correr.
[...]
Mas a partir daí eles começaram a respeitar mais, e a, pelo menos, ter medo de serem pegos em algumas dessas ações assim.
Mas quando eu fiz isto eu fui tachado de louco, injusto, incapaz. Foi barra pesada. (E/MO/NE) 

Sobre o relacionamento com os agentes de saúde (recursos humanos):

Os meninos da dengue são uma guerra. Eles dormem, fogem, vão jogar sinuca e tal. 
P - Quem são “os meninos da dengue”?

R - Os agentes de saúde. (E/MO/NT) 

Quanto ao uso e circulação (disseminação) de informações no ambiente interno da secretaria:

[...] eu acho que muito das informações aqui é tudo defeituoso. Toda vez que a gente lê algum e-mail, eu tenho uma crítica
que fala que faltam informações. E é uma coisa esquisita porque toda vez que a gente tem reunião e fala que falta informação,
a comunicação não ‘tá boa e tal, porque que isso tem simplesmente, daí a 3 meses vem o mesmo assunto de novo. É estranho
isso porque a gente nunca consegue melhorar e avaliar se há informação, se as informações estão sendo bem empregadas, se 
são positivas ou que no final haja alguém que tenha estas informações. Então eu acho que as informações aqui, elas são sem
qualidade. Então fica-se aqui muito tempo apagando incêndio e num determinado momento ela não chega na ponta. Aí
quando ela não chega na ponta, o resultado não é o esperado. E daí a pouco, daí a um mês ou 2 meses perguntam: “Pô, mas
porque que fizeram isso, vocês não tão vendo que o resultado não está aqui, assim, assim?”. “Não, ninguém passou isso pra
gente”. E aí muda tudo, né [...]  “Ah, porque que não divulgou o curso, que era gratuito?” “Ah, a gente não sabia”. Então
desde as informações assim de números pedidos de exames, até questões assim do e-mail ou do telefonema ou da inscrição
do curso de não sei o que, num sei [...]  tinha que ter uma receita pra poder melhorar isso. (E/MO/NE) 

Sobre o uso que faz, pessoalmente, dos instrumentos do DATASUS (sistemas de informação) um funcionário do
nível estratégico, que toma decisões importantes, relata:

Falando com você bem sinceramente, eu não tenho tempo pra sentar lá na frente e ver as minhas informações. Gostaria de
ter. (E/MO/NE) 

Um funcionário específico é o responsável pelas informações que guiam a administração:

Ele passa as informações pra mim. Ele faz um relatório às vezes de 6 em 6 meses, às vezes tem que podar um pouquinho
mais, de 3 em 3 meses, analisando os dados. Mas eu gosto dessas tecnologias assim, é o tipo de raciocínio que eu gosto de
ter. Se eu tivesse um pouco mais de tempo eu acessaria mais. (E/MO/NE) 

Sobre a troca de informações com outras secretarias que indiretamente estão relacionadas à saúde (interação externa):

[...]  nula. Quase nula. É um dos motivos que a gente ‘tá tentando entrar no Banco de Dados Social [...]  (Programa da
Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia). A gente age apagando os incêndios. Não prevenindo e muito menos planejando. 
(E/MO/NT) 
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O tempo para o planejamento:

[...]  não tem muito tempo, normalmente eu, pessoalmente, quando eu quero vir trabalhar pra pensar aqui, ou é depois das
6 horas da tarde, o que sempre acontece, ou é sábado, ou é domingo. No horário de trabalho é impossível. (E/MO/NE) 

Sobre o Conselho Municipal de Saúde (interação externa) a percepção é ambígua, porém mais orientada para uma
visão negativa:

[...] é bom, funciona. Mas só que eu pessoalmente não acredito no conselho. No sentido assim, o conselho que eu tenho até
hoje, ele me leva a consulta que o vizinho não conseguiu. Eu não tenho um conselho que me ajuda. Ontem eu tive reunião
de conselho, foi de 5 as 8. 3 horas de reunião. 3 horas ele falando “eu queria que a vigilância sanitária fosse na rua tal, porque tá
tendo lá muito caramujo”. Eu nunca tive um conselheiro que viesse pra mim e falasse, “eu acho que se a gente implementasse
alguma coisa tipo assim na secretaria de saúde, melhoraria a situação da saúde”. Nunca tive isso em 4 anos. Então pra mim é 
completamente sem nexo as reuniões do conselho. Sério! E quando eu falo isso, falam “Você está sendo hipócrita” - eles fazem
o controle social” – mas, eu não tenho controle social, gente! Eu não tenho gente preparada pra fazer o controle social. Tem
uma dona lá que dorme na reunião, e ela deveria trazer o mais importante. É até uma senhora que é muito bem conceituada
na comunidade, na Secretaria de Saúde todo mundo gosta muito dela, porque ela é muito caridosa, distribui pão, sopa, aquela,
coisa toda, mas ela dorme a reunião inteira, e eles sempre votam nela! Agora eu não sei como é nas outras cidades, com os
conselhos deles também, mas eu acho que este conselho é só de cobras, que não me dão ajuda nenhuma, e sinceramente,
problemas dessa secretaria eu conheço todos. Eu queria alguém que me ajudasse a melhorar. Apontar erro eu mesmo já sou
crítica o suficiente pra saber. (E/MO/NE) 

A saúde, no entanto, é bem avaliada pela população. Indagados se há mecanismos de avaliação da eficácia das ações
implementadas, não foram citados indicadores, mas uma avaliação política semestral da prefeitura (marketing):

[...]  antes eu achava que saúde não ganhava a eleição, no máximo você não perdia votos, porque isso aqui é uma bomba 
[...]  com esse Prefeito não foi assim, não - ele ganhou a eleição por causa da saúde. É interessante ver que a população
reconhece a melhoria [...]  (E/MO/NE) 

Sobre o principal problema que impede o alcance dos objetivos (recursos humanos):

[...]  número 1, seria melhor se os funcionários todos tivessem comprometimento. Eu tolero um incapaz comprometido,
mas não um capaz descomprometido. E o pior é que às vezes ele não é contratado, ele é concursado, o compromisso dele é 
tal, e eu ainda fico amarrada com aquela situação. E ás vezes eu preciso que saia, chega o pessoal e diz: “Ah, deixa ele ficar,
não pede ele pra sair não” e eu digo: “Se no caso fosse você, você deixaria ele ficar aqui? Então, se fosse seu? Era o tipo de
funcionário que você pagava pra ele? Você deixava fazer assim? Você deixava quieto, se fosse tratado dessa maneira?” -
“Não”. “Então porque eu tenho que deixar, porque aqui tem que ser assim? Se fosse meu eu não deixaria, eu não admitiria,
porque você admite?”. Então eu acho que quem devia ficar aqui, é quem eu pagaria do meu bolso, pra que ficasse. 
(E/MO/NE) 

Quanto ao cumprimento de regras (burocracia):

[...] aqui cumprir regras não é a lei, de forma nenhuma. Talvez fosse até importante cumprir, mas isso não tem, não. (E/MO/NO)

Sobre a lealdade dos funcionários (cultura local e organizacional):

Vou falar o que eu penso mesmo, que eu vejo aqui da realidade. De vez em quando eu falo com o Prefeito, que se a gente
pudesse tirar os amigos dele, ninguém vencia. Principalmente por conta dos amigos. Porque os protegidos pensam o
seguinte: “Você é meu amigo, e você passa um cargo pra mim, porque você é meu amigo eu faço sempre o dobro.” Mas
aqui a gente tem uma teoria que é o seguinte: “Como você é o meu amigo, você tem que me dar um desconto, levar um
prejuízo, e ficar numa boa”.! Quer dizer, eu acho o inverso do raciocínio que se tem. Então, porque você é meu amigo, eu
posso chegar mais tarde; porque você é meu amigo eu posso sair [...]  devia ser o contrário: “Porque você é meu amigo eu
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vou te ajudar!”. Então eu acho que essa lealdade aí é uma coisa hipócrita. Muito mais interesseira do que lealdade mesmo. 
[...] Eu tenho um motorista aqui que é uma “benção” [...]  Ele vive falando que ele é o braço direito do Prefeito, que o
Prefeito é o padrinho da filha dele, e tal, não sei o que. E ele não é um funcionário exemplar, mas na hora que ele fala comigo
que é o braço direito do Prefeito, eu falo, “É [...]  você é o braço direito do Prefeito”, mas o Prefeito é canhoto!  [...]  e ele
fala pros quatro ventos que ele é o braço direito do Prefeito. Mas ele nem tão braço direito assim ele é, mas ele “se faz de
conta”. Aí eu morro de rir [...]  (E/MO/NE) 

A modernização (mudança organizacional) é confundida pelos funcionários com informatização (cultura global):

Quando você fala em informatização, em todos os níveis aqui, os olhos até brilham. Quando você fala em outras coisas modernas até
que não, mas informatização aqui é como água em terra seca. (E/MO/NE) 

Sobre eficiência e eficácia no trabalho:

[...] ao longo de 4 anos [...]  a gente ‘tá na eficácia [...] na verdade acho que isto é tempo demais. A gente não tem a sensação 
aqui de eficiente, não. É uma sensação de que podia ter andado mais. (E/MO/NE) 

Diferentemente dos funcionários de carreira da Secretaria, os funcionários do PSF são concursados com uma prova
rigorosa sobre saúde pública. No dia a dia do trabalho as reuniões são muito freqüentes, mas a percepção dos
pesquisados é crítica quanto ao ambiente da prefeitura (cultura organizacional do serviço público/local). Quanto à
área da saúde:

[...] a gente tem essa questão do serviço público, a cada 4 anos está mudando de administração, né [...]  Eu também conheço
várias pessoas na prefeitura também. É um ambiente bom de trabalhar, apesar que muita gente fala mal do serviço público,
do funcionário público, né, mas principalmente na saúde, aqui na Secretaria de Saúde, a gente percebe que até há uma rede
de amigos daqui, tanto aqui na secretaria quanto nas unidades, é um ambiente bom pra trabalhar. (E/MO/NO) 

A comunicação acontece basicamente dentro do ambiente da própria secretaria – muito pouco com outras instân-
cias da Prefeitura. No seu ambiente próximo de trabalho a interação é grande:

[...] a gente tem visto que as equipes têm bastante liberdade de conversar com a coordenação e a gente está sentindo que o
pessoal está mais próximo da gente agora [...]  (E/MO/NT) 

A capacitação interfere fortemente na comunicação:

O enfermeiro geralmente fala mais. Acho que o enfermeiro que é a referência da equipe inteira. E ele fala mais. E a gente
percebe, porque agora teve um curso pra agente comunitário, uma capacitação, e a gente percebe que eles agora estão mais
maduros, com relação ao papel deles de agentes comunitários, e tem mais liberdade de opinar e de colocar os problemas da
equipe. [...] A gente percebeu que com os agentes comunitários tem que ter um cuidado bem grande com a questão da linguagem.
Tem que ser uma linguagem mais simples, pra falar com o agente, pra estar capacitando [...]  (E/MO/NT) 

Sobre a produção e uso de informação:

[...] a gente produz. A gente produz muito. É até uma falha da secretaria da saúde. A gente tem tanta informação e a gente
produz tanta informação que a gente não passa. E até quando acontece alguma coisa, um ponto negativo, é aquilo que é negativo
que realça, que chama a atenção.[...] E a gente produz informação e recebe muita informação também. Mas a gente produz mais
do que recebe. (E/MO/NT) 

Sobre as mudanças,as percepções são similares nos vários níveis – mas foi associada espontâneamente com o período pós-eleitoral:
[...] É difícil. São dois anos assim, a maior tensão. E é ruim porque não são todos os projetos que são continuados, alguns

acabam sendo interrompidos. E a gente sofre muito assim, com o pré e o pós-eleição. (E/MO/NT) 

Sobre o estilo da Secretaria (poder):
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[...] aqui é centralizado. Assim, o secretário, ele carrega tudo pra ele. Ele é daquele estilo que [...]  (gesto que simula um 
abraço bem largo, e que se fecha de modo apertado). Claro que algumas coisas são decisões do secretário [...]  (E/MO/NT) 

Sobre informações utilizadas no trabalho (uso da informação) nenhum dos entrevistados fez menção às
informações em saúde propriamente ditas, à epidemiologia ou ao DATASUS:

[...] geralmente a gente usa as portarias, tanto as portarias locais da prefeitura, as ministeriais, as estaduais, a Internet e os
jornais. Porque eu lido com uma parte grande de recursos humanos, então eu conto com questões de CLT e interinos [...]
(E/MO/NT) 

Os contatos do nível tático dão-se basicamente com o próprio Secretário.As decisões consideradas mais importantes:

[...] geralmente tem a ver com a aplicação de verbas, com convênios [...]  (E/MO/NE)

E o planejamento (ou, antes - a falta dele):

Aí quando você está fazendo uma coisa, uma outra aparece, e uma outra, e uma outra, e aí a gente vai só agregando uma
coisa atrás da outra, e aí assim, pra falar que dá tempo de sentar e planejar - não dá, não. Muitas vezes a gente vem planejando no
curso da hora de chegar um serviço, aí quando chega aqui a gente faz tudo diferente. (E/MO/NE) 

Quanto ao ambiente formal e informal foi relatado que as comunicações se dão basicamente no nível pessoal,
face a face ou telefonemas – quando há uma convocação são feitas reuniões.A internet é muito pouco usada. Os rela-
cionamentos pessoais são prejudicados pela rotatividade dos contratados depois de cada período eleitoral. São dois
tipos de funcionários, que têm um diálogo, diferenciado – concursados e contratados.

[...]  mas com a questão de ser concursados, os mais antigos saem muito pouco. Não tem muito essa rotatividade. A rotatividade é
entre os contratados. E os contratados são geralmente operacionais. (E/MO/NE) 

Tanto os questionários quanto o roteiro de entrevista testados mostraram-se adequados, mas correções (men-
cionadas no capítulo de metodologia) foram feitas, visando o seu aprimoramento. O estudo revelou-se proveitoso,
além disso, para ajudar na identificação das categorias de análise, uma vez que as entrevistas revelaram muitas infor-
mações importantes, superando em larga escala as expectativas iniciais, que esperavam apenas um “teste” de instru-
mentos e métodos de coleta. Ao contrário, a experiência desse município serviu posteriormente para balizar outras
experiências e construir parâmetros de análise mais consistentes. Os questionários aplicados serviram basicamente
para verificar a consistência interna dos discursos – que revelaram-se, nessa medida, consistentes. Entrevistas simi-
lares foram feitas, a partir dessas, nos municípios de Ouro Preto, São João Del Rei e Diamantina, quando visitados
(também com funcionários dos níveis estratégico, tático e operacional das secretarias municipais de saúde). Essas
entrevistas, omitidas neste estudo, podem ser consultadas na tese de doutoramento que originou esta publicação,
disponível no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais.

5.2 A percepção dos gestores do nível municipal da saúde (Secretários Municipais) do
Estado de Minas Gerais

5.2.1 Resultados dos questionários da amostra do Estado de Minas Gerais – estratificação pelas macrorregiões de
saúde do Estado (agrupadas)

Para efeito de análise as regiões foram agrupadas em 04 blocos, pelo critério de proximidade geográfica, mas foi
também considerada a proximidade cultural e similaridade na atividade econômica e arrecadação fiscal (o critério
de vizinhança atendeu às três ordens de fatores, mas naturalmente é possível que isso seja motivo de controvérsia.
Para estabelecer o critério desse agrupamento foi entrevistado um funcionário do nível estratégico da Secretaria
Estadual de Planejamento). Esse agrupamento teve de ser feito em razão das dimensões deste estudo, mas os dados
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foram recolhidos por região, sem nenhum agrupamento – o que permitiu checar informações específicas. De certa
forma pode-se afirmar que o agrupamento 1 (Centro, Centro Sul, Sul e Oeste) corresponde à região mais rica do
Estado, e que tem os melhores indicadores tanto sociais quanto econômicos; o agrupamento 2 (Sudeste, Leste e
Leste do Sul) corresponde a uma área que, embora tenha certa expressividade econômica nas maiores cidades, no
geral corresponde a uma região mais pobre, e com indicadores sociais mais problemáticos; o grupo 3
(Jequitinhonha, Norte e Nordeste) corresponde à região mais carente do Estado, com os piores indicadores tanto
econômicos quanto sociais; e finalmente, o grupo 4 (Triângulo do Norte,Triângulo do Sul e Noroeste) corresponde
à segunda região mais rica e, inclusive, mais diferente da chamada “mineiridade” – parte da população manifesta
desejo de separar-se do Estado de Minas Gerais com a criação de um “Estado do Triângulo”).Assim, quando for dito
“as regiões mais ricas” estarão sendo considerados os grupos 1 e 4; “as regiões mais pobres”, os grupos 2 e 3. Quando
for mencionada “a região mais rica” ou “a região mais pobre”, a referência é o grupo 1 e o grupo 3, respectivamente.
Todas as respostas foram avaliadas como “sinceras” – e algumas questões permitem uma verificação parcial da con-
sistência interna das respostas. A margem de erro e a forma de aplicação que minimizou o envolvimento
aplicador/respondente permite a generalização dos resultados para cada região. De qualquer forma o estudo é mul-
tireferencial e a análise qualitativa permitiu avaliar melhor , posteriormente, pontos considerados “controversos”.

Com relação à percepção do secretário municipal de saúde acerca dos alguns aspectos do funcionamento da
Secretaria Municipal, é possível dizer que com relação à percepção do ambiente de trabalho (Tabela 8) as regiões
mais pobres foram aquelas onde foi declarado que os objetivos da Secretaria são os mais claros, mas também onde
foi dito que há menos planejamento e mais informalidade. O DATASUS foi declarado como subutilizado, de modo
geral, em todo o Estado, mas, aparentemente, é mais utilizado nas regiões mais pobres, onde também foi detectada
maior centralização na tomada de decisões.Também nessas regiões mais pobres foi dito que há mais funcionários que
“escondem” informações. De modo geral, em todo o Estado cerca de 50% dos secretários acredita que o investi-
mento em computadores é suficiente, e também para todas é muito frequente o contato entre as áreas. Nas regiões
mais pobres há mais cooperação, mas também mais resistência às mudanças; afirmam ter a maior parte das infor-
mações que necessitam, mas, quando necessitam de mais alguma, são as que tem mais dificuldades para obtê-las.
Quanto ao “jeitinho” a região mais pobre declarou usá-lo mais, mas o segundo lugar ficou com a região mais rica.
De maneira geral, nesta questão, as respostas não variaram tanto. Com exceção do grupo 4 mais da metade dos
secretários afirma ter as informações que necessita para tomar decisões importantes. A região mais rica disse, em
número maior, ter as informações para tomar decisões importantes do que “para trabalhar” – o que pode indicar
problemas táticos e operacionais, na burocracia interna, e menores no nível estratégico. Certa decepção com o
serviço público é mais forte nas regiões mais pobres e, também nessas regiões, é maior a queixa acerca do orçamento
disponível para a saúde. Entre 55 e 65% dos respondentes disseram que, apesar dos esforços, “as coisas mudam
muito pouco”.
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I. Com relação à Secretaria Municipal de Saúde (Percepção do secretário acerca dos aspectos seguintes)

TABELA 8
Percepção do ambiente de trabalho
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Com relação às informações disponíveis no DATASUS (Tabela 9), de modo geral, quanto mais rica a região, mais
confiança é depositada no DATASUS. O grupo 4 foi o que apresentou respostas mais discrepantes, mas não muito.
A inclusão do “regular”, para verificar se os mineiros tendem a posicionar-se no ponto médio, surtiu um efeito que
foi mais tarde investigado na análise qualiativa: pode ser um recurso para avaliar positivamente, mas não de maneira
“muito elogiosa”, pois a única questão em que o ponto médio não aproximou-se mais do “muito”, que do “pouco”
foi “se as informações do DATASUS são importantes”, quando mais de 85% em todas as regiões, responderam
“muito”. De maneira geral pode-se afirmar que em todo o Estado o DATASUS foi avaliado como confiável, útil e
importante; as piores avaliações foram para sua simplicidade, disponibilidade de informações e suficiência do con-
teúdo. A região mais pobre é, de maneira significativa, a que menos utiliza o sistema.
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II - Com relação ao trabalho do Secretário. Percepção acerca de:

TABELA 9
Informações disponíveis no DATASUS

Com relação às informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde (Tabela 10) a região mais pobre foi a que
demonstrou menor confiança; também nessa região ficaram oa piores taxas com referência à utilidade, disponibili-
dade e suficiência; com execção do grupo 4, que demonstrou o maior afastamento da Secretaria Estadual, também
no quesito “importância” embora o grau seja alto (80%) é inferior ao das outras regiões; a Secretaria Estadual parece
não estar disponível para essa região – consequentemente, foi a região que demonstrou a menor frequência de uso
das informações que vêm de lá (29%, comparados aos 57,4 e 57,1% das regiões mais ricas do Estado).
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TABELA 10
Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde

Analisando as respostas concernentes às informações da própria Secretaria Municipal da Saúde (Tabela 11), vindas
das equipes do PSF, todas as regiões as consideram muito úteis, e a região mais pobre as considera significativamente
mais simples, mas foi também onde revelou-se o menor índice de confiabilidade nessas informações.As informações
vindas do PSF foram mais bem avaliadas que as oriundas do DATASUS e muito mais bem avaliadas que as oriundas
da Secretaria Estadual de Saúde. O grupo 4, que apresentou em outros momentos distanciamento das médias do
restante do Estado, foi o único que afirmou serem essas informações 100% importantes e 92,9% muito utilizadas,
85,7% muito disponíveis e 64,3% muito suficiente o conteúdo – as taxas mais altas entre todos os grupos.

57

pubo1 - Cap 5.qxp  16/10/2009  21:53  Page 12



TABELA 11
Informações da própria Secretaria Municipal da Saúde (equipes do PSF)

Com relação ao sentimento geral com relação às informações de que dispõem os secretários (Tabela 12) nas regiões
mais ricas (grupo 1) as palavras mais identificadas com esse sentimento foram “falta de informações” e “insegurança”.
Em terceiro lugar, empatados e não muito distantes, “satisfação” e “controle”. No grupo 2 foram “confusão” e “falta
de informações”. Em terceiro lugar, “resolução de problemas”. Nas região mais pobres (grupo 3) foram, bem à
frente, “satisfação” e “controle”. Em terceiro lugar, empatados, “insegurança” e “confusão”.E no grupo 4 “confusão”
e “resolução de problemas”. Em terceiro lugar, “insegurança”, “senso de direção” e “falta de informações”. Isto é, em
todo o Estado as expressões negativas predominaram, com exceção da região mais pobre. No grupo 4, mais uma vez
o mais diferente, houve praticamente um empate, mas com uma ligeira predominância das expressões negativas. Em
todo o Estado, se somadas as respostas, “confusão” está em primeiro, e “controle” e “satisfação” aparecem, empatadas,
em seguida.

TABELA 12
Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe:
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As palavras associadas ao DATASUS (Tabela 13) atestam que nas região mais rica (grupo 1) as palavras mais associadas
foram “tecnologia” e “essencial”. Em terceiro lugar, bem distante, “confiabilidade”. No grupo 2 as mesmas foram as
mais citadas, mas “complicação” aparece em terceiro. Nas região mais pobres (grupo 3) foram “essencial” em
primeiro, mas “complicação” em segundo.Tecnologia está m terceiro lugar. E no grupo 4 Em terceiro lugar, Isto é,
em todo o Estado as expressões predominaram,. No grupo 4, “essencial” também está em primeiro, e “tecnologia”
e “complicação” aparecem empatadas em segundo. “Confiabilidade” é a terceira mais mencionada. Em todo o Estado
“essencial” é a característica mais associada ao DATASUS; “inutilidade” teve zero por cento de menções; “desatualiza-
ção”, “desconfiança” e “insatisfação” também tiveram zero por cento nas regiões mais ricas, sendo lembradas apenas
(mas em números inexpressivos) nas regiões mais pobres.

TABELA 13
Qual dessas palavras você associaria ao DATASUS

No quesito que investiga as instituições com as quais a interação é mais freqüente no trabalho (Tabela 14), o
“Prefeito” só perde para “Outras Secretarias Municipais” - a não ser na região mais pobre, onde o “Prefeito” ganha
de maneira expressiva. A Secretaria Estadual de Saúde aparece depois, seguida do Ministério da Saúde, um pouco
abaixo. Das “outras” (Tabela 15), que os respondentes poderiam incluir, a única resposta significativa foram as
Gerâncias Regionais de Saúde (GRS), que são órgãos da Secretaria Estadual, já mencionadas nas opções anteriores.
Isso parece significar que, para alguns respondentes, a Secretaria Estadual, na verdade, é a GRS (assim a Secretaria
de Estado se apresenta para eles). Universidades e Faculdades embora fracamente mencionadas, aparecem mais que
os Conselhos Municipal e Estadual de Saúde, sindicatos, igrejas etc.
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TABELA 14
Quais as instituições com as quais sua interação é mais freqüente no trabalho? (marque apenas as 3 mais importantes)

TABELA 15
Quais as instituições com as quais sua interação é mais freqüente no trabalho? (outras)

Como fontes de informação pessoal do secretário (Tabela 16) a mais mencionada foi o e-mail, mais que outras fontes
da internet, e inclusive mais que o DATASUS que, na região mais pobre, teve resposta inexpressiva. As “reuniões de
trabalho” também foram bastante mencionadas, e o fax também é muito utilizado para receber informações.
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TABELA 16
Fontes de informação pessoal (marque apenas as três mais importantes)

Entre os meios de comunicação mais utilizados (Tabela 17) as “ligações telefônicas”, o “e-mail” e as “reuniões com 3
ou mais pessoas” são os mais utilizados; o “correio” e os “relatórios em papel” não tiveram menção importante; e a
“conversa” (comunicação oral) também não foi considerada forma de comunicação significativa.

TABELA 17
Os meios de comunicação mais utilizados na secretaria
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Quando convidados a escolher uma afirmação em um par de frases abaixo que refletisse de modo geral o ambiente
de trabalho na Secretaria (Tabela 18), todas as regiões afirmaram que os conflitos são vistos de modo positivo; a não
ser os grupos 3 e 4 (no grupo 3, um empate técnico), os agrupamentos 1 e 2 disseram que a lealdade é mais valorizada
que a competência técnica; o cumprimento das metas foi dito, ainda que de forma ligeira, mais importante que o
cumprimento das normas burocráticas; e, muito expressivamente, a não ser no grupo 4, foi assegurado que os fun-
cionários têm muita autonomia, sendo as decisões, compartilhadas.

TABELA 18
Escolha uma das afirmações em cada par de frases abaixo que, mesmo de forma imperfeita,

reflete de modo geral o ambiente de trabalho na secretaria municipal de saúde

A formação do secretário municipal de saúde (Tabela 19) pôde ser aferida, notando-se que os secretários com curso
superior na área da saúde estão mais presentes nas regiões Sudeste, Leste e Leste do Sul; Jequitinhonha, Nordeste e
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Norte ficam bem atrás – mas, no somatório geral de secretários com formação superior (em qualquer área) a região
1 mostra o maior número. Sobre as outras categorias não é possível extrair conclusões significativas.

TABELA 19
Formação do secretário municipal de saúde

5.2.2 Resultados dos questionários da amostra do Estado de Minas Gerais – estratificação pelo
porte dos municípios (estratos populacionais)

Essa estratificação foi feita após estudos de diversos modelos, conforme apresentado no capítulo da metodologia. A
estratificação foi feita após consultas a professores da Escola de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais,
do Departamento de Saúde Coletiva, e referendada pelo estatístico que supervisionou essa fase do estudo. Para essa
análise foram agrupados apenas dois estratos: o estrato dos municípios com “mais de 100.000 habitantes” foi agrupado
junto ao estrato dos municípios com “entre 50.000 e 100.000 habitantes”, uma vez que em Minas Gerais existem
poucos municípios com mais de 10.000 habitantes, o que fez com que na amostra esse estrato tivesse poucos
representantes (ver tabela de composição da amostra).

Com relação ao ambiente de trabalho Secretaria Municipal de Saúde (Tabela 20) a percepção dos secretários, por
essa estratificação apresentou uma homogeneidade muito maior nas respostas. As respostas foram afirmativas quando
perguntados sobre a clareza de objetivos e a inexistência de planejamento em todos os grupos. Os menores municípios
foram mais assertivos que os maiores ao responder sobre a não utilização do DATASUS, apesar de alimentá-lo, sobre
a centralização das informações, sobre a suficiência do investimento em computadores. Mas disseram, por outro
lado, que o ambiente não é de ótima cooperação entre as pessoas, além de ter sido respondido por quase o dobro
dos respondentes, em relação aos municípios com mais de 50.000 habitantes, que é comum existirem “funcionários
que escondem informações”. As secretaria dos municípios com mais de 50.000 habitantes foram declaradas “mais
informais” e com um ambiente de maior cooperação. Os municípios maiores e os menores são os que mais afirmam
ter as informações necessárias para trabalhar, mas para tomar decisões importantes a discrepância é enorme: 90,5%
dos municípios com mais de 50 mil habitantes, e apenas 65,3% dos municípios com menos de 5 mil habitantes dis-
seram que têm as informações necessárias. Quanto menores os municípios, maior a sensação de que “as coisas andam 63
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pouco”, e maior a decepção o serviço público. Quanto ao “jeitinho” e à “qualificação dos funcionários”, as respostas
dos secretários apontam uma oposição – nos municípios menores há queixa de pouca qualificação, e o “jeitinho” é
muito usado; nos municípios maiores a qualificação foi declarada mais alta, e o “jeitinho” é menos usado, segundo os
respondentes.

I. Com relação à Secretaria Municipal de Saúde:

TABELA 20
Percepção do ambiente de trabalho na Secretaria
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Com relação ao trabalho do secretário, a avaliação foi que, para os municípios menores, as informações do DATASUS
(Tabela 21) são menos confiáveis, menos úteis, menos simples, menos disponíveis, menos suficientes, menos impor-
tantes (ainda que 85% tenham assinalado “muito importantes”, 100% dos maiores municípios também afirmaram
isso) e menos usadas frequentemente. A maior inversão de respostas diz respeito à “simplicidade” dessas infor-
mações: “muito simples” para apenas 7,9% dos pequenos municípios; e “pouco simples” para apenas 9,1% dos
respondentes dos municípios mais populosos. De maneira geral o DATASUS foi declarado “importante” para todos,
embora mais “útil” para os grandes municípios e “muito usado” por menos da metade dos respondentes de todos os
estratos.

II - Com relação ao trabalho do Secretário - Percepção acerca de:

TABELA 21
Informações disponíveis no DATASUS

Quanto às informações da Secretaria Estadual de Saúde (Tabela 22) pouco mais da metade dos respondentes de
todos os estratos disseram ser “muito confiáveis”; não são “simples” nem para os municípios com mais de 50 mil habi-
tantes; só são “muito úteis” para mais de 70% dos municípios entre 5 e 50 mil habitantes, excluindo os menores e
maiores; . Todos afirmam serem informações “muito importantes” (acima de 80% em todos os estratos) mas em
todos os outros tópicos a avaliação só é positiva se somarmos o “regular” ao “muito”. Com relação á frequência de
uso, quase o dobro dos secretários dos municípios com até 5 mil habitantes declararam que “usam muito” as infor-
mações com essa origem, mas, somados o “muito” e o “regular”, os municípios maiores são os mais usam.

65

pubo1 - Cap 5.qxp  16/10/2009  22:03  Page 20



TABELA 22
Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde

Com relação às informações que vêm da própria Secretaria, das equipes do PSF (Tabela 23) o quadro é bem diferente:
todos os tópicos foram avaliados de maneira positiva. Apenas com relação a serem suficientes as informações, a taxa
de respostas “muito suficientes” foi mais baixa (não tão baixa nos grandes municípios). Foram consideradas mais
importantes que as informações do DATASUS, que ficam em segundo lugar, e que as da Secretaria Estadual (logo
atrás em ordem de importância).

TABELA 23
Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde (equipes do PSF)
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No quesito “sentimento geral com relação às informações de que dispõem os secretários” (Tabela 24), para os
menores municípios as palavras mais mencionadas foram “satisfação” e “controle”, para os municípios de 5 a 10 mil
habitantes, “satisfação” e “confusão”, para aqueles entre 10 e 50 mil habitantes, “insegurança” e “falta de informações”;
para os maiores, “controle” e empatados, “falta de informações”, “excesso de informações” e “controle” – isto é, não
se pode concluir nada quanto a este tópico sem um estudo qualitativo nesse estrato – possivelmente um estudo de
caso seria a estratégia mais adequada.

TABELA 24
Sentimento geral com relação às informações de que dispõe (marque duas opções somente)

Para associar uma palavra ao DATASUS (Tabela 25), as referências mais mencionadas foram, para os menores
municípios, “essencial” e “complicação”; para os municípios entre 5 e 10 mil habitantes, “essencial” e “tecnologia”,
para aqueles entre 10 e 50 mil habitantes, “essencial” e “complicação”, e,finalmente, para os mais populosos, “essencial”
e “tecnologia”, empatados. Embora houvesse outras palavras, positivas e negativas, “essencial” foi a mais impoortante
para todos os estratos, e a possibilidade de escrever outra, não teve nenhuma significação estatística.

TABELA 25
Qual dessas palavras você associaria ao DATASUS (apenas uma):
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A Tabela 26 ilustra quais as instituições com as quais a interação da secretaria é mais freqüente, e pode-se afirmar
que quanto menor o município, mais importante é o Prefeito, mas ele também muito importante para os municípios
maiores (63,6%); as outras secretarias municipais vêm em depois, seguidas da Secretaria Estadual e do Ministério,
mas essas duas instâncias são mais importantes para os municípios com mais de 50.000 habitantes. A Tabela 27 foi
colocada para ilustrar o grau mínimo de interação existente fora da secretaria – ela ilustra “outras” instituições, men-
cionadas pelos próprios entrevistados.

TABELA 26
Quais as instituições com as quais sua interação é mais freqüente no trabalho? 

(marque apenas as 3 mais importantes)

TABELA 27
Quais as instituições com as quais sua interação é mais freqüente no trabalho? (Outras)
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Entre as fontes de informação pessoal do secretário (Tabela 28), “imprensa”, “DATASUS” e “e-mail” crescem de
importância nos municípios maiores, mas mesmo nos menores o e-mail foi bastante mencionado (por 50% dos
respondentes). Imprensa escrita e reuniões também crescem de importância nos maiores municípios. Nos municípios
menores conversas informais são menos entendidas como “fonte de informação” que nos maiores.

TABELA 28
Fontes de informação pessoal (marque apenas as 3 mais importantes)

Com relação aos meios de comunicação mais utilizados na secretaria (Tabela 29) as reuniões, que eram inexpressivas
como “fonte de informação pessoal” passam para 73,7% como meio de comunicação, nos municípios até 5.000 habi-
tantes; cresce também (mas não tanto) a menção a este número nos municípios maiores; mas o e-mail lidera as
citações, assim como o telefone. O fax é mais importante nos municíos dos estratos intermediários; o correio perde
importância à medida que aumenta a população, mas, chegando nos municípios maiores, cresce a sua importância
novamente.

TABELA 29
Os meios de comunicação mais utilizados na secretaria
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Quando convidados a escolher uma afirmação em um par de frases abaixo que refletisse de modo geral o ambiente
de trabalho na Secretaria (Tabela 30), todos os estratos populacionais afirmaram que os conflitos são vistos de modo
positivo (nos menores, um pouco menos); quanto maior o município, de modo geral, mais é valorizada a lealdade,
em detrimento da competência técnica; com exceção dos estratos intermediários, de maneira geral há uma equivalên-
cia nas resposta entre “trabalhar para cumprir normas” e trabalhar para atingir resultados”; a imensa maioria (prin-
cipalmente nos grandes municípios afirma que as decisões e responsabilidades são compartilhadas, tendo os fun-
cionários muita autonomia.

TABELA 30
Escolha uma das afirmações em cada par de frases abaixo que, mesmo de forma imperfeita, reflete de modo geral

o ambiente de trabalho na secretaria municipal de saúde

Quanto à formação do secretário municipal de saúde (Tabela 31), nos municípios até 5.000 habitantes, mais de 30%
têm curso superior, mas 44,7% só têm segundo grau (ou não completaram o curso superior). Entre 5 e 10 mil habi-
tantes os que nâo têm curso superior ainda são maioria, mas a diferença é de apenas 1,9%; o número dos que são
técnicos na área da saúde vai diminuindo à medida que o município fica mais populoso, sendo substituído por quem
tem curso superior. Acima de 10 mil o número dos que têm curso superior na área gerencial ou da saúde é maioria,
mas apenas nos municípios com mais de 50.000 habitantes este número é expressivamente maior (90,9%).
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TABELA 31
Formação do secretário municipal de saúde

5.2.3 Resultados dos questionários de três regiões escolhidas: comparativo entre as regiões Centro,
Centro-Sul e Jequitinhonha

Nesse momento da análise, por se tratar de um breve comparativo, foi preferido o tratamento em gráficos que pos-
sibilitam a visualização das diferenças e similaridades entre as respostas amostradas nas três regiões, e destas com o
total da amostra estadual. Esse comparativo, como foi afirmado no capítulo da metodologia, não hierarquiza ou clas-
sifica respostas – apenas permite uma análise de respostas dadas às mesmas perguntas, e respondidas pelo mesmo
canal por um ocupante do mesmo cargo nos municípios pesquisados, no mesmo período. Esses gráficos foram construí-
dos sobre os dados que foram coletados de maneira desagregada, em todas as regiões do Estado.

Assim, é possível afirmar que, para as primeiras perguntas (Gráfico 1), versando sobre a percepção do ambiente de
trabalho nas secretarias, não há diferença significativa entre as três regiões. Observa-se que, segundo os respon-
dentes, há um nível de informalidade um pouco maior, na indumentária e no comportamento dos funcionários da
macrorregião Centro Sul, bem como uma maior centralização das informações nessa região. Essa centralização e essa
informalidade foram declaradas menores na região do Jequitinhonha.

Gráfico 1: Percepção do ambiente de trabalho da Secretaria
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Ainda tratando da percepção, pelos secretários, do ambiente de trabalho nas secretarias (Gráficos 2 e 3), nas regiões
Sul e Centro Sul os investimentos em computadores, quanto à “suficiência” foram avaliados de maneira similar, próxi-
ma à média estadual, mas no Jequitinhonha essa avaliação foi bem menor. O ambiente também não foi entendido
como de “ótima cooperação”, bem como reclamou-se mais dos softwares usados. Sul e Centro Sul afirmaram ter
mais dificuldade para obter informações necessárias. Apenas na macroregião Centro os funcionários foram declara-
dos qualificados para trabalhar com o DATASUS em nível maior que a média estadual – o Jequitinhonha apresentou
o menor nível. Mas quanto à qualificação em geral dos funcionários Sul e Centro Sul praticamente empatam – e o
Jequitinhonha inclusive desaparece do gráfico - essa região lidera a aplicação do “jeitinho” (que é declarado por todas
as três acima da média estadual); também é a que mais se queixa da exiguidade do orçamento.

Gráfico 2: Percepção do ambiente de trabalho da Secretaria.

Gráfico 3: Percepção do ambiente de trabalho da Secretaria.

Quanto à confiabilidade do DATASUS (Gráfico 4), é maior no Centro Sul, e menor no Jequitinhonha, que concen-
trou a maior parte das respostas no ponto médio. O CentroSul foi a região que polarizou mais as respostas, concen-
trando-as nos extremos.

A região do Jequitinhonha, respondendo sobre a utilidade das informações do DATASUS, mesmo tendo afirmado
na questão anterior o maior índice de desconfiança, no entanto, foi quem afirmou agora serem essas informações de
maior utilidade. E mais uma vez, concentrou sua aparente negativa no ponto médio.
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Gráfico 4: Informações disponíveis no DATASUS: são confiáveis?

Gráfico 5: Informações disponíveis no DATASUS: são úteis?

Avaliando a simplicidade das informações disponíveis no DATASUS (Gráfico 6) as macrorregiões Centro e
Jequitinhonha dão respostas algo similares, mas o Centro Sul é que, agora evitando uma avaliação positiva, declara
essas informações pouco simples (o maior índice) ou regularmente simples.

Gráfico 6: Informações disponíveis no DATASUS: são simples?

Quanto à disponibilidade (Gráfico 7), as respostas das três regiões se parecem quanto ao “muito disponíveis” (Centro
e Centro Sul quase que na média do Estado; o Jequitinhonha, abaixo), mas o “regular” desaparece para os municí-
pios do Jequitinhonha – o Centro Sul equilibra melhor as respostas.
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Gráfico 7: Informações disponíveis no DATASUS: estão disponíveis?

Somente uma minoria de municípios do Jequitinhonha avaliou como suficientes essas informações (Gráfico 8) – e,
fugindo do ponto médio, a maior parte avaliou-as como “pouco suficientes”.A macrorregião Centro tendeu ao ponto
médio, mais que o Centro Sul.

Gráfico8: Informações disponíveis no DATASUS: o conteúdo é suficiente?

Para todas três regiões as informações disponíveis no DATASUS são importantes (Gráfico 9) – para o Jequitinhonha
um pouco menos, e um pouco inferior à média do Estado.

Gráfico 9: Informações disponíveis no DATASUS: são importantes?

Quanto à frequência de uso das informações disponíveis no DATASUS (Gráfico 10) os secretários dos muncicípios
da região Jequitinhonha mais uma vez, apesar de terem afirmado ser que são quem menos confia nessas informações,
afirmam ser quem mais as usa – e não fazem nenhuma avaliação negativa: usam muito, ou regularmente. Sul e
Centro Sul, mais abaixo, estão próximos da média do Estado.
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Gráfico 10: Informações disponíveis no DATASUS: freqüência de uso (pelo Secretário):

São mais confiáveis, mais úteis e mais simples (Gráfico  11, 12, 13, 14 e 15) para a região Centro Sul - para os
municípios do Jequitinhonha não são nem um pouco simples, segundos as respostas;Também quanto à disponibili-
dade, a Secretaria Estadual, com respeito às informações, é mais bem avaliada pelo Centro Sul. O Jequitinhonha fez
as piores avaliações – e o Centro Sul foi quem mais evitou o ponto médio. Quanto ao grau de suficiência dessas infor-
mações o Jequitinhonha foi quem pior avaliou a Secretaria Estadual, mas todas as três regiões ficaram abaixo da
média da amostra estadual.

Gráfico 11: Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde: são confiáveis?

Gráfico 12: Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde: são úteis?

Gráfico 13: Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde: são simples? 75
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Gráfico 14: Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde: estão disponíveis?

Gráfico 15: Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde: o conteúdo é suficiente?

Quanto ao grau de importância (Gráfico 16) é altíssimo para todas as três regiões – o mais alto para a região Centro
Sul cujos municípios, consistemtemente, não disseram “usar pouco” as informações dessa fonte (Gráfico 17).

Gráfico 16: Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde: são importantes?

Gráfico 17: Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde: freqüência de uso.76
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Quanto às informações da própria Secretaria Municipal de Saúde a região Centro Sul declarou alto grau de confia-
bilidade (Gráfico 18), mas o Jequitinhonha é quem as acha mais úteis (Gráfico 19). Quanto à simplicidade (Gráfico
20), os percentuais da resposta “muito simples” se praticamente se equiparam entre as três regiões, e são a maioria
das respostas.A disponibilidade (Gráfico 21) das informações também é alta, e mais alta no Centro Sul, que declarou-
as menos úteis que o Jequitinhonha – talvez porque, como demonstrado na resposta seguinte, ache seu conteúdo
“muito suficiente” (Gráfico 22), mais que as outras duas regiões (que estão abaixo da média estadual, principalmente
a região Jequitinhonha). A região Centro foi quem as declarou um pouco menos importantes (Gráfico 23), mas o
índice de “muito importante” foi semelhante – e bem alto. Bem alta também é a frequência declarada de uso (Gráfico
24), nas três regiões e em todo o Estado.

Gráfico 18: Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde 
(das equipes do PSF): são confiáveis?

Gráfico 19: Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde 
(das equipes do PSF): são úteis?

Gráfico 20: Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde 
(das equipes do PSF): são simples?
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Gráfico 21: Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde 
(das equipes do PSF): estão disponíveis?

Gráfico 22: Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde 
(das equipes do PSF): o conteúdo é suficiente?

Gráfico 23: Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde 
(das equipes do PSF): são importantes?

Gráfico 24: Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde 
(das equipes do PSF): freqüência de uso.
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Com relação ao sentimento geral associado às informações de que dispõem os secretários (Tabela 32), na macror-
região Centro as palavras mais mencionadas foram “falta de informações” (bem à frente das outras) e “confusão”; no
Centro Sul, “insegurança” (bem à frente das outras) e “desconfiança” e “senso de direção” empatadas; no
Jequitinhonha, “confusão” (em primeiro) e “frustração” e “falta de informações” como as segundas mais citadas.

TABELA 32
Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe

Comparando as palavras mais associadas ao DATASUS (Tabela 33), as mais citadas na macrorregião Centro foram
“essencial” e “tecnologia”; e no Jequitinhonha, “essencial” e “complicação” – as mesmas citadas quando essas regiões
foram agrupadas com outras regiões mais próximas (ver tópico 4.2.1 – estratificação e agrupamento por regiões).

TABELA 33
Qual dessas palavras você associaria ao DATASUS

Quanto às instituições com as quais a interação é mais freqüente no trabalho (Tabela 34), somente na região Centro
a “Prefeitura” apresenta interação menor que “outras secretarias municipais” – em todas as três regiões essas duas
instâncias são muito importantes, mas a “Prefeitura” tem a primazia. Depois vêm a “Secretaria Estadual” e o
“Ministério da Saúde”, que só guarda maior importância para o Jequitinhonha. Essa região também lembrou-se de
outras organizações, como Câmara dos Vereadores e universidades - talvez porque a extrema pobreza da região faça
com que outras instituições se acerquem mais dela.

TABELA 34
Quais as instituições com as quais sua interação é mais freqüente no trabalho
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Quanto às fontes de informação pessoal (Tabela 35) na região Centro “e-mail”, “internet” e “reuniões de trabalho”
lideram, nessa ordem. No Centro Sul, também, mas “outras fontes da internet” superam o “e-mail” e “reuniões de
trabalho” aparecem empatadas com “fax” e o “DATASUS”; no Jequitinhonha, “e-mail” e “internet” estão em primeiro,
empatadas, e “reuniões de trabalho” são a terceira fonte mais citada.

TABELA 35
Fontes de informação pessoal

Com relação aos meios de comunicação mais utilizados na Secretaria (Tabela 36) as ligações telefônicas lideram (em
porcentagem equivalente ao e-mail, no Centro Sul); somente no Jequitinhonha as “reuniões de trabalho” alcançam
100% das respostas, bem acima dos 40% de menções para “e-mail”, “fax” e “ligações telefônicas”.

TABELA 36
Os meios de comunicação mais utilizados na Secretaria

Convidados a escolher uma frase, entre pares de afirmações que se opõem, para ilustrar o ambiente de trabalho na
Secretaria Municipal de Saúde (Tabela 37), os conflitos foram vistos como algo positivo (de maneira um pouco
menor na região Centro); o “compromisso” e a “lealdade” foram mais valorizados que a competência técnica nas três
regiões (mais no Centro Sul); trabalhar para resultados somente foi mais importante na região Centro – nas outras
duas os secretários responderam que trabalham mais para cumprir normas e regras, principalemente, de forma bem
explícita, na região Jequitinhonha – 80% contra 20% das respostas afirmou essa disposição.
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TABELA 37
Afirmações que refletem de modo geral o ambiente de trabalho na Secretaria Municipal de saúde

Quanto à formação do Secretário Municipal de Saúde nas três regiões (Tabela 38) a maioria dos amostrados tem
curso superior, mas apenas no Centro Sul cursos superiores na área da Saúde predominam. No Jequitinhonha apare-
cem outros cursos que não são da área da saúde, nem da área gerencial – e é nessa região também que aparecem o
maior número de secretários que só tem segundo grau (40%), sendo que este número não corresponde ao Superior
incompleto (10,5% e 12,5%, respectivamente no Centro e no Centro Sul e 0% no Jequitinhonha).

TABELA 38
Formação do secretário municipal de saúde

5.2.4 Resultados e análise dos questionários da amostra do Estado de Minas Gerais - cruzamento de
variáveis

a) Primeira parte - análise pelo cruzamento de variáveis - um quadro geral

Foram cruzadas algumas variáveis, para encontrar nestes cruzamentos algum sentido entre as respostas oferecidas e
estabelecer um quadro geral. Para efeito de análise, os quatro primeiros cruzamentos foram feitos entre uma mesma
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variável e várias outras, traçando um panorama mais geral da percepção dos secretários municipais de saúde com
relação à da cultura organizacional das secretarias, do uso que faz das informações do DATASUS, do seu sentimento
com relação às informações de que dispõe e, finalmente, qual o conceito faz do DATASUS, associando-o a uma
palavra. Nesses, como nos outros cruzamentos os gráficos foram suprimidos e deixadas apenas as tabelas, que per-
mitem visualizar os percentuais das respostas.

Na primeira experiência de cruzamento a tabela (Tabela 39) mostram como foram cruzadas as seguintes variáveis:
a formação do secretário municipal de saúde e diversas frases que ilustram o ambiente da Secretaria Municipal de
Saúde – a intenção foi verificar se a percepção da Secretaria é afetada pelo nível ou pelo tipo de formação do
Secretário.

Percebeu-se que o maior índice de concordância com a centralização das informações deu-se para secretários com
nível técnico (da saúde ou não) ou com nível inferior ao segundo grau, seguidos pelos que tem somente o segundo
grau; os índices de concordância mais baixos foram com secretários de nível superior (mais baixos para aqueles vindos
de outra área, que não a gerencial, nem da saúde; os que vêm da área da saúde afirmaram maior concordância com
a centralização que aqueles que vem da área gerencial). Os que têm nível inferior ao segundo grau são os que mais
não acham que a falta de informação seja um problema importante; os técnicos na área de saúde demosntraram a
maior discordância – maior que a dos secretários com formação superior na área da saúde. O uso do “jeitinho”
oscilou entre 40 e 60% entre todos os níveis de formação, mas os técnicos em saúde superaram essa média, 90%
deles afirmou que na Secretaria o “jeitinho” é muito mais usado que os meios formais. A percepção de falta de efi-
ciência do setor público é compartilhada por todos, em maior ou menor grau – quem menos concorda com isso são
aqueles com formação inferior ao segundo grau. Quem mais concorda são os técnicos; e os com formação superior
na área gerencial concordam mais que o ambiente da Secretaria reflete essa disposição que os que têm formação
superior na área da saúde.

TABELA 39
Cruzamento das variáveis “Formação do Secretário Municipal de Saúde” e 
diversas frases referentes à Secretaria Municipal de Saúde (Concordância) 

N a
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segunda experiência, a tabela (Tabela 40) mostram o cruzamento da formação do secretário municipal de saúde e a
frequência de uso que fazem do DATASUS – a intenção foi revelar, como na primeira experiência, em que grau o
DATASUS é mais - ou menos - utilizado por secretários com níveis e tipos diferentes de formação. Quem afirmou
que utiliza mais foram aqueles com nível inferior ao segundo grau, seguido pelos que só tem segundo grau, superior
em outras áreas e técnicos de outras áreas. Essas respostas não fazem muito sentido se comparadas a outras respostas
que envolvem os secretários com essa formação (são os que declaram que não há falta de informação, que a infor-
mação deve ser centralizada; são dos que menos associam o DATASUS à expressão “essencial”). Para serem com-
preendidas adequadamente é necessário um estudo qualitativo – e talvez a expressão “uso” tenha que ser mais especi-
ficada. Os que têm superior na área gerencial ou da saúde, ou os técnicos de saúde usam muito menos, e os técni-
cos afirmam usar menos ainda que os que têm curso superior na área da saúde.

TABELA 40
Cruzamento das variáveis “Formação do Secretário Municipal de Saúde” e 

“Informações disponíveis no DATASUS - Freqüência de uso (pelo Secretário)

O terceiro cruzamento (Tabela 41) é, mais uma vez, a variável formação do secretário de saúde com a variável “sen-
timento geral com relação às informações de que dispõe”, isto é, todas as informações, o que inclui o DATASUS,
mas também publicações, reuniões, contatos com a Secretaria Estadual etc. Quem revela mais satisfação são, mais
uma vez, os que não são da área da saúde, como os que têm curso superior em outras áreas (não da saúde, nem
gerencial), os que não têm segundo grau ou têm somente o segundo grau. A maior desconfiança é de quem tem
curso superior na área da saúde; a expressão “excesso de informações” é pouco registrada, e só aparece em quem
tem nível superior, em qualquer área; a falta de informações é mais notada pelos que são oriundos da área gerencial,
mais que pelos que vêm de cursos superiores ou técnicos da saúde.

TABELA 41
Cruzamento das variáveis “Formação do Secretário Municipal de saúde” e

“Sentimento geral com relação às informações de que se dispõe"

83

pubo1 - Cap 5.qxp  16/10/2009  22:27  Page 38



O quarto cruzamento (Tabela 42) que conclui esse panorama geral mostra a associação, que fazem os secretários,
do DATASUS a um conceito, traduzido em uma palavra. Foram oferecidas quatro palavras – positivas, negativas,
neutras, com a possibilidade de que ele acrescentasse outra. Caso não o fizesse, eram sugeridas mais algumas.Todas
foram extraídas dos questionários-piloto utilizados em João Monlevade, e na amostra estadual de questionários apli-
cados pelo COSEMS.

A palavra “essencial” é a mais citada, e por quase todos; a seguir vem “tecnologia”, que entre os que não tem segundo
grau aparece bem à frente do que para os outros níveis de formação; “confiabilidade” quase que só para técnicos de
outras áreas que não a saúde vem depois de “complicação”, mais para os técnicos na área de saúde e secretários de
nível superior na área gerencial - revelando algo que, percebido por quem é responsável por alimentar o sistema,
revela um ponto importante para a análise do mesmo.
Esses cruzamentos demonstram tanto a complexidade do quadro da informação em saúde, quanto a variação de per-
cepções que se pode ter dele – e a impossibilidade de se trabalhar unicamente com informações quantitativas quando
se tem uma visão social da informação, e dos limites individuais e organizacionais da racionalidade para tomada de
decisão. Por outro lado, apontam que as informações quantitativas podem oferecer pontos de vista combinados e
tratar muitas informações de diversas fontes, desenhando em linhas gerais, um campo de estudo – o que, na área da
saúde, pode significar um ponto de partida adequado para estudos qualitativos e em profundidade.

TABELA 42
Cruzamento das variáveis “Formação do Secretário Municipal de Saúde” e 

“Qual dessas palavras você associaria ao DATASUS

b) Segunda parte da análise dos questionários da amostra estadual pelo cruzamento de variáveis específicas

Os cruzamentos a seguir tentam esclarecer esse quadro geral, ainda em uma perspectiva quantitativa. Foram
cruzadas diversas variáveis, possibilitando verificar a consistência interna das respostas e o percentual de respon-
dentes que concordam ou discordam simultaneamente de duas delas. Para isso, após o cruzamento, foram sele-
cionadas as ocasiões em que essas concordâncias ou discordâncias nas respostas superaram 30% -percentual que foi
assumido de forma intencional como significativo, uma vez que, na grande maioria das respostas 4 possibilidades
eram possíveis – o que significaria 25% de chances para cada uma. Um percentual acima de 30%, portanto, pode
ser considerado expressivo com relação ao total de respondentes – obviamente foram privilegiadas as situações em
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que esse percentual se aproximou mais dos 100%. A situação oposta (próxima do 0%) também foi observada e
comentada.

Evidentemente, se fossem feitos mais cruzamentos específicos (por exemplo, de duas variáveis - apenas para municípios
de até 5.000 habitantes da macrorregião Centro) talvez pudessem ter sido obtidas respostas mais específicas. Esse
teste foi feito, mas não gerou conclusões que pudessem ser afirmadas sem que um estudo qualitativo, em profundi-
dade, no local, percebesse todas as variáveis envolvidas (políticas, administrativas, econômicas, técnicas, sociais,
demográficas, culturais, naturais etc., além de eventos contingenciais que também afetam significativamente o
campo da saúde).

Todos os percentuais dos cruzamentos seguintes foram traduzidos em frases diretas, de compreensão objetiva
mesmo para os não familiarizados com o software empregado (ver capítulo de metodologia) ou com a estatística –
seguida de uma breve análise. O objetivo não foi alcançar conclusões definitivas, e sim obter um panorama geral a
partir do qual pudesse ser elaborado um estudo qualitativo em apenas três municípios, de apenas três regiões inten-
cionalmente escolhidas e que, mesmo almejando uma profundidade antropológica, necessita ser complementado
por outros trabalhos de campo, nessa e em outras perpectivas de análise. Algumas questões levantadas encontram-se
no parágrafo final de cada cruzamento de variáveis.

Cruzamento das variáveis “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de infor-
mação não é um problema importante” e “Informações disponíveis no DATASUS – Simples” – Fonte: pesquisa de
campo/2007.

(1-12 x 2c)

1-12 – Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação não é um proble-
ma importante (S ou N).
2c – Informações disponíveis no DATASUS – Simples (M, R ou P).

TABELA 43
Informações disponíveis no DATASUS – Simples (M, R ou P)

- 15% responderam (S) para “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação
não é um problema importante” e (M) para “Informações disponíveis no DATASUS – Simples”.

- 35% responderam (S) para “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação
não é um problema importante” e (R) para “Informações disponíveis no DATASUS – Simples”.

Isto significa que metade dos respondentes concorda que têm a maior parte das informações para trabalhar e, ao
menos a parte que vem do DATASUS, é muito ou regularmente simples.

Cruzamento das variáveis “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal o respeito a elas é essencial,
para não haver desorganização geral” e “ Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada” (11c1 x 1-
16) – Fonte: Pesquisa de campo/2007 

11c1 - Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal o respeito a elas é essencial, para não haver desor-
ganização geral.
1-16 - Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada.
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TABELA 44
Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada

29% responderam (F) para “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal o respeito a elas é essencial,
para não haver desorganização geral” e (N) para “Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada”.

Isto leva à conclusão de que quase 30% dos respondentes afirma que trabalha para resultados, não para cumprimento
de normas e regras, mas reconhece que a equipe que dispõe para atingir os objetivos não é qualificada de maneira
adequada.

Cruzamento das Variáveis “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essencial,
para não haver desorganização geral.” e “Existe pouco planejamento porque trabalhamos resolvendo problemas ines-
perados a maior parte do tempo” (11c1 x 1-2) – Fonte: pesquisa de campo/2007.

11c - Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essencial, para não haver des-
organização geral (V ou F).
1-2 - Existe pouco planejamento porque trabalhamos resolvendo problemas inesperados a maior parte do tempo (S
ou N).

TABELA 45
Existe pouco planejamento porque trabalhamos resolvendo problemas inesperados a maior parte do tempo (S ou N)

42% responderam (F) para “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essencial,
para não haver desorganização geral” e SIM para “Existe pouco planejamento porque trabalhamos resolvendo problemas
inesperados a maior parte do tempo”, enquanto que 34% responderam (V) para “Trabalhamos para o cumprimento
das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essencial, para não haver desorganização geral” e SIM para “Existe
pouco planejamento porque trabalhamos resolvendo problemas inesperados a maior parte do tempo”.

Isto significa que quase a metade dos secretários afirma trabalhar para resultados, e não para a burocracia, mas reconhece
que há pouco planejamento; os 34% que pretendem cumprir regras e normas vão achar difícil fazer até mesmo isso,
porque enfrentam problemas inesperados a maior parte do tempo.

Cruzamento das variáveis “Seu sentimento geral com relação às informações que se dispõe – confusão” e “O serviço
público causa uma certa falta de eficiência nos trabalhos.”
(5c x 42.1-18) – Fonte: pesquisa de campo/2007 

5c – Seu sentimento geral com relação às informações que se dispõe – confusão 
(V ou F).
1-18 – O serviço público causa uma certa falta de eficiência nos trabalhos (S ou N).
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TABELA 46
O serviço público causa uma certa falta de eficiência nos trabalhos (S ou N)

49% responderam (F) para “Seu sentimento geral com relação as informações que se dispõe – confusão” e (S) “O
serviço público causa uma certa falta de eficiência nos trabalhos”.

Apesar de 49% dos secretários acreditarem que o serviço público cause uma certa falta de eficiência nos trabalhos,
no caso específico das secretarias analisadas não se trata de um sentimento de “confusão” com relação às informações
– há outros motivos, é o que apontam as respostas de praticamente metade dos respondentes.

Cruzamentos das variáveis “Seu sentimento geral com relação às informações que se dispõe – controle” e “É um
hábito na nossa organização funcionários que “escondem” informações”
(5d x 1-6) – Fonte: pesquisa de campo/2007

5d – Seu sentimento geral com relação às informações que se dispõe – controle 
(V ou F).
1-6 – É um hábito na nossa organização funcionários que “escondem” informações (S ou N).

TABELA 47
É um hábito na nossa organização funcionários que “escondem” informações (S ou N)

62% responderam (F) para “Seu sentimento geral com relação às informações que se dispõe – controle” e (N) para
“É um hábito na nossa organização funcionários que “escondem” informações” enquanto que 05% responderam
(V) para “Seu sentimento geral com relação às informações que se dispõe – controle” e (S) para “É um hábito na
nossa organização funcionários que “escondem” informações”.

Segundo as respostas obtidas, pode-se dissociar o “controle” com relação às informações e um comportamento infor-
macional de “esconder” informações: 62% dos secretários não associa informação ao controle, e também não se
queixam de funcionários que escondem informações. Apenas 05% que associam informação ao controle afirmaram
observar funcionários com esse tipo de comportamento.

Cruzamento das variáveis “Seu sentimento geral com relação às informações de que se dispõe - Resolução de problemas”
e “O serviço público provoca uma certa falta de eficiência nos trabalhos” (5i x 1-18) – Fonte: pesquisa de
campo/2007

5i - Seu sentimento geral com relação às informações de que se dispõe - Resolução de problemas (F ou V).
1-18 - O serviço público Provoca uma certa falta de eficiência nos trabalhos (S ou N).
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TABELA 48
O serviço público Provoca uma certa falta de eficiência nos trabalhos (S ou N)

57% (F) “O serviço público causa uma certa falta de eficiência nos trabalhos” e (S) “Seu sentimento geral com relação
às informações de que se dispõe - Resolução de problemas”.

Esse cruzamento oferece uma perspectiva mais otimista: quase 60% dos secretários acredita que o serviço público
não está associado à ineficiência, e também trabalha com informações para, em primeiro lugar, resolver problemas.
Cruzamento das variáveis “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação
não é um problema, a importante” e “Informações provenientes da secretaria da saúde – simples Temos a maior parte
das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação não é um problema, importante”.
(1-12 x 3c) – Fonte: pesquisa de campo/2007.

1-12 – Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação não é um problema
importante.
3c – Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde – simples

TABELA 49
Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde – simples

17% responderam(S) para Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de infor-
mação não é um problema importante e (M) para Informações provenientes da Secretaria Estadual de Saúde – simples
enquanto que 38% responderam (S) para “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a
falta de informação não é um problema importante” e (R) para Informações provenientes da Secretaria Estadual de
Saúde – simples

Isto quer dizer que mais da metade (55%) dos secretários acredita que não há problema de falta de informação; fato
corroborado por outra resposta, dada pelo mesmo grupo: as informações que vêm da Secretaria Estadual de Saúde são
muito ou regularmente simples. O questionamento que deve ser feito é: seriam também suficientes, e de qualidade?

Cruzamento entre as variáveis “Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – Satisfação” e “É
um habito na nossa organização funcionários que “escondem” informações” (5b x 1-6) – Fonte: pesquisa de
campo/2007

5b – Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – Satisfação (F ou V).
1-6 – É um habito na nossa organização funcionários que “escondem” informações (S ou N).
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TABELA 50
É um habito na nossa organização funcionários que “escondem” informações (S ou N)

60% responderam (F) para “Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – Satisfação” e (N) para
“É um hábito na nossa organização funcionários que “escondem” informações”.

Isto é: os 60% que não se declaram satisfeitos com relação às informações que dispõem não culpam o comportamento dos
seus funcionários, pelo menos, não quanto ao fato de não compartilharem informação. Outro é o problema.

Cruzamento entre as variáveis “Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – Satisfação” e “É
um habito na nossa organização funcionários que “escondem” informações” (5b x 1-18).

5b – Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – Satisfação (F ou V).
1-18 – O serviço público provoca uma falta de eficiência nos trabalhos (S ou N).

TABELA 51
O serviço público provoca uma falta de eficiência nos trabalhos (S ou N)

54% responderam (F) para “Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – Satisfação” e (S) para
“O serviço público provoca uma falta de eficiência nos trabalhos”.

Entre os que não estão satisfeitos com as informações de que dispõem (77%), 54% acredita que o serviço público
provoca ineficiência nos trabalhos, mais que os 23% que não acreditam nisso.A questão que então se coloca é: há ou
não uma ligação entre os dois fenômenos? 

Cruzamento entre as variáveis “De maneira geral temos as informações necessárias quando temos que tomar
decisões importantes” e “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação
não é problema importante” (1-20 x 1-12).

1-20 – De maneira geral temos as informações necessárias quando temos que tomar decisões importantes.
1-12 - Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação não é problema
importante.

TABELA 52
Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação não é problema importante

45% responderam (S) para “De maneira geral temos as informações necessárias quando temos que tomar decisões importantes” e
(S) para “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação não é problema importante”.
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Quase a metade dos secretários concorda que tem as informações para o trabalho – inclusive a parte dele que
envolve decisões importantes. Mas os outros percentuais, somados, também é significativo. 19% tem as informações
para o trabalho, mas não para tomar decisões importante; outros 19% não tem nem para uma coisa, nem para outra;
outros 18% acredita não ter as informações que necessita para trabalhar, mas as tem para tomar decisões impor-
tantes. Problema a ser investigado: informação para tomada de decisão no setor municipal da saúde.

Cruzamento entre as variáveis “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar- a falta de informação
não é um problema importante” e “Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde – simples”
(1-12 x 61.4c).
1-12 – Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar- a falta de informação não é um problema
importante.
4c – Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde – simples.

TABELA 53
Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de Saúde – simples

40% responderam (S) para “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar - a falta de infor-
mação não é um problema importante” e (M) para “Informações provenientes da própria Secretaria Municipal de
Saúde – simples”, enquanto que 03% responderam (S) para “Temos a maior parte das informações que precisamos
para trabalhar - a falta de informação não é um problema importante” e (P) para “Informações provenientes da
própria Secretaria Municipal de Saúde – simples”.

Os dados informam que 61% dos secretários coincide ao concordar que tem informações para trabalhar, e as infor-
mações oriundas da Secretaria Municipal são simples – apenas 03% afirma ter as informações necessárias para o tra-
balho, e afirma também que as informações da própria Secretaria são complicadas. Parece haver uma conexão entre
essas variáveis, investigada no estudo qualitativo.

Cruzamento entre as variáveis “O ambiente de trabalho é de informalidade nas conversas, nas roupas e no compor-
tamento” e “Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada” (1-3 x 1-16) - Fonte: pesquisa de
campo/2007.

1-3 – O ambiente de trabalho é de informalidade nas conversas, nas roupas e no comportamento.
1-16 – Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada.

TABELA 54
Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada

34% responderam (S) para “O ambiente de trabalho é de informalidade nas conversas, nas roupas e no comporta-
mento” e (S) para “Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada”.

29% responderam (S) para “O ambiente de trabalho é de informalidade nas conversas, nas roupas e no comporta-
mento” e (N) para “Nossa equipe administrativa é qualificada de maneira adequada”.
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Não parece haver, segundo os respondentes, qualquer relação entre informalidade no comportamento e qualificação
da equipe. No piloto, em João Monlevade, o secretário (que tem formação superior na área gerencial) afirmou ter
se decepcionado com a área da saúde porque, segundo ele, acreditava que o setor era diferente – menos formal, mas
as pessoas se tratavam com respeito, pensando menos “na forma”, e mais “no conteúdo” – fato que a realidade, segundo
ele não confirmou: médicos, enfermeiros, motoristas e pacientes travavam discussões acaloradas, chegando a com-
prometer o atendimento. Essa informalidade excessiva, dificilmente encontrável em um ambiente organizacional de
outra cultura, prejudicaria a eficiência ou a eficácia dos serviços? 

Cruzamento das variáveis “Trabalhamos para o comprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essen-
cial para não haver desorganização geral” e “Há uma sensação geral de que apesar dos esforços as coisas mudam muito
poucas” (11c1 x 1-17) – Fonte: pesquisa de campo/2007.

11c1 – Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essencial para não haver
desorganização geral (F ou V).
1-17 – Há uma sensação geral de que apesar dos esforços as coisas mudam muito pouco (S ou N).

TABELA 55
Há uma sensação geral de que apesar dos esforços as coisas mudam muito pouco (S ou N).

40% responderam (F) para “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essencial
para não haver desorganização geral” e (S) para “Há uma sensação geral de que apesar dos esforços as coisas mudam
muito pouco”.

Em outras palavras: 40% dos secretários entendem que, apesar de trabalharem para resultados, as coisas mudam
pouco. A responsabilidade não seria do funcionamento burocrático das secretarias, mas sim de variáveis externas?
Cruzamento das variáveis “Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – frustração” e “É um
hábito em nossa organização funcionários que “escondem” informações”. (5e x 1-6) – Fonte: pesquisa de
campo/2007 

5e – Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – frustração (F o V).
1-6 – É um hábito em nossa organização funcionários que “escondem” informações (S ou N).

TABELA 56
É um hábito em nossa organização funcionários que “escondem” informações (S ou N)

72% responderam (F) para “Seu sentimento geral com relação as informações de que dispõe – frustração” e (N) para
“É um hábito em nossa organização funcionários que “escondem” informações”.

05% responderam (V) para “Seu sentimento geral com relação as informações de que dispõe – frustração e (S) para
É um hábito em nossa organização funcionários que “escondem” informações”.

A grande maioria dos secretários que não associa frustração ao sentimento que têm com relação às informações de
que dispõem também não se queixam de que funcionários não compartilham informações; mas apenas 05% dos que
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estão frustrados faz essa queixa.Aparentemente esse comportamento não é comum nas secretarias de saúde em Minas
Gerais – ou, melhor dizendo – não foi declarado pelos secretários que responderam às indagações da pesquisa.
Cruzamento das variáveis “Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – frustração” e “É um
hábito em nossa organização funcionários que “escondem” Informações” (5f x 1-6) – Fonte: pesquisa de campo/2007 
5f - Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – frustração (V ou F).
1-6 – É um habito em nossa organização funcionários que “escondem” informações (S ou N).

TABELA 57
É um habito em nossa organização funcionários que “escondem” informações (S ou N)

19% responderam (F) para “Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – clareza” e (S) para “É
um hábito em nossa organização funcionários que “escondem” informações”.

72% responderam (F) para “Seu sentimento geral com relação às informações de que dispõe – clareza” e (N) para
“É um hábito em nossa organização funcionários que “escondem” informações”.

Isto corrobora o cruzamento anterior que, aparentemente, exime os funcionários das secretarias do vício de “esconder”
informações. 72% não associam clareza ao sentimento com relação às informações e não se queixa desse comporta-
mento; só 19%, que reclamam de falta de clareza nas informações acredita que esse comportamento dos fun-
cionários é habitual. Isso poderia ser checado com todas as qualidades associadas à informação.

Cruzamento das variáveis “Seu sentimento geral com relação às informações a que dispõe – falta de informações” e
“ O serviço público provoca uma certa falta de eficiência nos trabalhos” (5k x 1-18) Fonte: pesquisa de campo/2007

5k - Seu sentimento geral com relação às informações a que dispõe – falta de informações
1-18 - O serviço público provoca uma certa falta de eficiência nos trabalhos.

TABELA 58
O serviço público provoca uma certa falta de eficiência nos trabalhos

48% responderam (F) para “Seu sentimento geral com relação às informações a que dispõe – falta de informações”
e (S) para “O serviço público provoca uma certa falta de eficiência nos trabalhos”.

Quase a metade dos secretários queixa-se da eficiência do serviço público, mas não se queixa de falta de infor-
mações. Seria um outro problema que provocaria essa ineficiência.
Cruzamento das variáveis “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essen-
cial, para não haver desorganização geral” e “Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar –
a falta de informação não é problema importante” (11c1 x 1-12) – Fonte: pesquisa de campo/2007.

11c1 – Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essencial, para não haver
desorganização geral (F ou V).
1-12 – Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de informação não é problema
importante (S ou N)
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TABELA 59
Temos a maior parte das informações que precisamos para trabalhar – a falta de 

informação não é problema importante (S ou N)

34% responderam (F) para “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essen-
cial, para não haver desorganização geral” e (S) para “Temos a maior parte das informações que precisamos para tra-
balhar – a falta de informação não é problema importante”.

23% responderam (F) para “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal, o respeito a elas é essen-
cial, para não haver desorganização geral” e (N) para “Temos a maior parte das informações que precisamos para tra-
balhar – a falta de informação não é problema importante”.

Isto é: dos que trabalham para resultados, o percentual que afirma ter as informações necessárias para o trabalho é
maior que o percentual dos que afirmam não tê-las (34% X 23%).

Cruzamento das variáveis “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal o respeito a elas é essencial,
para não haver desorganização geral” e “Nos alimentamos os sistemas do DATASUS, mas não utilizamos muito essas
informações. Elas são mais úteis para a Regional ou o Ministério da Saúde” (11c1 x1-4).

11c1 - Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal o respeito a elas é essencial, para não haver des-
organização gera (V ou F).
1-4 - Nós alimentamos os sistemas do DATASUS, mas não utilizamos muito essas informações. Elas são mais úteis
para a Regional ou o Ministério da Saúde (S ou N).

TABELA 60
Nós alimentamos os sistemas do DATASUS, mas não utilizamos muito essas informações.

Elas são mais úteis para a Regional ou o Ministério da Saúde (S ou N)

23% responderam, (F) para “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal o respeito a elas é essencial,
para não haver desorganização geral’ e (S) para “Nós alimentamos os sistemas do DATASUS, mas não utilizamos
muito essas informações. Elas são mais úteis para a Regional ou o Ministério da Saúde”.

21% responderam, (V) para “Trabalhamos para o cumprimento das normas e regras, afinal o respeito a elas é essencial,
para não haver desorganização geral” e (S) para “Nós alimentamos os sistemas do DATASUS, mas não utilizamos
muito essas informações. Elas são mais úteis para a Regional ou o Ministério da Saúde”.

Não importa se a secretaria trabalha para a burocracia ou voltada para resultados – 44% dos respondentes afirma que
os sistemas do DATASUS são alimentados para outros usuários utilizarem as informações - não a própria secretaria.
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O ESTADO DE MINAS GERAIS, AS TRÊS REGIÕES E O GRUPO DE CONTROLE

Os estudos quantitativos são adequados para a análise de muitos dados mas, para isso, sacrificam a profundidade –
trazendo algumas perplexidades. Embora um estudo quantitativo traga uma exatidão matemática para a investigação,
essa matematização não transforma a análise em uma ciência exata, pois para cada tópico investigado podem ser
feitas muitas considerações – possivelmente diferentes para cada analista. Assim, para isso, foram disponibilizados
no capítulo de resultados os dados coletados. A estratificação por regiões - e seu agrupamento para efeito de análise
- buscou responder à questão se podem ser feitas ilações sobre a existência de uma “cultura organizacional” que
encontre correspondência nos níveis intra-regionais da cultura, ou nos níveis locais da mesma, assim como a estrat-
ificação pelo porte dos municípios (estratos populacionais) investigou se há similaridades significativas entre municípios
com níveis similares no número de habitantes – eventualmente formulando a hipótese de uma “cultura das secre-
tarias de municípios pequenos” – aspectos antropológicos que só podem ser investigados de um ponto de vista qualitativo.

No que tange à estratificação por regiões (agrupadas), considerando a formação do secretário municipal de saúde
(figura 16), em se tratando de cursos superiores de qualquer área, esse nível de formação tem o maior número em
todas as regiões (mas no grupo 3 praticamente empata com o número de secretários com apenas o segundo grau
completo). Com exceção dessa região mais pobre (onde o número de secretários com curso superior na área de
saúde da amostra é o mesmo daqueles que têm formação superior na área gerencial), nas outras regiões, se com-
pararmos essas duas formações, há uma leve predominância daqueles que têm curso superior na área da saúde. A
formação do secretário foi sempre a última pergunta, em todos os questionários aplicados em todos os momentos
deste estudo, para evitar que constrangimentos quanto a uma formação considerada “inadequada” pudesse trazer um
viés para as respostas.

Não será demasiado lembrar que os respondentes foram os secretários municipais de saúde – logo, quando se diz
que “os municípios da região x apresentam a característica y” o que se quer dizer é que “na percepção dos secretários
da região x, os municípios dessa região apresentam a característica y”.

Mas é possível fazer algumas afirmações, como dizer que, pelas respostas dadas, as regiões mais pobres do Estado
tenderam a responder mais positivamente quando o aspecto envolve informalidade e contato, como o PSF. O grupo
4 foi o que mostrou mais diferença do restante das regiões, pendendo ora para um lado (positivo com relação às
informações disponíveis), ora para o outro (mais negativo). Já o grupo 3 tendeu a posicionar-se mais no ponto
médio.Também é significativo observar que os relatórios em papel não tiveram menção importante; e que as con-
versas (comunicação oral) também não foram consideradas formas de comunicação dignas de nota.
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Algo que chamou a atenção foi o fato de todas as regiões afirmarem os conflitos no trabalho serem vistos de modo
positivo, bem como o fato dos grupos 3 e 4 valorizam mais a competência que a lealdade – algo que contraria a per-
cepção construída nos estudos-piloto.Também é digna de observação a afirmação feita muito expressivamente, a não
ser no grupo 4, de que os funcionários têm muita autonomia, sendo as decisões e as responsabilidades na secretaria,
compartilhadas. Estas e outras assertivas podem representar um viés originário do cargo do respondente. Na estratifi-
cação pelo porte populacional dos municípios observou-se que as respostas no ponto médio, de maneira geral, como
na outra estratificação, aproximam-se mais do “muito” - e, nas questões do questionário onde o ponto médio existe
é positivo responder “muito” - por isso talvez seja lícito concluir que o “regular” foi entendido como “muito bom,
mas não ótimo”.

Quanto às informações pessoais o tópico “outras fontes na internet” ficou posicionado acima de “e-mail”, “DATA-
SUS” e “imprensa escrita” nos municípios com menos de 5 mil habitantes – isso pode significar a leitura de jornais
on line por alguns respondentes, mas também pode significar um erro, intencional ou não, visto que internet é vista
como algo “moderno” e, mesmo inconscientemente, os secretários considerariam “de bom tom” serem identificados
com essa “modernidade”. Perguntas que poderiam verificar esse tipo de questionamento foram excluídas do ques-
tionário fechado dessa fase, em função do tamanho – isto é, foi assumido que os estudos quantitativos não podem
ter esse grau de profundidade a não ser que percam em extensão.

O comparativo entre as três regiões selecionadas é breve, e não pretende esgotar essa possibilidade, mas, ao con-
trário, sugeri-la. Não se trata de comparar culturas locais, e sim verificar similaridades e discrepâncias no funciona-
mento das secretarias.

Observou-se que, segundo os respondentes, há um nível de informalidade um pouco maior, na indumentária e no
comportamento dos funcionários da macrorregião Centro Sul, bem como uma maior centralização das informações
nessa região. Essa centralização e essa informalidade foram declaradas menores na região do Jequitinhonha. Uma
possível explicação para esses fenômenos seria a chamada “distância do poder” que caracteriza as organizações
brasileiras – com os “chefes” não se brinca – daí a percepção dos respondentes sobre a ausência de informalidade. A
falta de centralização pode ocorrer simplesmente pela permanência de funcionários de carreira na mesma função
por muitos anos - mesmo com a troca de gestão na Prefeitura o trabalho burocrático na secretaria tem algumas carac-
terísticas quase que permanentes.

Quanto à confiabilidade do DATASUS, é maior no Centro Sul, e menor no Jequitinhonha, que concentrou a maior
parte das respostas no ponto médio. O CentroSul foi a região que polarizou mais as respostas – fugindo da busca
cômoda pelo ponto médio.

Algumas respostas têm de ser avaliadas em função de um sem número de variáveis - por exemplo: informações das
equipes do PSF dependem do grau de cobertura do município e, dependendo disso, podem ser mal avaliadas, mesmo
que sejam de boa qualidade - mas em quantidade insuficiente.

A hipótese de que as práticas informacionais no setor da saúde refletem o entorno sócio-cultural, tanto quanto o
político econômico, muito além dos aspectos meramente técnicos ou tecnológicos, foi confirmada – configurando
a validade do conceito proposto de transdisciplinaridade da informação. Esta pode ser conceituada, nessa medida,
como um enfoque da ciência da informação que considera que a necessidade, a produção, organização, tratamento,
fluxo e uso da informação de indivíduos ou grupos são condicionados pelas características da cultura da sociedade
onde estes se inserem, e que esta cultura comporta variáveis econômicas, políticas, tecnológicas e sociais; neste estudo,
que teve como objeto organizações do setor público do nível municipal na área da saúde, essas características cul-
turais envolvem fatores que vão da cultura dessas organizações e seu entorno à cultura global.

O trabalho propôs-se transdisciplinar, e a Ciência da Informação acolheu essa proposta abrigando muitos campos do
conhecimento, conceitos e autores que compartilham fronteiras. Os campos da informação, da antropologia e da
saúde, na visão do pesquisador, recusaram uma visão unidimensional para tratar o objeto pesquisado, e percebê-lo
do ponto de vista de uma pesquisa de campo revelou uma ciência social aplicada, como a Administração, em um
setor que, por ser público, envolve ainda mais variáveis. Isso tornou o trabalho mais extenso que o inicialmente pre-
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tendido. Espera-se que esforço de fazer ciência sem tantos enquadramentos epistemológicos, mas mantendo o rigor
e fugindo do hermetismo de muitas análises pós-modernas tenha sido frutífero.

Desvendando esse ambiente foi possível perceber que o fenômeno da descentralização administrativa do setor saúde,
propiciado pela reforma do Estado nas últimas décadas, gerou alguns sub-efeitos: o primeiro foi a “localização” da
gestão, que assumiu o feitio das estruturas locais de poder e cultura; o segundo foi o choque entre essa realidade
local com as iniciativas e práticas vinculadas a uma racionalidade técnica de caráter modernizador - oriundas inclu-
sive, mas não somente, da administração da saúde nos níveis federal e estadual, que, embora tenham também carac-
terísticas da tradição política brasileira patrimonialista e clientelista, carregam, desde a criação do Sistema Único de
Saúde, uma cultura de caráter tecnoburocrático modernizante. Essa racionalidade é oriunda também do próprio
campo da Saúde Coletiva – a Epidemiologia e a configuração de novos paradigmas de assistência à saúde - e do
campo da Administração Pública, com a substituição do modelo burocrático da gestão por uma perspectiva mais
gerencial.

As três regiões do Estado pesquisadas revelaram um “entorno cultural” das secretarias municipais de saúde com
muitas diferenças. Isso demonstrou ter impacto no modo como são processadas as informações em saúde – as diferenças
são significativas.A região de Diamantina demonstra o maior nível de desorganização. Os questionários aplicados na
amostra de secretários desta região mostram, na percepção dos respondentes, uma ausência de formalização, de
planejamento e de uso das informações que estão disponíveis nos bancos de dados do DATASUS, considerados “com-
plicados”.A região de São João Del Rei mostrou um nível mais alto dessas características (formalização, planejamento
e uso), mas parece revelar uma cultura organizacional mais conservadora, mais fechada e menos permeável às
mudanças. O município de São João Del Rei, o mais importante da região, mostrou-se diferente (a autonomia relativa
da cultura organizacional frente à cultura local será mencionada nos parágrafos seguintes) pela presença de um
secretário vindo de fora do município, que formou uma equipe mais qualificada no nível estratégico. O município
é também algo diferente dos que o cercam pelo tamanho da população, presença de universidades e economia mais
diversificada.A região de Ouro Preto mostrou também este tipo de conflito entre uma equipe modernizadora e uma
cultura organizacional conservadora. A proximidade com a capital e a presença de recursos financeiros parece
“empurrar” para a modernização municípios em que a secretaria cultiva uma “cultura da desorganização” (isso foi
claramente observado em Ouro Preto). Essa cultura da desorganização, menor em São João, foi também fortemente
observada em Diamantina – a secretaria com o índice de informalidade mais forte nos trabalhos. O espaço físico
exemplifica isso: a secretaria de Diamantina é muito aberta; a população entra com liberdade e pede favores em voz
alta. Em São João Del Rei o acesso é controlado por uma secretária, com porta eletrônica.As visitas têm de ser agen-
dadas – e há uma espera até a chamada. Quando o visitante entra, vê um corredor cheio de portas fechadas, e dizeres
nas portas: “Só entre se for convidado” ou “Não perturbe, estamos trabalhando”. Não se ouve nada no corredor;
talvez, como dizem os provérbios, mineiro trabalhe “em silêncio” ou “as paredes têm ouvidos” [...] 

A gestão municipal da saúde parece carecer de um banco de dados mais abrangente e “amigável” que, além de orga-
nizar todas as informações necessárias, possibilite um uso mais fácil, com emissão de relatórios sobre a situação atual
da saúde e comparativos com situações passadas, apresentando dados desagregados pelo território. Do ponto de vista
da compreensão da saúde como uma totalidade que integra várias áreas e campos do conhecimento é possível afir-
mar que os municípios reproduzem o mesmo modelo fragmentado dos Ministérios do Desenvolvimento Social e da
Saúde - as secretarias municipais da Saúde praticamente não têm interface com outras instâncias do setor público
municipal. O relacionamento mais forte é no nível intergovernamental - com a Secretaria Estadual e com o
Ministério da Saúde, através de cobranças “pactuadas” e repasses financeiros.A grande maioria dos municípios, prin-
cipalmente os menores, simplesmente alimenta os sistemas de informação distribuídos pelo Governo Federal – que
são obrigatórios e cuja alimentação também é compulsória.

Os municípios dispostos a produzir informações, segundo relatos, encontram grandes dificuldades, como a baixa
qualidade observada nos dados armazenados, em função de erros e subregistros, a impossibilidade de caracterizar
corretamente os problemas nos territórios e as falhas na descrição das condições sócio-econômicas, bem como os
modos de atualização das informações. Além disso, a baixa qualificação dos recursos humanos impossibilita a inter-
pretação adequada das informações para seu uso no planejamento e na tomada de decisões. Isto é: os municípios não
produzem informações para dar suporte à tomada de decisões, em parte porque não há uma política de informação
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nos municípios, mas também porque nos níveis estadual e federal da gestão da saúde não existem normas que regulem
a produção, organização, tratamento e uso das informações. Da mesma maneira as unidades de saúde funcionam sem
uma gestão eficiente das informações ou dos serviços.

As estatísticas produzidas pelo SUS, assim, embora representem um grande avanço, falham em inúmeros critérios
de credibilidade: são produzidas por secretarias municipais que têm interesse em recursos financeiros que são alo-
cados segundo informações prestadas pelos municípios; não são coletadas ou tratadas nos municípios por pessoas
com forte perfil técnico - profissionais de saúde misturam-se às pessoas da área administrativa, frequentemente indi-
víduos pouco qualificados para a condução desse trabalho; há, por isso, vários procedimentos mal compreendidos e
casos, como a duplicidade de cadastros para as áreas de Assistência Social e Saúde, ou informações oriundas do nível
estadual cujos números não coincidem. O armazenamento é bastante precário, assim como o componente ético. E
o mais evidente: as informações pouco servem aos municípios – são coletadas para o nível estadual tecer planos de
longo alcance e abastecer o Ministério da Saúde para serem traçadas análises mais gerais - fato pouco condizente com
a afirmação de que a gestão da saúde no país foi descentralizada ou municipalizada.

A cultura brasileira e, neste estudo, a cultura mineira, apresentaram similaridades que dificultam a plena implemen-
tação de uma racionalidade técnica/organizacional no nível da gestão municipal - e entender que a solução limita-se
a informatizar as secretarias e obrigá-las a preencher formulários seria, segundo as conclusões do presente trabalho,
um aperfeiçoamento bastante parcial de um problema que envolve algo muito grave – a saúde da população.Tal pos-
tura enquadra-se na chamada “modernização conservadora” – caracterizada pela celebração da tecnoburocracia e seu
discurso. Uma mudança mais profunda de atitudes implicaria até mesmo o nível dos profissionais da saúde – pela
ocorrência de relatos acerca da desatenção no registro dos pacientes, na colocação da CID nos formulários etc.

As conclusões aqui ensaiadas apontam que o uso da informação e da tecnologia da informação como estratégia para
construção dos serviços da atenção social deveria ser entendido dentro de um momento de transformação social
mais profundo – cujos princípios escapam aos objetivos deste estudo, mas que, necessariamente, têm de compreender
os fundamentos sociais e culturais da informação - e da ciência que a tem por objeto. Mas este estudo aponta para
o fato de que de nada servirá um sofisticado sistema de informações sem que haja uma mudança na cultura organi-
zacional das organizações da saúde pública no nível municipal, uma vez que o comportamento informacional dos
envolvidos está submetido a injunções sócio-culturais de ordem local, regional, nacional e global, que contêm por
sua vez constrangimentos de ordem técnica, política, econômica e administrativa. Somente a adoção de mais tec-
nologia não parece oferecer resultados consistentes – para grande parte dos respondentes a falta de informação nem
é “um problema importante”.

As informações obtidas na parte quantitativa do estudo podem, pelo uso da estatística, ser generalizadas para o
Estado de Minas Gerais; as informações obtidas na segunda etapa podem ser generalizadas para as regiões em que
se encontram os três municípios, podendo, com a devida contextualização, serem utilizadas para afirmações genéricas
acerca de outros municípios que apresentem similaridades sócio-econômicas, de tamanho, complexidade e cultura.
A ótica interdisciplinar revelou-se eficaz para o alcance dos objetivos propostos, pela compreensão transdisciplinar
da informação, permeada pelos vários campos de conhecimento envolvidos – ciências da saúde, política, economia,
sociologia, antropologia e administração – na gestão da informação.

O campo da saúde pública revelou-se um bom teatro para analisar esse “drama”, tanto pelo fato de ter sido o
primeiro a abraçar significativamente a descentralização da gestão pública no país e no Estado de Minas Gerais, quanto
pelo fato de ter assistido a um grande desenvolvimento no que tange aos sistemas de informação e a uma enorme
proliferação de publicações sobre o tema, sem que haja em muitos casos necessariamente um incremento similar de
eficácia. A informação em saúde é, além disso, carregada de significados próprios, uma vez que trata da realidade
íntima e da vida e da morte dos indivíduos – o que lhe confere status privilegiado na configuração dos dispositivos
de poder.

Entre as inúmeras limitações deste trabalho alinham-se - além das próprias limitações do autor - a dificuldade de
abarcar tantos campos do conhecimento que, apesar de fronteiriços, guardam muitas especificidades, bem como a
obrigatoriedade de restringir a amostra na parte qualitativa a três municípios, que, embora sejam das regiões con-
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sagradas pela literatura como “especificamente mineiras”, são apenas três regiões em um Estado tão vasto. Mais
cruzamentos de variáveis também poderiam ser experimentados. Na revisão da cultura brasileira e mineira cada vez
mais estudos podem ser incorporados, uma vez que uma explosão de trabalhos vem acontecendo em vários campos,
como a História, desde o capítulo sobre a “vida social” na época da colônia, na obra de Prado Júnior (1983).

São muitas as variáveis envolvidas - e isolá-las também mereceria mais estudos. Além daqueles já sugeridos acima
neste mesmo tópico (verificar o impacto da informalidade na gestão da informação; observar a perenidade das trans-
formações na gestão da informação em cada município e a eficácia de outros preditores de saúde frente à gestão da
informação) um outro possível trabalho seria fazer esta mesma pesquisa em outros Estados e regiões, para traçar um
quadro comparativo – e perceber a real dimensão das sub-culturas estaduais frente à cultura brasileira nessa temática.
Além disso, talvez fosse útil utilizar o conceito de Antropologia da Informação em saúde, na sociedade como um
todo, e não somente no setor público. No próprio setor público um outro estudo poderia privilegiar a gestão da
informação no nível estadual ou no nível federal, ou o trânsito de informações entre eles - ou comparar o nível dos
gestores e o nível dos funcionários. Outro possível estudo seria concentrar-se nas unidades de atendimento,
percebendo o relacionamento entre profissionais de saúde e usuários do sistema, e como se dão os fluxos de infor-
mação entre estes atores. Uma outra possibilidade seria comparar a gestão de informações no setor público e no
setor privado. Nesses estudos aqui sugeridos - alguns poucos das infinitas possibilidades - o uso de campos do conheci-
mento mencionados, mas pouco utilizados neste trabalho, como a Semiótica da Cultura, a Microssociologia ou a
Psicologia Social poderiam desempenhar um papel mais relevante e aprimorar o conceito de Antropologia da
Informação.

As conclusões aqui apontadas, embora estejam longe de ser definitivas, devem ser compreendidas dentro da breve
história da nação brasileira, sua conformação cultural multifacetada, a tradição autoritária a que foi submetida desde
os tempo da colônia, a instabilidade econômica que faz parte da sua história e os riscos que ainda enfrenta no pre-
sente, incluindo, além da economia e da política, a “deculturação” de que fala Ribeiro (1995) e o “novo irracionalis-
mo” antevisto por Rouanet (1987) no Brasil.

O conceito de cultura organizacional, partindo daquele proposto por Schein, mostrou-se fundamental para este
estudo. As preocupações da Psicologia Organizacional derivam-se da Psicologia Social, e a compreensão da complexi-
dade do tema fez com que ele fosse inserido na perspectiva sistêmico-contingencial da teoria administrativa - mas a
consideração do conceito de cultura organizacional enquanto um princípio passível de utilização degenerou muitas
vezes em uma apropriação inadequada, em tentativas de transformação cultural. As considerações de natureza
histórico-antropológicas feitas neste estudo pretendem, para o caso específico da gestão da informação em saúde
pública no Brasil, especificar este conceito atribuindo-lhe um caráter compreensivo e conferindo-lhe uma especifi-
cidade que procura compreender tanto a dimensão global quanto a local desse conceito.

Essas considerações de caráter histórico-antropológico concordam com as idéias de Leach (1978), quando sugere
que a etnografia de outros povos é geralmente muito obscura, e propõe, citando Geertz e sua proposta de “descrição
densa” que, ao invés de um “inventário de costumes”, faça-se “um entrelaçamento confuso de trama e contratrama”
(LEACH, 1978, p. 7), uma vez  que “a única etnografia da qual um antropólogo social tem um conhecimento ínti-
mo é a que deriva de sua própria experiência de vida” (LEACH, 1978, p. 8).

No que se refere à questão da saúde pública brasileira em suas perspectivas para o futuro, muitas análises têm de ser
consideradas. Chaimovicz (2006), por exemplo, analisando a transição epidemiológica no país, aponta para as par-
ticularidades do caso brasileiro em que não há, de fato, uma transição - nos moldes da que houve nos países desen-
volvidos ou mesmo em países “vizinhos” como Chile, Cuba ou Costa Rica - mas uma superposição entre as etapas,
uma vez que as doenças transmissíveis e crônico-degenerativas passam a conviver, associando-se ainda a novos fenô-
menos, como acidentes e violência.Além disso, doenças transmissíveis foram reintroduzidas, persistiram, recrudesce-
ram, bem como algumas novas surgiram. Essa transição “prolongada” ocorre de maneira distinta nas várias regiões
do país, criando um quadro futuro “sombrio”, na perspectiva do autor, se considerados os níveis históricos de desen-
volvimento econômico associados à complexidade da transição demográfica.

Cury (2005) menciona a importância conferida pelo Ministério da Saúde ao tema da Vigilância à Saúde, que com-
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preende a vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, saneamento e saúde do trabalhador, além de outras pre-
ocupações, como a alimentação. Embora o indivíduo seja o objeto final da vigilância à saúde, estão aí embutidos os
conceitos de família, território, responsabilização social, equipes multiprofissionais e educação para a saúde - entre
outros – que configuram um paradigma diferenciado do modelo tecnoassistencial.A gestão da informação em saúde,
se não compreende os condicionantes culturais, padece, segundo o presente estudo, de uma carência fundamental.
A compreensão da cultura brasileira pelos próprios brasileiros é, também, complexa. A obra recente de Gianetti
(1998) é um convite ao desencantamento do mundo, no molde weberiano, analisado por Pierucci (2005), ao con-
siderar as virtudes privadas e a vida comunitária organizada como fatores éticos que impulsionam as nações para o
desenvolvimento, o que ajudaria talvez a explicar certas características da cultura brasileira. “Ninguém escolhe o pas-
sado”, lembra Gianetti (1997), e sua obra, pelo resgate de conceitos da historiografia brasileira, além de sua própria
contribuição, pode ajudar a responder as indagações de Santos (1994) sobre as “razões da desordem” que fazem do
Brasil uma grande frustração da história internacional, associando, como fez esse autor, as perspectivas futuras do
subdesenvolvimento às noções de incompetência, inação e desesperança, ou de instabilidade, fracasso coletivo e
inércia social (SANTOS, 2006).

No que diz respeito especificamente às políticas de informação nos municípios pesquisados, pode-se afirmar que são,
ainda, precárias, e encontram-se em estágios diferenciados. A informação em saúde é ainda incipiente e em muitos
casos, tratada simplesmente como uma questão de bancos de dados epidemiológicos, sendo a temática do uso,
preterida. Sendo assim a dedicação de funcionários não é recompensada adequadamente pela eficácia das ações
empreendidas, e disfunções burocráticas e lacunas nas relações intergovernamentais tornam-se obstáculos para a efi-
ciência dos trabalhos.A gestão da informação em saúde, apesar dos muitos progressos, encontra-se ainda em construção
– como tantos outros aspectos da atenção social no país.

O desencantamento do mundo na análise da cultura brasileira, pela compreensão dos seus paradoxos, já foi descortinado
de modo brilhante, de várias maneiras e em vários campos do conhecimento por muitos autores, desde Gilberto
Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, bem como antropólogos e historiadores  contemporâneos como
Roberto da Matta e tantos outros – e muito ainda está sendo feito. Desde os viajantes europeus durante o período
da colônia e do Império, ao tratamento da questão do negro em Guerreiro Ramos e Abdias Nascimento muitos
foram os trabalhos sobre a constituição da identidade nacional - os estudos de brasilianistas que, partindo da análise
do desenvolvimento econômico e político migraram para temas regionais e da diversidade cultural, a interpretação
do Brasil pela literatura, como fez Antônio Cândido e da apatia da população em uma sociedade guiada pelos “donos
do poder”, segundo Faoro, entre muitos outros. Apenas para lembrar alguns outros nomes que merecem grande
destaque pela força explicativa, podem ser mencionados o médico Josué de Castro; Florestan Fernandes, na
Sociologia; Celso Furtado e Caio Prado Júnior, na Economia; e Milton Santos na Geografia. O mesmo pode ser dito
com relação à cultura e história mineira, pela obra de Eduardo Frieiro, Francisco Iglésias ou o estudo de Maria A .
Arruda sobre a “mitologia da mineiridade” (1998), entre tantos outros. Essa discussão foi aqui reduzida não só por
ser interminável, mas por fugir aos objetivos desse trabalho - ele restringe-se aos impactos positivos e negativos das
dimensões da cultura na gestão da informação em saúde. A tese que originou essa presente publicação trata dessa
temática de maneira mais exaustiva, e este estudo agradece as contribuições de todos os autores que tratam desse
tema, em sua tentativa de incorporá-las ao campo da Ciência da Informação.

Para finalizar, cabe ressaltar que os problemas no campo da saúde não podem ser atribuídos de maneira simples a
uma única ou a poucas causas.Trabalhos como os de Starfield (2002) mapeiam adequadamente a área; ss trabalhos
de Minayo (2005) e outros autores da antropologia da saúde investigam no Brasil, de maneira profunda, essa problemática.
Além disso, embora diferentes e em diferentes níveis, os problemas em saúde pública e os impasses da gestão da
informação nesse setor não ocorrem exclusivamente no Brasil, nem mesmo apenas em países subdesenvolvidos ou
em desenvolvimento, como pode ser observado com relação aos problemas dessa área nos EUA (PORTER, 2007)
e outros países do Primeiro Mundo, desde os estudos de Illich (1981).
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