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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente relatório representa o terceiro e último produto acordado no âmbito do Projeto 

“Estudo e Pesquisa em Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS”. Este Projeto é 

desenvolvido por meio do Termo de Execução Descentralizada – TED de n° 062/2016, celebrado 

entre a Universidade Federal de Goiás e o Ministério da Saúde. 

 

A proposta de TED foi cadastrada junto ao Fundo Nacional de Saúde – FNS em 2 de maio de 

2016, e contava com vigência programada para o período de 20 de outubro de 2016 a 13 de janeiro 

de 2018. Com o primeiro repasse de recursos financeiros sendo efetivado em 24 de fevereiro de 

2017, a data de encerramento do Projeto foi estendida por meio de ofício para 20 de maio de 2018. 

No ano de 2018, considerando as tramitações necessárias para o desenvolvimento do projeto 

Acolhe SUS como nova funcionalidade técnica a compor a Rede Humaniza SUS, por meio de 

solicitação da CGPNH, e pela necessidade de realização financeira da terceira parcela dos recursos, 

foi acordado, por meio de ofício encaminhado ao Fundo Nacional de Saúde pela Universidade 

Federal de Goiás que o projeto seria aditivado em tempo até 20 de abril de 2019. O presente 

relatório, portanto, contempla as últimas realizações desenvolvidas pelo projeto. 

 

O relatório está estruturado de forma a detalhar as metas físicas planejadas para o Projeto. Cada 

uma delas conta com uma seção específica, onde são nominadas e têm suas atividades, produtos 

entregues e próximos passos apontados. O período de análise das ações refere-se ao intervalo de 

tempo ocorrido entre julho de 2018 e 20 de abril de 2019, quando da finalização do TED. Os períodos 

anteriores do projeto estão contemplados no primeiro e segundo relatórios. 

 

As metas descritas nos planos de trabalho são apresentadas a seguir, bem como de que maneira 

foram tratadas nos relatórios do projeto: 

 

Meta 1: Desenvolver novas funcionalidades para o sistema da Rede HumanizaSUS e aprimorar 

as funcionalidades existentes 
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 - foi apresentada no primeiro e segundo relatórios, cabendo a este terceiro focar no produto 

AcolheSUS, já mencionado em planejamento no segundo relatório. 

Meta 2: Desenvolver soluções para a rede em dispositivos móveis 

 - foi finalizada e apresentada no segundo relatório. 

Meta 3: Construção do acervo digital de humanização 

 - foi apresentada no segundo e finalizada neste terceiro relatório. 

Meta 4: Desenvolvimento de soluções de apoio ao usuário 

  - foi apresentada e finalizada no segundo relatório. 

Meta 5: Formação da equipe de editores-cuidadores da Rede HumanizaSUS e elaborar 

estratégias de qualificação, visando o apoio permanente das atividades da rede, junto aos seus 

usuários 

  - foi apresentada e finalizada no segundo relatório. 

Meta 6: Pesquisa acadêmica sobre dinâmica social e produção de inteligência coletiva na Rede 

HumanizaSUS  

 - o projeto da pesquisa foi apresentado no primeiro relatório e seu desenvolvimento parcial 

no segundo relatório. Será apresentada a finalização e produtos desenvolvidos neste terceiro 

relatório. 

Meta 7: Promoção de parcerias para apoio virtual a ações da política nacional de humanização 

nos territórios 

 - foi apresentada e finalizada nos relatórios anteriores. 

Meta 8: Promoção de debates na universidade e na Rede HumanizaSUS sobre o modelo 

comunicacional de promoção de saúde desenvolvido pela política nacional de humanização 

 - foi realizada e será apresentada no terceiro relatório. 

 

Após a análise de execução das metas é apresentada uma breve conclusão, com a síntese e o 

balanço da estruturação desta última etapa do projeto. 

  

 

Justificativa da Proposição  
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Com dez anos de existência, a Rede HumanizaSUS, consolidou-se como uma ágora 

eletrônica, espaço público e gratuito, aberto à participação de qualquer ‘cibercidadão’, conectando 

uma considerável rede nacional de trabalhadores, gestores, apoiadores e usuários do SUS. A Rede 

contribui com um dos dispositivos da Política Nacional de Humanização - PNH, que é o de incluir na 

gestão a participação de todos que compõem a política, desde o idealizador até o usuário, 

estabelecendo-se como uma grande rede de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Tanto a co-gestão como a tríplice inclusão (usuários, gestores e trabalhadores) são elementos 

constitutivos deste espaço de curadoria e produção coletiva sobre saúde. 

 

Destacam-se a seguir, três dessas características, que indicam importantes potencialidades 

do dispositivo e que, se otimizadas e ampliadas, podem significar grande contribuição para o alcance 

de alguns dos principais objetivos estratégicos presentes na Política Nacional de Humanização e no 

Ministério da Saúde – MS. 

 

A primeira característica da RHS que a singulariza perante outras experiências de redes 

colaborativas/sociais é a sua história. Nasce no seio de uma política pública, em estreita articulação 

com alguns dos movimentos mais importantes da PNH, mas realizando uma abertura radical ao 

‘fora’ dessa política (o que expande, potencializa e ressignifica seu caráter público). Ainda que 

proposta e patrocinada por uma política pública e a ela se articulando, a RHS não ficou restrita a ela 

e constituiu-se numa comunidade de compartilhamento de experiências de ‘humanização’ 

(relacionadas à saúde num sentido muito amplo), que guarda relativa independência em relação às 

propostas mais estritas da PNH. Em outras palavras, deu-se, efetivamente, uma apropriação pública 

da RHS, que permite caracterizá-la como uma ágora, como um espaço de conversação e de diálogo 

qualificado, enfim, como invenção democrática de um ‘espaço público’ extremamente original e 

singular. 

 

O segundo traço marcante e que caracteriza a RHS é o que pode ser adequadamente 

chamado de seu ethos comunicacional. É, sem dúvida, um traço notável da experiência RHS, 

assinalada por muitos usuários ao primeiro contato com a Rede. Essa sustentação coletiva de um 

modus conversandi extremamente acolhedor e favorável à produção de bons encontros. Uma 
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predisposição coletiva a incluir e compartilhar, uma estética do respeito mútuo, um elemento 

constituinte dessa coisa pública não-identificada que tem sido produzida, que é, sem dúvida, uma 

das grandes contribuições que a Rede tem a dar, tanto para a constituição de zonas de alta potência 

de ação coletiva (‘redes quentes’), quanto para a conformação de uma espécie de cultura 

democrática do SUS na web. Sabe-se da raridade que é construir coletivos em defesa do SUS, e que 

se posicionam no centro do seu aperfeiçoamento, assumindo que há muito por fazer, sem por isso 

atacá-lo e fragilizá-lo constantemente, como pode ser observado nas colocações da mídia em geral.  

 

Há ainda um terceiro traço bastante singular da experiência RHS que merece ser destacado 

no presente contexto. Corresponde a um dos vários usos que foram sendo inventados para as 

ferramentas colaborativas (certamente, favorecido pelo ‘regime afetivo’, pelo ethos comunicacional 

referido acima), consistindo no compartilhamento de experimentações, invenções, diferentes 

formas de criação e resistência, problemas, desafios, dúvidas, angústias vividas por trabalhadores, 

gestores, apoiadores e usuários do SUS, que se abrem, assim, à colaboração pública e que, 

efetivamente, se matriciam nesse processo de discussão coletiva e aberta dos ‘casos’. Promovendo 

um exercício constante de elaboração de suas práticas bem como de uma curadoria de relevância 

das experiências que pela rede circulam. 

 

A partir dessas justificativas, desenham-se os objetivos do projeto, a seguir elencados. 

 

Objetivo geral  

 

ESTUDO E PESQUISA EM POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO – Ativação, pesquisa e 

desenvolvimento da rede HumanizaSUS. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Ampliar a transversalização da Política pelas diversas áreas do Ministério da Saúde e por 

outras instâncias formuladoras e executoras da política de saúde, incluindo atores em todos 

os territórios de atuação do SUS; 
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2. Ampliar a capilarização da Política com a produção de redes no território, permeando os 

diferentes espaços em que se dá a produção de saúde; 

3. Ampliar a participação na Política com a inclusão crescente dos diversos atores que 

constroem o SUS, em particular dos movimentos sociais da saúde; 

4. Difundir produção de referência produzidos pela política, como cadernos, webinários 

temáticos, além de reunir produção de conhecimento ampliado sobre o tema da 

humanização no país nestes últimos 13 anos. A RHS se coloca também como uma referência 

da PNH num nível federal, dando suporte aos territórios e validando práticas que foram ao 

longo do tempo sendo construídas. 

 

Histórico da Ação/Projeto  

 

 O Projeto REDE HUMANIZASUS – CONSOLIDAÇÃO DA EXPANSÃO E NOVOS 

DESENVOLVIMENTOS, objeto do convênio no 799977/2013, foi firmado entre a União, por 

intermédio do Ministério da Saúde, e a Fundação Faculdade de Medicina/USP – FFM, sob 

coordenação do Prof. Dr. Ricardo Rodrigues Teixeira (Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo). A proposta de convênio foi cadastrada no Fundo Nacional de Saúde em 30 de setembro 

de 2013 e o convênio foi assinado em 31 de dezembro de 2013 (publicação no Diário Oficial da 

União em 20 de janeiro de 2014), com vigência até 31 de dezembro de 2015. Os recursos financeiros 

para a execução do projeto foram disponibilizados em 5 de agosto de 2014 e os primeiros contratos 

foram solicitados em 9 de outubro de 2014, tendo começado a viger a partir de 1º de dezembro de 

2014. Em função de ainda haver recursos não executados no final de 2015, o convênio foi 

prorrogado até 31 de julho de 2016. 

 

Em seguida foram estabelecidos contratos via FUNDEP – Fundação de Apoio à Pesquisa da 

UFMG. Alguns contratos como a coordenação, editores, coordenação de TI e um programador, 

foram realizados em forma de contrato autônomo por jornada durante 2 ciclos, para entregas que 

garantiriam que o Projeto seguisse em andamento, em meio a um contexto de sucessivas mudanças 

de coordenação da Política Nacional de Humanização, do secretário da SAS e do Ministro da Saúde. 

Os contratos ocorreram de outubro de 2015 a junho de 2016. 
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O TED 062/2016 entre o MS e a Universidade Federal de Goiás – UFG foi formado em 

fevereiro de 2017 e em seguida foi realizado o primeiro repasse financeiro. No entanto, nesse 

primeiro repasse, a verba de logística e material de consumo previstos nas rubricas descritas na 

proposta não foram contempladas. Como consequência, houve adiamento da execução de algumas 

atividades. 

 

O descompasso financeiro foi sanado com o pedido de antecipação da segunda parcela 

prevista no TED. Por meio do ajuste do repasse de todas as rubricas que contavam na proposta, as 

atividades foram reorganizadas e as metas, ajustadas. Novo ajuste de prazo foi necessário ao longo 

de 2018, sobretudo por conta do desenvolvimento técnico de nova ferramenta de gestão, o projeto 

hora denominado AcolheSUS e da finalização da pesquisa em sua etapa qualitativa. 

 

 A proposta atual da Rede HumanizaSUS apresenta um alto grau de complexidade para o 

cumprimento de suas metas, no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia. Houve 

necessidade de formação específica da equipe da Universidade para que fossem atendidas as 

demandas próprias da Rede. O desafio de formação e desenvolvimento é de alta complexidade, e 

pode ser percebido no esforço exigido para a migração de dados de uma plataforma já está há dez 

anos em operação e que comporta mais de 40 usuários em seu banco de dados. 

 

 No que diz respeito à pesquisa, o Projeto traz desafios adicionais ao propor o estudo de uma 

rede que está na fronteira da construção de políticas comunicacionais acopladas a políticas públicas. 

Estão presentes as dimensões de volume, velocidade e variedade de conteúdo da internet, 

combinados aos aspectos de escalabilidade, indexação, interoperabilidade e produção de uma 

política de algoritmos. Entender, mapear, organizar e navegar com este objeto, na consistência das 

metodologias acadêmicas de pesquisa, foi sem dúvida o maior desafio enfrentado no âmbito deste 

TED. 

 

Acompanhamento  
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Como disposto no TED, o acompanhamento do projeto de pesquisa deve ser realizado da 

seguinte forma: 

 

Pela Universidade Federal de Goiás – UFG: pelo coordenador do projeto na UFG. Deve 

ocorrer por meio de reuniões trimestrais com o Ministério da Saúde/SAS/PNH e o envio de 

relatórios semestrais de acompanhamento do Projeto; 

 

Pelo Ministério da Saúde/SAS/PNH: pela coordenadora da Política Nacional de Humanização, 

em reuniões trimestrais com a equipe da Universidade e validação dos relatórios semestrais 

encaminhados por esta. 

 

Agenda de acompanhamento: 

 

 A partir de julho de 208 a abril de 2019 foram realizadas reuniões técnicas com periodicidade 

aproximadamente quinzenal para implementação técnica do AcolheSUS e outras demandas de 

gestão do projeto, sendo que vale destacar algumas reuniões estratégicas realizadas com a equipe. 

As listas de presença dos participantes estão em anexo, com exeção das reuniões dos dias 18 de 

fevereiro e 08 de março de 2019. Tais reuniões foram organizadas pelo próprio Ministério da Saúde 

no âmbito da CGPNH e, conforme nos informado pela própria equipe (também em anexo), não foi 

possível localizá-las.  

 

  Data: 17/07/2018 

  Local: Brasília e virtual 

Resumo da reunião: webinário sobre metodologias de análise de texto dos posts e 

conteúdos publicados pela RHS 

 

Data: 20/09/2018 a 22/09/2018 

  Local: São Paulo 

Resumo da reunião: formação em metodologia e software de análise de redes 

sociais dos pesquisadores da equipe de pesquisa do projeto. 
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Data: 10/10/2018 

  Local: Goiânia e virtual 

Resumo da reunião: discussão sobre o painel analítico de indicadores da RHS 

 

Data: 08/11/2018 

  Local: São Paulo 

Resumo da reunião: reunião do grupo de pesquisa da RHS 

 

Data: 13/12/2018 

  Local: São Paulo 

Resumo da reunião: reunião sobre análise de dados das redes de colaboração de 

usuários da RHS 

 

Data: 31/01/2019 

  Local: Brasília 

Resumo da reunião: reunião de avaliação do projeto e encaminhamentos para o 

ano de 2019.  

 

  Data: 15/02/2019 

  Local: Brasília 

Resumo da reunião: discussão sobre o andamento do projeto e início de conversa 

sobre possibilidades de renovação e continuidade da parceria entre UFG e MS. 

 

Data: 08/03/2019 

  Local: Brasília 

Resumo da reunião: discussão sobre o andamento do projeto, validação técnica do 

AcolheSUS e discussões sobre possibilidades de continuidade da parceria entre UFG 

e MS. 
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Data: 18/04/2019 

  Local: Goiânia 

Objetivos da reunião: realização, com participação presencial e virtual da equipe da 

CGPNH, do Seminário na universidade e na Rede HumanizaSUS sobre o modelo 

comunicacional de promoção de saúde desenvolvido pela política nacional de 

humanização. 

 

Execução Financeira  

 

 O primeiro relatório de acompanhamento apresentou os resultados financeiros do projeto 

até o mês de janeiro de 2018. O segundo retomou aquelas informações e as atualizou até o mês de 

junho de 2018. Este último relatório apresenta dados do conjunto do projeto até a sua finalização 

em abril de 2019. 

O plano original do projeto previa o início das atividades para o final do ano de 2016. Em 

virtude da extensão de prazos durante os procedimentos burocráticos e do atraso no primeiro 

repasse de valor, que permitiriam a contratação de profissionais por parte da Universidade e o 

começo da execução das atividades, foi estabelecido um Termo Aditivo que estendeu o cronograma 

do projeto até abril de 2019. O Aditivo não implicou em empenho de novos recursos financeiros, 

apresentando apenas a extensão do prazo para execução das etapas de trabalho. 

O plano de aplicação financeira-orçamentária dos recursos previa três rubricas: 
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Tabela – Plano de Aplicação Financeira-Orçamentária do Projeto Rede HumanizaSUS: redes 

sociais de articulação de humanização da saúde 
 

Rubrica/Fundamentação Valor orçado 

Auxílio Financeiro A Pesquisadores R$ 1.030.000,00 

Este objeto refere-se à utilização dos recursos para a execução de pesquisas na área de saúde 

que propiciem o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de solidariedade, 

exercício da cidadania e intervenção na realidade local. 

Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica R$ 160.000,00 

Este objeto refere-se à utilização dos recursos para o pagamento de despesas decorrentes a 

prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos. 

Material de Consumo R$ 10.000,00 

Este objeto refere-se à utilização dos recursos para a compra de materiais cuja duração tem 

curto prazo, de acordo com os objetivos do Projeto. 

Total R$ 1.200.000,00 

 

Ao longo do Projeto, um total de 38 bolsistas desempenharam atividades ligadas à Rede 

HumanizaSUS. O volume de gastos manteve um nível regular de dispêndios por 16 meses e a partir 

de então variou com menor ou maior volume de gastos. Do total previsto, foram gastos 100% dos 

recursos destinados a bolsas. 

A tabela a seguir apresenta os gastos por bolsista de março de 2017 a abril de 2019: 

Tabela – Valores de pagamento de bolsas de estudo por bolsista 

Bolsista 
Valor pago 

(R$) 
André Luiz Dadona Benedito 74.400,00  

Asafe Souza Ramos 3.300,00  

Caio César da Silva 6.900,00  

Calíope Victor Spíndola de Miranda Dias 49.500,00  

Dalton Lopes Martins 74.000,00  

Daniela de Carvalho Matielo 5.000,00  

Daniela Ribas Ghezzi 12.000,00  

Debora Aligieri 28.000,00  

Edilson Rahal Tavares 20.000,00  

Eduardo Alves Silva 23.000,00  

Eduardo Humberto Resende Guimarães 1.500,00  

Emília Alves de Sousa 61.600,00  

Fabianne Batista Baveldi 6.000,00  

Fabiano Carvalho de Alencar 52.700,00  

Gustavo Nunes de Oliveira 15.000,00  

José Eduardo Santarem Segundo 2.500,00  

Leonardo Barbosa Germani 91.000,00  

Leonardo Gonçalves Francez 2.700,00  
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Lorena Vilarins dos Santos 53.500,00  

Marcel Ferrante Silva 12.000,00  

Maria Luiza Carrilho Sandenberg 50.600,00  

Mariana de Salles Oliveira 42.000,00  

Patrícia de Sousa Campos Silva 70.000,00  

Patrícia S. C. Rodrigues 1.100,00  

Paula Fernanda de Andrade Leite 2.700,00  

Pedro Henrique Naves Alves 26.400,00  

Raquel Cordeiro Mendes 2.700,00  

Ravi Figueiredo Passos 16.500,00  

Ricardo Rodrigues Teixeira 100.000,00  

Rodrigo de Oliveira Guimarães 50.000,00  

Sabrina Helena Ferigato 15.000,00  

Tadeu de Paula Souza 11.000,00  

Thiago Henrique da Silva 2.700,00  

Vera Lucia Ferreira Mendes 20.000,00  

Vinícius Nunes Medeiros 5.000,00  

Virgílio Nascimento Santos 6.000,00  

Weryques Santos da Silva 2.500,00  

William Alexander Almeida de Avelar 11.200,00  

Total  1.030.000,00  

 

Em relação aos recursos logísticos, o repasse realizado pelo Ministério aportou o total de 

R$ 160.000,00, tendo sido gasto um valor de R$ 156.310,63 (95,8% do total). Os gastos com recursos 

de logística referem-se a bolsistas e outros especialistas que tenham desempenhado algum trabalho 

ou participado de algum evento da RHS.  

Tabela – Valores de pagamento de diárias 

Beneficiário Valor pago (R$) 
André Luiz Dadona Benedito 2.646,20  

Caio César da Silva 626,00  

Calíope Victor S. de M Dias 791,80  

Catia Paranhos Martins 584,36  

Cristine Nobre Leite 838,40  

Dalton Lopes Martins 3.797,02  

Danielle do Carmo 1.247,30  

Debora Aligieri 797,10  

Douglas Casarotto de Oliveira 626,00  

Elias José da Silva 626,00  

Emília Alves de Souza 1.901,60  

Erasmo Miessa Ruiz 626,00  

Fatima Jorge Baeza 838,40  
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Fatima Maria Ferreira De Oliveira 838,40  

Giovanna Waleska Theodoro Barbosa 626,00  

Gustavo Nunes de Oliveira 2.255,10  

Joyce Siqueira 827,80  

Leonardo Barbosa Germani 1.057,30  

Lorena Vilarins dos Santos 2.232,00  

Luciana Conrado Martins 1.252,00  

Luciana Conrado Martins 626,00  

Luis Augusto de Paula Souza 395,90  

Luis Felipe Rosa de Oliveira 626,00  

Luzia Maria Da Guia Malta Prata 626,00  

Marcel Farias dos Santos 626,00  

Marcelo José Fontes Dias 838,40  

Marco Antonio Pires de Oliveira 413,60  

Maria Jacqueline Abrantes Gadelha 626,00  

Maria Luiza Carrilho Sardenberg 797,10  

Mariana de Salles Oliveira 4.104,70  

Miguel Angelo Barbosa Maia 392,78  

Pablo Dias Fortes 626,00  

Patrícia de Souza Campos Silva 2.114,00  

Paula Fernanda de Andrade Leite 2.716,40  

Raphael Henrique Travia 796,76  

Rejane Guedes Pedroza 626,00  

Ricardo Rodrigues Teixeira 2.191,90  

Rodrigo de Oliveira Guimarães 784,70  

Rogério da Costa 596,50  

Rui Massato Harayama 605,18  

Sabrina Helena Ferigato 2.659,08  

Sérgio Seiji Aragaki 584,36  

Thania Regina Fernandes Arruda  195,30  

Tadeu de Paula Souza 395,90  

Vera Lucia Ferreira Mendes 195,30  

Vinícius Nunes Medeiros 626,00  

Total 50.820,64 

 

Tabela – Valores de pagamento de passagens 

Beneficiário Valor pago (R$) 
André Luiz Dadona Benedito 4.119,83  

Caio César da Silva 2.101,70  

Catia Paranhos Martins 1.015,00  

Cristine Nobre Leite 2.041,64  

Dalton Lopes Martins 8.456,70  

Danielle do Carmo 2.822,30  
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Debora Aligieri 720,60  

Douglas Casarotto de Oliveira 1.292,79  

Elias José da Silva 1.491,83  

Emília Alves de Souza 5.272,15  

Erasmo Miessa Ruiz 910,02  

Fatima Jorge Baeza 699,70  

Fatima Maria Ferreira De Oliveira 2.387,74  

Giovanna Waleska Theodoro Barbosa 2.101,70  

Gustavo Nunes de Oliveira 659,67  

Joyce Siqueira 3.132,24  

Leonardo Barbosa Germani 3.003,34  

Lorena Vilarins dos Santos 2.914,84  

Luciana Conrado Martins 2.255,18  

Luis Augusto de Paula Souza 529,60  

Luis Felipe Rosa de Oliveira 3.003,34  

Luzia Maria Da Guia Malta Prata 2.461,70  

Marcel Farias dos Santos 1.375,20  

Marcelo José Fontes Dias 574,70  

Marco Antonio Pires de Oliveira 1.821,83  

Maria Jacqueline Abrantes Gadelha 1.518,95  

Maria Luiza Carrilho Sardenberg 841,70  

Mariana de Salles Oliveira 8.284,79  

Miguel Angelo Barbosa Maia 607,90  

Pablo Dias Fortes 583,10  

Patrícia de Souza Campos Silva 4.330,25  

Raphael Henrique Travia 699,70  

Rejane Guedes Pedroza 1.518,95  

Ricardo Rodrigues Teixeira 4.988,57  

Rogério da Costa 706,60  

Rui Massato Harayama 2.074,84  

Sabrina Helena Ferigato 659,67  

Sérgio Seiji Aragaki 1.593,69  

Tadeu de Paula Souza 1.103,60  

Vera Lucia Ferreira Mendes 529,60  

Vinícius Nunes Medeiros 3.003,34  

Total 89.489,99 

 

Os valores referentes a logística devem incluir despesas referentes a D.A.O. Assim, os valores 

de logística apresentam um valor em caixa de R$ 3.179,36 com diárias e R$ 510,01 de passagens. 

 

Tabela – Valores recebidos, executados e saldo de logística do Projeto 
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Referência 

Ano 

 Valores 

recebidos (R$) 

Valores gastos 

(R$) 

Resultado 

(R$) 

Diárias 54.000,00 50.820,64 3.179,36 

Passagens 90.000,00 89.489,99 510,01 

D.A.O. 16.000,00 16.000,00 0,00 

Total 160.000,00 156.310,63 3.689,37 
 

Tabela – Relação de bolsistas por atividades desenvolvidas 

Bolsista Atividades Desenvolvidas 

André Luiz D. Benedito  

• Importação e curadoria de acervos; 

• Integração de sistemas; 

• Desenvolvimento de melhorias na interface com o usuário; 

• Elaboração de política de acervo. 

Asafe Souza Ramos  
• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 

Caio César da Silva  

• Normalização de dados; 

• Limpeza de dados; 

• Tratamento de dados. 

Calíope V. S. de M. Dias  

• Apoio administrativo; 

• Acompanhamento financeiro; 

• Interface com a Reitoria da Universidade; 

• Acompanhamento de logística do Projeto; 

Dalton Lopes Martins  

• Coordenação Geral; 

• Orientação e acompanhamento de demandas previstas no 

projeto; 

• Elaboração de requisitos de software; 

• Produção de relatórios; 

• Interface com o Ministério da Saúde. 

Daniela de C. Matielo  
• Manutenção do servidor da plataforma da RHS; 

• Suporte à equipe de desenvolvedores da RHS. 

Daniela Ribas Ghezzi  
• Desenvolvimento de melhorias na interface com o usuário; 

• Elaboração de política de acervo. 

Debora Aligieri  

• Curadoria de postagens; 

• Acolhimento de novos autores; 

• Suporte aos usuários da Rede; 

• Manutenção da plataforma junto à equipe de desenvolvedores. 

Edilson Rahal Tavares  
• Manutenção do servidor da plataforma da RHS; 

• Suporte à equipe de desenvolvedores da RHS. 

Eduardo Alves Silva  

• Normalização de dados; 

• Limpeza de dados; 

• Tratamento de dados. 

Eduardo H. R. Guimarães  
• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 
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Emília Alves de Sousa  

• Apoio à estruturação do acervo digital de humanização. 

• Elaboração e implementação de melhorias em tutoriais de 

usos da RHS; 

• Curadoria de postagens; 

• Acolhimento de novos autores; 

• Suporte aos usuários da Rede; 

• Manutenção da plataforma junto à equipe de desenvolvedores. 

Fabianne Batista Balvedi  

• Apoio administrativo; 

• Apoio na realização do seminário de divulgação da produção 

de pesquisa realizada no projeto. 

Fabiano C. de Alencar  

• Desenvolvimento de software; 

• Análise de requisitos; 

• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 

Gustavo Nunes de Oliveira  
• Pesquisa e desenvolvimento de subprojeto; 

• Orientação de bolsistas de iniciação científica. 

José E. Santarem Segundo  
• Desenvolvimento de melhorias na interface com o usuário; 

• Elaboração de política de acervo. 

Leonardo B. Germani  
• Coordenação de equipe de desenvolvedores; 

• Desenvolvimento de software. 

Leonardo G. Francez  
• Bolsista de iniciação científica; 

• Auxilio nas atividades voltadas a equipe de pesquisa . 

Lorena Vilarins dos Santos  

• Coordenação de equipe de projeto (Plataforma de Gestão 

AcolheSUS); 

• Elaboração de relatório de acompanhamento; 

• Elaboração de requisitos de software; 

• Mediação de equipes (L3P e Ministério da Saúde); 

Marcel Ferrante Silva  
• Desenvolvimento de melhorias na interface com o usuário; 

• Elaboração de política de acervo. 

Maria Luiza C. Sandenberg  

• Apoio à estruturação do acervo digital de humanização. 

• Elaboração e implementação de melhorias em tutoriais de 

usos da RHS; 

• Curadoria de postagens; 

• Acolhimento de novos autores; 

• Suporte aos usuários da Rede; 

• Manutenção da plataforma junto à equipe de desenvolvedores. 

Mariana de Salles Oliveira  

• Coordenação de equipe de editores; 

• Ativação, suporte e apoio aos usuários da Rede 

HumanizaSUS. 

Patrícia de Sousa C. Silva  

• Apoio à estruturação do acervo digital de humanização. 

• Elaboração e implementação de melhorias em tutoriais de 

usos da RHS; 

• Curadoria de postagens; 

• Acolhimento de novos autores; 

• Suporte aos usuários da Rede; 

• Manutenção da plataforma junto à equipe de desenvolvedores. 
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Patrícia S. C. Rodrigues  
• Apoio administrativo; 

• Interface com a Reitoria da Universidade; 

Paula Fernanda de A. Leite  
• Bolsista de iniciação científica 

• Auxilio nas atividades voltadas a equipe de pesquisa  

Pedro H. Naves Alves  

• Desenvolvimento de software; 

• Análise de requisitos; 

• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 

Raquel Cordeiro Mendes  
• Bolsista de iniciação científica 

• Auxilio nas atividades voltadas a equipe de pesquisa  

Ravi Figueiredo Passos  
• Responsável pelas demandas de design, desenvolvimento de 

interface interativa e identidade visual 

Ricardo R. Teixeira  

• Coordenação de equipe de pesquisa; 

• Elaboração de estudos e acompanhamento dos subprojetos; 

• Orientação de bolsistas de iniciação científica. 

Rodrigo de O. Guimarães  

• Desenvolvimento de software; 

• Análise de requisitos; 

• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 

Sabrina Helena Ferigato  
• Pesquisa e desenvolvimento de subprojeto; 

• Orientação de bolsistas de iniciação científica. 

Tadeu de Paula Souza  • Pesquisa e desenvolvimento de subprojeto 

Thiago Henrique da Silva  
• Bolsista de iniciação científica; 

• Auxilio nas atividades voltadas a equipe de pesquisa. 

Vera L. Ferreira Mendes  
• Pesquisa e desenvolvimento de subprojeto; 

• Orientação de bolsistas de iniciação científica. 

Vinícius Nunes Medeiros  
• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 

Virgílio N. Santos  
• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 

Weryques Santos da Silva  
• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 

William A. A. de Avelar  
• Implementação de requisitos; 

• Testes de software. 
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Quadro – Alocação de bolsistas por Meta desenvolvida 

Meta 1 

Calíope Dias 

Dalton Martins 

Fabiano Alencar 

Leonardo Germani 

Lorena Vilarins 

Pedro Henrique Alves 

Eduardo  Guimarães 

Vinícius  Medeiros 

Virgílio  Santos 

Weryques Silva 

William  Avelar 

Rodrigo Guimarães 

Meta 2 

Calíope Dias 

Dalton Martins 

Leonardo Germani 

Lorena Vilarins 

Rodrigo Guimarães 

Meta 3 

André Benedito 

Calíope Dias 

Dalton Martins 

Emília Alves 

Lorena Vilarins 

Maria Luiza Sandenberg 

Eduardo Silva 

Asafe Souza Ramos 

Patrícia Campos 

Meta 4 

Calíope Dias 

Dalton Martins 

Emília Alves 

Lorena Vilarins 

Maria Luiza Sandenberg 

Patrícia Campos 
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Meta 5 

Calíope Dias 

Dalton Martins 

Edilson Tavares 

Emília Alves 

Lorena Vilarins 

Maria Luiza Sandenberg 

Patrícia Campos 

Meta 6 

Calíope Dias 

Dalton Martins 

Lorena Vilarins 

Gustavo  Oliveira 

José Eduardo Santarem 

Marcel Ferrante  

Paula Leite 

Leonardo Francez 

Raquel Mendes 

Sabrina Ferigato 

Tadeu Souza 

Vera  Mendes 

Ricardo Teixeira 

Meta 7 

Patrícia Campos 

Maria Luiza Sandenberg 

Emília Alves 

Mariana  Oliveira 

Patrícia Rodrigues 

Daniela Matielo 

Thiago  Silva 

Daniela Ghezzi 

Meta 8 

Caio  Silva 

Fabianne Baveldi 

Ravi Passos 

Calíope Dias 

Dalton Martins 

Ricardo Teixeira 

Lorena Vilarins 
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2. ANÁLISE DE EXECUÇÃO  

 

Meta 1  

Descrição da Meta 

Desenvolver novas funcionalidades para o sistema da rede HumanizaSUS e aprimorar as 

funcionalidades existentes. 

 

Atividades desenvolvidas  

Na última etapa de execução do Projeto, isto é, após a entrega do segundo relatório de 

acompanhamento, as ações voltadas para o atendimento desta meta referiram-se à manutenção 

da própria Rede HumanizaSUS e às evoluções ligadas ao Projeto AcolheSUS 

(http://redehumanizasus.net/projeto-acolhesus/). 

Os desenvolvedores identificaram ataques cibernéticos, realizaram a varredura de toda a 

plataforma e implementaram atualização de dispositivos de segurança. Não houve consequências 

prejudiciais à Rede, tendo sido preservados tanto seu funcionamento quanto seu conteúdo.  

As investidas não foram direcionadas apenas à RHS, mas fizeram parte de ataques 

cibernéticos sistematicamente arquitetados a plataformas em todo o mundo. 

As novas funcionalidades direcionadas à Rede como um todo foram voltadas a atualizações 

e manutenção do sistema, tanto a partir da identificação de erros ou atualização de linguagens, 

quanto a inovações processuais propostas pelos desenvolvedores, sem que houvesse modificações 

re-estruturantes. 

As ações voltadas ao Projeto AcolheSUS concentraram a maior parte das atividades 

executadas nesta meta. O ambiente dedicado à Comunidade AcolheSUS já existia e contou com 

ações de manutenção. Mas houve o desenvolvimento de uma nova plataforma para acomodar os 

trabalhos desenvolvidos para o Seminário AcolheSUS e a finalização do desenho e lançamento da 

Plataforma de Gestão AcolheSUS. 

O Projeto AcolheSUS é uma iniciativa de qualificação das práticas de cuidado dentro do 

âmbito da Política Nacional de Humanização. “Foi instituído como estratégia para a criação de 

http://redehumanizasus.net/projeto-acolhesus/
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laboratórios de experimentação das diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização 

(PNH), visando a qualificação do modelo de gestão e atenção dos serviços e melhoria ao acesso do 

usuário com qualidade e resolutividade1. 

Com cinco eixos de atuação, o AcolheSUS ocorre por meio de oficinas nas quais participam 

os consultores da Coordenação-Geral da Política Nacional de Humanização – CGPNH, membros dos 

grupos executivos locais (GEL e GEE) e trabalhadores dos Territórios, além de especialistas da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSPE. A partir das oficinas, em conjunto com a equipe 

da CGPNH, os Territórios elaboram documentos orientadores para a qualificação de seu modelo de 

produção com o planejamento de ações estratégicas. 

Os eixos do AcolheSUS são: 

▪ Acolhimento; 

▪ Ambiência; 

▪ Gestão Processo de Trabalho; 

▪ Organização do cuidado; 

▪ Qualificação profissional.  

No final do ano de 2017 a CGPNH solicitou o desenvolvimento de uma plataforma para 

monitoramento e avaliação do Projeto AcolheSUS à equipe da Universidade Federal de Goías. Após 

uma série de reuniões, a plataforma começou a ser desenvolvida em março de 2018.  

A princípio, as ações relativas à plataforma de gestão foram desenhadas em duas etapas. A 

primeira seria voltada para a elaboração do sistema, cadastro dos formulários e coleta de 

informações; a segunda, para o processamento de indicadores e painéis analíticos. Porém, ao serem 

iniciadas as ações nos territórios, a equipe da CGPNH percebeu que seriam necessárias uma série 

de alterações nos formulários inicialmente formulados, e que essas alterações ocorreriam ao longo 

dos primeiros meses de visitas aos territórios, não sendo possível o estabelecimento de um 

conteúdo definitivo para cada formulário e nem mesmo a quantidade final de formulários dentro 

do prazo estabelecido para a entrega da primeira etapa do trabalho – maio de 2018.  

 
1 Disponível em: http://redehumanizasus.net/projeto-acolhesus/. Acessado em 20 de abril de 2019. 

http://redehumanizasus.net/projeto-acolhesus/
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Paralelamente, as interações da CGPNH com a equipe de desenvolvimento da Universidade 

também provocava a adaptação dos formulários. 

Neste momento, após reuniões entre a equipe da Universidade e a CGPNH entendeu-se que 

a melhor opção de forma de trabalho seria a de um processo adaptativo. Utilização do método Agile, 

uma abordagem interativa, com etapas curtas para planejar e desenvolver, sem a aplicação de 

extenso processo de documentação. Todo o registro de funcionalidades desenvolvidas e a dinâmica 

de desenvolvimento está registrada na plataforma Github, nos links a seguir: 

• https://github.com/medialab-ufg/acolhesus-forms 

• https://github.com/medialab-ufg/acolhesus-

forms/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed 

 

O processo de trabalho foi acordado entre as duas equipes por entenderem que esta forma 

de trabalho traria mais e melhores resultados para a evolução do próprio Projeto, mais até que do 

que da plataforma de monitoramento. 

Os 4 valores que fundamentam o processo de trabalho adotado (Agile) são:  

▪ Mais interações entre indivíduos do que processo e ferramentas; 

▪ Mais software em funcionamento do que documentação abrangente; 

▪ Colaboração com o cliente acima da negociação de contrato; 

▪ Adaptabilidade é mais importante do que seguir um plano. 

O desenho do sistema de monitoramento e avaliação reflete a preocupação com a 

integração de outras ferramentas da PNH. O ambiente da plataforma de gestão é o mesmo da Rede 

HumanizaSUS, facilitando, assim, o acesso por parte dos usuários. A senha de acesso à plataforma 

de gestão é a mesma de acesso à Rede.  

A seguir, são apresentadas as telas do protótipo original do sistema, resultado das reuniões 

referentes à demanda pela plataforma de gestão por parte da CGPNH.  

A tela inicial deveria apresentar uma configuração que permitisse tanto a visualização de 

formulários preenchidos quanto a inserção de novos formulários, como explicado na figura a seguir. 

Figura – Tela inicial do sistema 

https://github.com/medialab-ufg/acolhesus-forms
https://github.com/medialab-ufg/acolhesus-forms/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed
https://github.com/medialab-ufg/acolhesus-forms/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed
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Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018. 

 

 

A tela de entrada de formulários permitiria a visualização de formulários já preenchidos. 

Figura – Tela de entrada de formulário

 

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018. 

 

 

 

A tela seguinte permitiria o preenchimento do formulário. 

Figura – Simulação de preenchimento de formulário 
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Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018. 

 

O ambiente de visualização de formulários por usuário é apontado a seguir. 

Figura – Consulta por usuário 

 

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018. 

 

 

 

O ambiente de visualização de formulários por Serviços teria a seguinte configuração. 

Figura – Consulta por serviço 
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Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018. 

 

Por fim, o ambiente de visualização por Formulário seria o seguinte: 

Figura – Consulta por formulário 

 

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018. 

 

No momento da entrega deste relatório de prestação de contas, o portfólio do sistema conta 

com quatorze formulários e três categorias de busca: campo de atuação, fase e eixo. Os formulários 

são listados a seguir: 

▪ Matriz de Cenário; 

▪ Indicadores Materno-Infantil; 
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▪ Indicadores CAPS; 

▪ Indicadores Hospital Geral; 

▪ Indicadores da Atenção Básica; 

▪ Roteiro de Visita Guiada; 

▪ Fluxograma Analisador; 

▪ Matriz de Pontos Críticos; 

▪ Plano de Trabalho; 

▪ Avaliação de Grupo; 

▪ Avaliação de Oficina Local; 

▪ Relatório de Oficina; 

▪ Videoconferências/Reunião da Gestão ou da Coordenação; 

▪ Memória de Reunião/Atividades de Dispersão. 

 

Os campos para busca contam com as seguintes subcategorias: 

▪ Campo de atuação: 

o Territórios que aderiram ao AcolheSUS; 

▪ Fase: 

o Fase I – Análise Situacional; 

o Fase II – Elaboração e Modelização do Plano de Trabalho; 

o Fase III – Implementação, Monitoramento e Avaliação; 

▪ Eixo: 

o Acolhimento; 

o Ambiência; 

o Gestão Processo de Trabalho; 

o Organização do cuidado; 

o Qualificação profissional.  

 

O acesso será realizado dentro da Rede HumanizaSUS, na página do Projeto AcolheSUS, por 

meio do endereço: http://redehumanizasus.net/projeto-acolhesus/. 

http://redehumanizasus.net/projeto-acolhesus/
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As figuras a seguir apresentam as funcionalidades do sistema. Algumas dessas 

funcionalidades valem ser destacadas. Para entrar na plataforma de gestão é necessário ter registro 

na Rede HumanizaSUS. Há diferentes níveis de permissão na plataforma. Os usuários com perfil 

CGPNH visualizam todos os campos de atuação. Os usuários GEL e GEE, apenas de seus próprios 

campos. É possível salvar um formulário antes que ele tenha seu preenchimento concluído, 

posteriormente, podendo ser concluído ou alterado. 

 

Figura - Ambiente de Acesso ao Sistema 

 

 

Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 
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Figura - Ambiente de Cadastro de Perfil na RHS 

 

Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 

 

 

Figura - Visualização de campos de atuação – perfil CGPNH 

 

Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 
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Figura – Funcionalidade de salvamento  

 

Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 

 

A plataforma admite uma diversidade de tipos de questões em formulários. Podem ser 

questões do tipo texto, numéricas, de seleção de opções, de marcação dicotômica (SIM/NÃO), 

subordinada a questões anteriores, seleção múltipla, entre outras. Permite ainda a anexação de 

arquivos do tipo texto ou imagem. As duas figuras a seguir apresentam partes de formulários que 

demonstram os tipos de questões admitidas pelo sistema. 
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Figura – Exemplos de questões admitidas pelo sistema (a)  

 

Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 

 

Figura – Exemplos de questões admitidas pelo sistema (b)  
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Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 

 

Em virtude da diversidade de questões admitidas, a plataforma possibilita diferentes tipos 

de relatórios. Podem ser gerados relatórios de texto (com saída em pdf) e relatórios em gráfico. As 

figuras a segui apresentam exemplos dos dois tipos.  

Figura – Relatório do tipo texto  

 

Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 

 

Figura – Relatório em gráfico  

 



33 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 

 

A plataforma conta ainda com um painel de controle onde podem ser visualizados e editados 

todos os formulários, definidos níveis e perfis de acesso, editadas páginas de eventos e elaboradas 

novas funcionalidades. 

 

Figura – Visualização do painel de controle da Plataforma AcolheSUS 

 

 

Fonte: Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2019. 
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Como última atividade a ser repostada em relação a esta Meta 1, foi desenvolvida 

plataforma para atender ao seminário realizado no fim do último ano. O I Seminário Nacional 

AcolheSUS: Experimentações da Humanização na produção de cuidado no SUS ocorreu na cidade 

de Brasília entre os dias 3 e 4 de dezembro de 2018. 

 O objetivo era “promover a discussão sobre as práticas e a reflexão sobre a produção do 

cuidado, a partir das experiências do Projeto AcolheSUS em cada campo de atuação”2, com a 

apresentação de práticas que modificaram os serviços dos territórios em virtude de sua adesão ao 

Projeto 

Entre os dias 12 e 16 de novembro de 2018, uma plataforma exclusiva (Seminário 

AcolheSUS3) foi disponibilizada para que a Comunidade AcolheSUS inscrevesse seus relatos e 

iniciasse o processo de discussão com a equipe da CGPNH. Esta plataforma foi desenvolvida de 

forma a permitir que houvesse um histórico de observações pontuadas pela CGPNH e as propostas 

e modificações apresentadas pelos Territórios. Ao final, a plataforma conta com as experiências 

apresentadas no Seminário e está disponível na página inicial do Projeto AcolheSUS. A seguir, serão 

apresentadas algumas telas da plataforma de modo a exemplificar seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 Disponível em: http://redehumanizasus.net/i-seminario-nacional-acolhesus-experimentacoes-da-humanizacao-na-
producao-de-cuidado-no-sus/. Acessado em: 5 de maio de 2019. 
3 http://redehumanizasus.net/poster/. Acessado em: 10 junho de 2019. 

http://redehumanizasus.net/i-seminario-nacional-acolhesus-experimentacoes-da-humanizacao-na-producao-de-cuidado-no-sus/
http://redehumanizasus.net/i-seminario-nacional-acolhesus-experimentacoes-da-humanizacao-na-producao-de-cuidado-no-sus/
http://redehumanizasus.net/poster/


35 

 

 

 

 

 

 

Figura – Tela inicial dos formulários cadastrados 

 

Fonte: Plataforma Seminário AcolheSUS, 2019. 
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Figura – Tela de seleção de relatórios de pôster por campo de atuação 

 

 

 
Fonte: Plataforma Seminário AcolheSUS, 2019. 
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Figura – Relatório/pôster preenchido 
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Fonte: Plataforma Seminário AcolheSUS, 2019. 
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Figura – Curadoria de pôster 
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Fonte: Plataforma Seminário AcolheSUS, 2019. 
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Meta 2  

 

Descrição da Meta  

Desenvolver soluções para a rede em dispositivos móveis. 

 

Atividades desenvolvidas  

As atividades foram apresentadas e relatadas no primeiro e segundo relatório, não havendo 

novos desenvolvimentos neste presente relatório. 
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Meta 3  

 

Descrição da Meta  

Construção do acervo digital de humanização. 

 

Atividades desenvolvidas  

A primeira etapa do produto já foi apresentada e relatada no segundo relatório, ficando neste 

terceiro uma atualização do software utilizado para a gestão do acervo digital, indo para a nova 

versão do plugin do Wordpress Tainacan (https://wordpress.org/plugins/tainacan/). 

 

Produtos entregues:  

Produto 1:  Aprimoramento do design e atualização do software de gestão do acervo digital – 

Tainacan 

O produto do acervo digital foi finalizado na última etapa do projeto, concluindo a integração do 

ambiente com a própria Rede Humaniza SUS. O acervo está disponível em 

http://redehumanizasus.net/acervo-digital-de-humanizacao/. Conta atualmente com mais de 3.000 

itens documentais registrados e foi reformulado em relação ao produto apresentado no segundo 

relatório em termos de design gráfico e a versão do plugin para Wordpress, o Tainacan. Os dados 

foram migrados da versão anterior pela equipe técnica, tratados, higienizados e configurados na nova 

versão do plugin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordpress.org/plugins/tainacan/)
http://redehumanizasus.net/acervo-digital-de-humanizacao/


46 

 

 

 

 

 

 

 

O acervo foi organizado em 3 grandes coleções, que podem ser acessadas pelos links: 

• Coleção Digital de Humanização (272 documentos): http://redehumanizasus.net/acervo/. 

Contém os documentos digitais produzidos pela política e em torno de eventos e ações da 

política. 

 

Figura - Coleção Digital de Humanização 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/acervo/
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• Coleção Acervo Fotográfico (3230 fotografias): http://redehumanizasus.net/acervo-

fotografico2/. Contém a memória e registro fotográfico de eventos de interesse da política. 

 

Figura - Coleção Acervo Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/acervo-fotografico2/
http://redehumanizasus.net/acervo-fotografico2/
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• Coleção Material Gráfico (67 itens): http://redehumanizasus.net/material-grafico-

humanizasus-e-rhs/. Contém material de cartazes, banners, folders e documentos gráficos de 

divulgação e difusão da política.  

Figura - Coleção Material Gráfico 

 

 

 

 

Para facilitar a navegação do usuário e acesso ao material documental disponível no repositório 

digital, foi criada uma página que apresenta diversas dimensões documentais e categorias do acervo. 

A página de entrada pode ser acessa por: http://redehumanizasus.net/acervo-digital-de-humanizacao/. 

Esse link está disponível para fácil acesso no menu principal da rede, conforme figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/material-grafico-humanizasus-e-rhs/
http://redehumanizasus.net/material-grafico-humanizasus-e-rhs/
http://redehumanizasus.net/acervo-digital-de-humanizacao/
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Figura – Menu de acesso ao Acervo Digital 

 

 

A página apresenta o acervo, ressaltando as suas principais categorias: 

 

Figura – Página de acesso ao Acervo Digital 
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Como exemplo, apresentamos a tela de entrada de duas categorias: 

 

 

 

No período do presente relatório, considerando um ano de análise, o acervo digital teve mais 

de 11.760 visualizações e 7.110 visualizações únicas, conforme se pode observar nos dados extraídos 

do Google Analytics da Rede Humaniza SUS apresentados a seguir. 
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Entende-se, dessa forma, que o acervo digital tem cumprido um papel importante de difusão dos 

valores e práticas sociais promovidas pela política. 
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Meta 4  

 

Descrição da meta 

Desenvolvimento de soluções de apoio ao usuário. 

 

Atividades desenvolvidas  

As atividades foram apresentadas e relatadas no primeiro e segundo relatório, não havendo 

novos desenvolvimentos neste presente relatório.  
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Meta 5  

 

Descrição da meta 

Formação da equipe de editores-cuidadores da RHS e elaborar estratégias de qualificação, visando 

o apoio permanente das atividades da rede, junto aos seus usuários. 

 

Atividades desenvolvidas  

As atividades foram apresentadas e relatadas no primeiro e segundo relatório, não havendo 

novos desenvolvimentos neste presente relatório.  
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Meta 6  

 

Descrição da meta  

Pesquisa acadêmica sobre dinâmica social e produção de inteligência coletiva na Rede 

HumanizaSUS.  

Algumas reuniões foram realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto, tendo suas listas de 

participação anexadas ao final deste documento. 

 

Atividades desenvolvidas  

Produtos: 

 

PRODUTO 01 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

No âmbito da Rede HumanizaSUS e da parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade 

Federal de Goiás, constituiu-se uma equipe de pesquisa formada por seis pesquisadores-doutores, 

coordenada pelo Prof. Dr. Ricardo Rodrigues Teixeira do Departamento de Medicina Preventiva da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os trabalhos relacionados à pesquisa foram 

iniciados em março de 2017. 

Conforme já relatado anteriormente (cf. primeiro e segundo relatórios parciais), os trabalhos 

relacionados à pesquisa se iniciaram em março de 2017 com as primeiras conversas entre o 

coordenador da pesquisa e os coordenadores do projeto (que também integrariam o grupo de 

pesquisadores), Dalton Martins e Marina de Salles Oliveira, e com a sondagem de possíveis parceiros 

para esta empreitada investigativa. Ao longo de março e abril foram realizados os primeiros estudos 

e revisões bibliográficas com vistas à elaboração de um “documento de referência”, que contivesse 

as intenções de pesquisa e uma primeira formulação teórico-metodológica geral. Este documento 

serviu de base para a primeira conversa com um grupo de pesquisadores convidados para integrar 

o projeto e colaborar na pesquisa: Dalton Martins (UFG/UnB), Sabrina Ferigato (UFSCar), Gustavo 

Nunes de Oliveira (UFSCar), Rogério da Costa (PUC-SP), Luiz Augusto de Paula Souza (PUC-SP) e Vera 

Mendes (PUC-SP).  
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O primeiro encontro com estes pesquisadores convidados se deu no dia 13 de maio de 2017 

(lista de participantes em anexo), em São Paulo. A pauta consistia, basicamente, na discussão da 

proposta apresentada no “documento de referência”, para eventuais ajustes ou reformulações, mas 

principalmente para que, tomando a proposta geral apresentada (já naquele momento colocada 

como um “estudo de caso do objeto sociotécnico RHS enquanto um dispositivo de uma política 

pública”), todos pudessem manifestar seus interesses específicos de pesquisa ou, em outros 

termos, para que formulassem as perguntas mais específicas que, segundo seus enfoques e 

interesses particulares, comporiam com o estudo mais geral. 

Ainda sem contar com recurso de logística, esta reunião se deu em São Paulo, com a 

presença daqueles que residem na cidade, alguns do interior do estado que se deslocaram para a 

capital às próprias custas e aproveitando a oportunidade de alguns pesquisadores de outros estados 

estarem na cidade por outros motivos. Ainda assim, dois pesquisadores de fora da cidade 

participaram apenas por Skype.   

Foi a partir das contribuições trazidas pelos diferentes pesquisadores neste encontro que o 

coordenador da pesquisa pode elaborar o projeto em sua versão mais acabada e formatada. Esta 

versão do projeto foi apresentada para o grupo no final de junho de 2017. É dela que deriva, 

essencialmente, a versão do projeto que foi submetida, via Plataforma Brasil, ao Comitê de Ética de 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo 1 deste produto) e foi essa 

versão que passou a orientar os trabalhos desse coletivo de pesquisadores a partir de julho de 2017. 

O passo seguinte foi a definição de uma agenda de estudos relacionados às abordagens 

teóricas e metodológicas que estavam sendo propostas, com o intuito de avançar nos 

detalhamentos do projeto e das suas estratégias de investigação, bem como ir produzindo um 

patamar comum entre o grupo de pesquisadores, nem todos familiarizados com o tipo de estudo 

que estava sendo proposto e vinculados a diferentes campos disciplinares (Saúde Coletiva, Ciência 

de Dados, Comunicação).  

A segunda tarefa pactuada, neste momento, foi de que os diferentes pesquisadores 

apresentassem suas propostas detalhadas de “subprojetos”, a partir dos interesses de pesquisa e 
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questões formuladas no primeiro encontro, sempre em composição com a proposta mais geral de 

um “estudo de caso do objeto sociotécnico RHS enquanto um dispositivo de uma política pública”. 

Em agosto/setembro, ainda trabalhávamos com a dificuldade de não contar com verba de 

logística que permitisse a realização de encontros presenciais entre os pesquisadores distribuídos 

por várias localidades do país (São Paulo-SP, São Carlos-SP, Goiânia-GO e São Luís-MA), o que nos 

obrigou a conduzir os encontros de estudos sob a forma de “webinários” por Skype (realizados com 

uma frequência aproximadamente quinzenal) e a realizar apenas um outro encontro presencial em 

São Paulo, em 15 de setembro de 2017 (lista de participantes em anexo), de novo, contando com 

os pesquisadores residentes na cidade e no estado de São Paulo, que se deslocaram com recursos 

próprios, e com a participação de outros apenas por Skype. 

Em julho, entretanto, já tiveram início os chamados “estudos preparatórios” da pesquisa, 

que abarcam duas frentes principais: a elaboração de uma memória político-institucional da 

Política Nacional de Humanização (que servirá como uma espécie de “base” para a análise do que 

virá a ser identificado nos dados descritivos desta rede social que se fez dispositivo, nos últimos dez 

anos, desta política pública) e elaboração de um inventário das variáveis disponíveis no banco de 

dados da rede e dos cruzamentos possíveis entre estes dados. 

O encontro de 15 de setembro teve como pauta a apresentação dos primeiros resultados 

destes estudos preliminares e a apresentação dos “subprojetos” de pesquisa com o maior 

detalhamento possível, para sua validação como componentes do estudo de caso. Tais subprojetos 

foram definidos conforme a seguir: 

• Título: Memória Político-Institucional da Política Nacional de Humanização e da Rede 

Humanizasus  

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Tadeu de Paula  

• Título: Estudo de caso da Rede HumanizaSUS como dispositivo para as práticas de 

formação em saúde 

Pesquisadora Responsável: Prof.ª Dra. Sabrina Ferigato 

• Título: Cartografia de interferências entre Políticas Públicas de Saúde e a RHS Pesquisador 
Responsável: Prof. Dr. Gustavo Nunes de Oliveira 
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• Título: RHS Filosofia Prática: regime afetivo e conceitual na conversação sobre 

humanização em saúde 

Pesquisadores Responsáveis: Prof. Dr. Rogério da Costa, Prof. Dr. Luiz Augusto de Paula 
Souza e Profa. Dra. Vera Lúcia Ferreira Mendes 
 
Os primeiros resultados do estudo sobre a Memória Político-Institucional da PNH estão 

sintetizados nesta apresentação:  https://prezi.com/p/7ka9cpue9s_d/ 

Na sequência deste encontro, com os “subprojetos” validados e ajustes sugeridos, deu-se 

início às suas elaborações sob a forma de projetos detalhados. Paralelamente, deu-se continuidade 

aos encontros de estudos (webinários), à realização das primeiras análises de dados da RHS (estudo 

de intralinks, de outlinks e de backlinks) e à preparação do primeiro grande encontro presencial de 

pesquisadores, agora possível com a liberação de recursos de logística (em 29 de setembro de 

2017), que foi realizado em Goiânia, em 14 e 15 de novembro de 2017 (lista de participantes em 

aexo). 

O Relatório do Inventário de Variáveis ficou pronto em 15 de outubro de 2017 e a Memória 

Político-Institucional da PNH foi entregue em 14 de dezembro de 2017. 

Todas essas atividades e seus produtos fazem parte do primeiro relatório parcial desta 

pesquisa apresentado em dezembro de 2017. 

Um segundo relatório parcial foi apresentado em julho de 2018. Houve necessidade de 

ajustes de metas e tempos de produção em virtude de procedimentos burocráticos ligados às 

instituições envolvidas na parceria. Como forma de evitar a dependência de recursos logísticos, as 

reuniões da equipe de pesquisa entre março e junho deste ano foram realizadas por Skype.  

Os pesquisadores promoveram reuniões de trabalho nas seguintes datas: 09 de março, 10 

de abril, 27 de abril, 18 de maio, 29 de maio e 15 de junho de 2019.  

Em paralelo, houve continuidade dos estudos webométricos e sociométricas da RHS. Um 

painel de acompanhamento foi criado na plataforma de visualização de dados Tableau. A 

plataforma permite o compartilhamento de dados, relatórios e painéis entre os usuários e pode ser 

acessado por dispositivos móveis ou navegadores da Web. As informações da RHS podem ser 

https://prezi.com/p/7ka9cpue9s_d/
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acessadas pelo site do software, através de perfis habilitados com permissões para tanto e traz os 

dados coletados a respeito do comportamento dos acessos na RHS, que são gerados do próprio 

servidor da RHS e do Google Analytics. A primeira versão do Painel foi apresentada em 22 de 

fevereiro de 2018 e passou por sucessivas mudanças até sua versão final alcançada em 2019, 

apresentada a seguir: 

Figura – Versão final do painel de acompanhamento dos estudos webométricos e 

sociométricos da RHS 
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Em 06 de junho de 2018, o subprojeto conduzido pelo Prof. Dr. Gustavo Nunes de Oliveira, 

apresenta um relatório parcial de desenvolvimento, atribuindo um novo título à sua pesquisa: 

“Cartografia de interferências entre Políticas Públicas de Saúde e a RHS”. 
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Por fim, ao longo desses três meses entre a entrega dos dois relatórios de atividade do TED, 

houve o desenvolvimento do algoritmo para ranqueamento dos usuários da RHS, segundo 

"intensidade de participação". Esse foi o critério adotado para a seleção de depoentes sobre a 

experiência RHS. Esse algoritmo ficou pronto em 07 de junho de 2018. 

O segundo relatório parcial entregue em 11 de julho de 2018 acrescentou ao primeiro 

relatório todas essas realizações que se deram entre março e junho, incluindo o projeto final 

enviado ao Comitê̂ de Ética de Pesquisa da FMUSP e à Plataforma Brasil; o relatório parcial da 

pesquisa “Cartografia de interferências entre Políticas Públicas de Saúde e a RHS”; e o relatório 

sobre o processo de construção do Painel da RHS na plataforma Tableau.  

Aprovado o segundo relatório e superadas algumas incertezas, o projeto entra em sua etapa 

de execução propriamente dita (ainda que já tenham sido realizados alguns estudos preliminares e 

primeiros trabalhos com dados abertos), tendo início a contratação dos bolsistas (pesquisadores-

sênior e de iniciação científica - IC). 

Os trabalhos de seleção e de apresentação da pesquisa para os bolsistas de IC já tinham sido 

iniciados no primeiro semestre, junto aos docentes orientadores e suas respectivas instituições. No 

caso, o coordenador da pesquisa (FMUSP) e a Profa. Sabrina Ferigato (UFSCar). Sob orientação do 

primeiro, tivemos os seguintes alunos de graduação da USP: Leonardo Francez (Ciências Sociais), 

Thiago Henrique da Silva (Saúde Pública) e Raquel Cordeiro Mendes (Medicina). Sob a orientação 

da professora do curso de Terapia Ocupacional da UFSCar, tivemos a aluna Paula Fernanda de 

Andrade. 

Essa nova etapa de trabalho é aberta com o envio, em 30 de junho de 2018, de uma 

mensagem do coordenador para este coletivo ampliado de pesquisadores, contendo uma síntese 

dos principais acúmulos teórico-metodológicos alcançados pela investigação durante a etapa de 

prospecções preliminares e de amadurecimento do projeto, assim como um primeiro conjunto de 

considerações e encaminhamentos para a “entrada em campo” das principais frentes da pesquisa 

(ANEXO 2 deste produto). Em síntese, destacam-se cinco pontos: 
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1) Notas teórico-metodológicas – síntese crítica dos avanços posteriores ao encontro de 14 e 15 de 

novembro de 2017. 

2) Análises sociométricas – orientações básicas sobre as bases de dados a serem solicitadas à equipe 

de tecnologia (programadores), definição de um fluxo de trabalho entre pesquisadores e equipe de 

tecnologia e proposta de agendamento de uma “Oficina de dados”, sob a coordenação do prof. 

Dalton Martins (foram definidos os dias 20, 21 e 22 de setembro de 2018 para esta Oficina). 

3) Análises textuais – indicação de possíveis caminhos a serem definidos e colocação dessa frente 

num nível de prioridade secundário. 

4) Entrevistas e grupos focais – opção pela “antropologia visual” e cuidados metodológicos para se 

produzir uma videocartografia; definição do coletivo do Laboratório de Inteligência Coletiva (LInC), 

sob a coordenação da profa. Vera Mendes, para conduzir todo o processo das entrevistas e grupos 

focais e a produção da videocartografia; iniciar processo de definição dos convidados e iniciar os 

convites. 

5) Trabalhos em curso – nos quais se detalha o plano de trabalho para os alunos de IC; o andamento 

dos subprojetos (coordenados pelos profs. Sabrina Ferigato/UFSCar e Gustavo Nunes de 

Oliveira/UFSCar); e a retomada do desenvolvimento do Painel do Tableau para mais alguns ajustes 

e aprimoramentos. Serão apresentados a seguir, neste relatório. 

Foi iniciada essa nova etapa dos trabalhos com a sinalização da coordenação da PNH de que 

a liberação da última parcela dos recursos estava autorizada, mas esta só foi efetivamente 

transferida para a UFG em 07 de dezembro de 2018. Com isso, os recursos em caixa só conseguiram 

sustentar o projeto até setembro, quando as bolsas começaram a atrasar e só foram regularizadas 

no início de 2019. Forma mantidas todas as atividades que não demandavam recursos ou apenas os 

recursos de logística (ainda dispúnhamos em caixa de verba para passagens e diárias) e com isso 

conseguimos realizar a “Oficina de dados” programada em setembro e outras reuniões de trabalho, 

até a liberação do restante do recurso em dezembro. A frente de pesquisa mais seriamente afetada 

por este atraso no repasse foi a das “entrevistas e grupos focais”, uma vez que sua deflagração 

envolveria a necessidade de recursos que ainda não estavam garantidos. Quando eles chegaram, 
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não havia mais tempo hábil para que o evento ocorresse ainda em 2018, sendo forçoso deslocá-lo 

para fevereiro de 2019, escapando do período de férias de verão e contando com cerca de 60 dias 

de antecedência desejável para os convites e a organização da logística do encontro. 

Nesse ponto, para maior clareza expositiva deste relatório das atividades realizadas entre 

julho de 2018 e abril de 2019, subdivido-o nos seguintes tópicos: 

I – O trabalho dos alunos de Iniciação Científica (IC): exercícios de análises webométricas e 

extração e tratamento das principais planilhas do Google Analytics e da plataforma da RHS para 

estas análises. 

II – As oficinas de dados: exercícios de análises sociométricas utilizando o software Gephi. 

III – As entrevistas e grupos focais: a RHS na perspectiva dos seus “usuários intensivos” e a produção 

de uma videocartografia. 

IV – O Painel da RHS no Tableau. 

V – Os subprojetos. 

 

I – O trabalho dos alunos de Iniciação Científica 

O trabalho com os alunos de IC da FMUSP foi, em grande parte, conjunto com a aluna de IC 

da UFSCar, compreendendo uma programação centrada no aprofundamento das análises 

webométricas, mas incluindo ainda a participação nas “oficinas de dados” e uso do software Gephi 

para análises sociométricas e produção de grafos, assim como seminários formativos em aspectos 

teórico-metodológicos relacionados à pesquisa e apoio aos grupos focais (sendo que um dos alunos 

atuou como observador-cronista dos grupos). Depois de dois encontros em junho (14 e 28) para 

apresentação da pesquisa, da proposta de trabalho específica para os alunos e para as 

contratualizações, iniciamos os trabalhos propriamente dito na reunião de 17 de julho de 2018.  
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Neste dia, foi apresentada a proposta de trabalho detalhada no documento “Proposta de 

estudo dos primeiros 10 meses da RHS” (ANEXO 3 desta meta). A ideia era ensaiar a aplicação em 

cinco passos dos métodos e técnicas anunciadas no projeto de pesquisa para a descrição e análise 

dos dois e dos dez primeiros meses de existência da RHS. Trata-se de fazer um exercício geral da 

pesquisa numa “miniatura” da RHS. Um piloto. O início de uma “alfabetização” na leitura e na 

compreensão dos sentidos dos dados produzidos e analisados nessa pesquisa. 

Com o desenrolar dos trabalhos, fomos progressivamente concentrando os trabalhos, cada 

vez mais, nas análises webométricas e ampliando as fontes de dados (incluindo os dados estatísticos 

extraídos da própria RHS, além dos dados do Google Analytics) e o recorte temporal, trabalhando 

os dados globais de 01/01/2008 a 31/12/2018 e os dados ano a ano para este período. 

O trabalho transcorreu sob orientação do prof. Ricardo Teixeira, em encontros presenciais e 

atividades desenvolvidas remotamente online. Os encontros de supervisão e outras atividades 

presenciais se deram nas seguintes datas: 

- Supervisão das análises webométricas com o coordenador da pesquisa (8 encontros): 23 de 

agosto, 06 de setembro, 01 de outubro, 08 de novembro, 29 de novembro, 05 de dezembro, 13 

de dezembro de 2018 e 28 de fevereiro de 2019. 

- Oficinas de dados para as análises sociométricas (2): 21, 22 e 23 de setembro e 18 e 19 de 

dezembro de 2018. 

- Seminário sobre análise de políticas públicas: 13 de fevereiro de 2019 (tarde). 

- Treinamento para “observador-cronista” dos grupos focais com a Profa. Dra. Vera Mendes: 13 de 

fevereiro de 2019 (manhã). 

- Participação como observadores (para um dos alunos, como “observador-cronista”) dos grupos 

focais com “usuários intensivos” da RHS: 22 e 23 de fevereiro de 2019. 

Essas atividades redundaram em dois produtos principais da IC: 
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• Análises webométricas globais e ano a ano, de 2008 a 2018, extraindo uma série de dados 

da plataforma da RHS e do Google Analytics e tratando as planilhas para que se prestem a 

vários cruzamentos e análises. No link a seguir encontra-se o extensivo acervo de planilhas 

produzidas ao longo do semestre: 

https://drive.google.com/drive/folders/1so_4ATAMlYqjg8IcA5Bl4xlOuf3lfDrT?usp=sharing  

• Crônica de cada um dos dois grupos focais com “usuários intensivos” da RHS realizados no 

dia 22 de fevereiro de 2019 (ANEXO 4 desta meta). 

 

II – Oficinas de dados 

Os preparativos para estas oficinas se deram, incialmente, através da preparação dos 

bancos de dados de nós e de arestas, definidos pela rede de posts e comentários dos usuários da 

RHS. Foram preparados dois arquivos CSV (“nodes” e “edges”) para a totalidade das interações 

estabelecidas na Rede entre 01/01/2008 e 31/12/2017 e também foram preparados os arquivos 

correspondentes às interações estabelecidas em torno de uma seleção de posts sobre “redes de 

atenção à saúde” definida pelo subprojeto conduzido pelo prof. Gustavo Nunes de Oliveira, e em 

torno de uma seleção de posts de processos de “formação na RHS” definida pelo subprojeto 

conduzido pela profa. Sabrina Ferigato. As oficinas foram ministradas pelo prof. Dalton Lopes 

Martins. 

A primeira oficina (20, 21 e 22 de setembro de 2018) teve a seguinte programação: 

• Dia 1 (21/09/18):  

Conceituação teórica: redes e formas de análise estrutural e dinâmica (ANEXO 5 deste produto).  

• Dia 2 (22/09/18):  

Laboratório intensivo no Gephi:  

-Centralidade  

-Homofilia 

https://drive.google.com/drive/folders/1so_4ATAMlYqjg8IcA5Bl4xlOuf3lfDrT?usp=sharing
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-Densidade 

-Modularidade 

-Dinâmica  

• Dia 3 (23/09/18):  

Reflexões sobre o projeto de pesquisa e apropriações da metodologia de análise de rede no 

objeto sociotécnico.  

Após essa introdução às análises sociométricas e ao Gephi, seguiu-se uma intensa 

experimentação dos pesquisadores que redundou na demanda de uma segunda oficina para um 

aprofundamento e domínio do uso deste software. Optou-se, deliberadamente, pela continuidade 

do aprofundamento nas técnicas de análises sociométricas, ao invés de uma apropriação superficial 

de um segundo conjunto de técnicas, desta vez, para a análise textual (que era o primeiro objetivo 

desta segunda oficina de dados). Assim, foi realizada a segunda oficina (18 e 19 de dezembro de 

2018) como um laboratório intensivo de Gephi por dois dias, o que permitiu um ganho de autonomia 

no manuseio do software por parte dos pesquisadores. 

As análises sociométricas globais para os 11 anos da RHS e alguns outros recortes temporais 

têm permitido compreender aspectos fundamentais da estrutura e dinâmica da sociabilidade nesta 

rede, que estão sendo neste momento processados, sistematizados e documentados. Estas análises 

também têm permitido a produção de material gráfico dinâmico, abrindo perspectivas inauditas de 

compreensão visual do funcionamento de uma rede e seus componentes (clusters ou “agência de 

rede” ou “mônadas”), como se pode assistir preliminarmente nesta animação gráfica da RHS que 

está sendo preparada para integrar a videocartografia:  https://youtu.be/R_0h5AV593c 

 

III – Entrevistas e grupos focais 

Como já foi dito, este foi o componente mais prejudicado em função do atraso no repasse 

da última parcela dos recursos financeiros, obrigando uma alteração profunda do cronograma. Estas 

https://youtu.be/R_0h5AV593c
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atividades, cujas realizações estavam previstas para os dias 07 e 08 de dezembro de 2018, tiveram 

que ser adiadas para 22, 23 e 24 de fevereiro de 2019. 

No último dia da “oficina de dados” de setembro, imaginando que a liberação dos recursos 

pudesse se fazer a qualquer momento, Vera Mendes e Rogério da Costa apresentaram uma 

proposta estruturada para produção da videocartografia da pesquisa. Definiu-se a necessidade do 

agendamento de um encontro presencial para a construção dos roteiros de grupos focais e das 

entrevistas, e para trabalharmos juntos na pré-produção desse momento e da videocartografia, 

pois os vídeos e áudios foram captados prioritariamente nesse encontro. A proposta, em princípio, 

seria de um encontro de dois dias, no primeiro faríamos dois grupos focais e no segundo as 

entrevistas com cerca de 20 participantes, além da equipe de pesquisa e de captação de 

vídeo/áudio. Este encontro preparatório acabou ocorrendo no dia 29 de outubro de 2018. 

A definição da lista de convidados de deu através de processo conduzido em lista de e-mails, 

iniciado em 25 de setembro de 2018, baseando-se em algoritmo aplicado à base de usuários que 

publicaram post e/ou comentários, ponderado de tal forma a ranqueá-los segundo critério de 

“participação intensiva” na RHS. Esta lista produzida “automaticamente” foi submetida à apreciação 

das editoras-curadores, que, de uma forma geral, a avalizaram, mas incluíram outros participantes 

importantes da RHS que, por variados motivos, não foram captados pelo algoritmo. Ao cabo de 

algumas rodadas de discussão, debatendo os critérios de priorização para os convites, foi 

estabelecida uma lista ordinal de usuários de fora de São Paulo a serem convidados (para estes, os 

recursos financeiros da pesquisa definiam um teto aproximado de 20 convidados). Esta lista estava 

estabelecida desde meados de outubro, aguardando a liberação dos recursos financeiros para 

definição da data para os grupos e entrevistas e iniciar o envio dos convites. 

Definido que os grupos ocorreriam de 22 a 24 de fevereiro de 2019, todos os 

encaminhamentos começaram em janeiro. Ao todo, foram 25 convidados (dos quais, 5 residem em 

São Paulo), entre os usuários mais intensivos e editores-curadores (atuais e antigos da RHS). Eles 

são apresentados no ANEXO 6 desta meta. 
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No ANEXO 7 deste produto, são apresentados os textos dos Convites para participar de 

jornada de conversas e reflexões sobre a Rede HumanizaSUS, em duas versões: para usuários e 

para editoras-curadoras. 

 O convite procurou ser o mais formal e discreto possível, mas uma rede é uma rede e 

rapidamente a notícia do encontro se espalhou e suscitou o desejo de participação de muitos que 

não foram convidados. A tal ponto que foi redigida uma breve nota, em nome do coordenador da 

pesquisa, esclarecendo os critérios da seleção, dirigida a algumas redes específicas e para a própria 

coordenação da PNH. Essa nota está copiada a seguir, por considerar-se que ela também faz uma 

excelente síntese sobre o desenho básico dessa estratégia para acessar o plano da experiência 

através de entrevistas em profundidade, grupos focais e depoimentos livres:  

“Esclarecimentos: 

1 - O objetivo desse encontro é a produção de conhecimento sobre a RHS. 

2 - Este encontro de usuários da RHS está sendo financiado com recursos destinados à pesquisa e 

está estritamente subordinado aos objetivos desta.  

3 - Há um número máximo de convidados possível, em função dos recursos disponíveis para 

financiar esse item da pesquisa. 

4 - Os critérios para seleção dos convidados são objetivos e foram ditados por um algoritmo 

desenvolvido para identificar os “usuários mais intensivos” da rede nos seus 10 anos de existência. 

O ranking de “usuários mais intensivos” obtido por este algoritmo foi apreciado pelas atuais editoras 

da RHS que corroboraram sua representatividade em 99%. 

5 - Os convites foram enviados aos 20 (nossa cota aproximada de possibilidade de financiamento) 

“usuários mais intensivos” da RHS, seguindo a ordem da sua posição no ranking. Havendo alguma 

negativa ao convite entre estes 20 primeiros, seguimos convidando os próximos usuários na ordem 

do ranking. 

6 - O interesse principal nesta etapa da pesquisa é conhecer a RHS a partir da experiência de seus 

usuários. A prioridade absoluta é se aproximar mais da experiência dos usuários “comuns”, ou seja, 
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que não sejam atualmente ou tenham desempenhado em algum momento a função de editoria-

curadoria ou outra tarefa de grande engajamento pessoal com o projeto. As editoras e ex-editorxs 

nem estão convidados para o primeiro dia (sexta, 22), porque faremos grupos só com “usuários 

comuns”, dos quais nem eu participarei e será coordenado por pesquisadores que são pouco 

conhecidos ou desconhecidos pelos usuários da RHS presentes. 

7 - Xs ex-editorxs ficam numa situação intermediária, porque também são usuárixs da RHS. Em todo 

o caso, os convites foram feitos seguindo o mesmo critério geral: posição no ranking. Também valeu 

o “critério” residir na cidade de SP, uma vez que não envolveria custos com passagens e diárias. 

Nesse caso, quanto mais ex-editorxs puderem estar presentes, melhor. Por esses critérios, poucos 

ex-editores ficaram fora da lista. 

8 - Por motivos óbvios, as editoras atuais e ex-editorxs formam um grupo particular nesse encontro. 

Interessa ao tipo de trabalho de documentação que estaremos produzindo nesses 3 dias na Casa 

Jubiabá, colher depoimentos desses fundamentais atores da Rede (sábado, 23), assim como 

aproveitar a oportunidade para reunir o maior número possível de pessoas envolvidas com a história 

dessa rede para produzirmos uma análise das perspectivas que se colocam para a RHS daqui pra 

frente  (domingo, 24). 

9 - Esse conjunto de esclarecimentos serve para afastar qualquer má compreensão a respeito dos 

critérios que guiaram os convites e que podem fazer parecer que alguém deixou de ser convidada 

para um encontro de ex-editorxs da RHS. Não é disso que se trata! Mesmo que esse evento possa 

criar essa oportunidade de encontro como um efeito colateral altamente positivo, é importante ter 

essa clareza em relação aos seus objetivos.  

10 - Há esclarecimentos que são importantes, mas o método também pede que se reserve algumas 

surpresas.” 

 E assim, chegamos aos 25 participantes, que realizaram dois grupos focais de usuários e um 

grupo focal de editoras-curadoras. Foram realizadas 18 entrevistas em profundidade e 1 entrevista 

coletiva com 4 docentes que utilizam a plataforma da RHS em suas estratégias pedagógicas.  
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 Para viabilizar toda essa captação em dois dias e meio de trabalho, compatibilizando com 

diferentes horários de chegada e saída, foi construída uma logística que funcionou muito bem 

(ANEXO 8 deste produto). Essa concentração circulante ao longo de dois dias e meio de 25 pessoas, 

vindas das mais diferentes partes do país, no espaço de uma casa de São Paulo, obedece a 

constrangimentos econômicos (diminuir o custo de captação de depoimentos em vídeo e áudio de 

duas dúzias de pessoas distribuídas por todo território nacional), mas também metodológicos, pelos 

efeitos propiciatórios que este encontro de participantes da RHS produz, em que muitos se 

conhecem apenas virtualmente, pelos efeitos ativadores dessa imersão por dois dias num espaço 

para conversar e refletir concentradamente sobre a experiência da RHS. A mensagem de boas-

vindas enviada a todos os participantes reforça esse caráter propiciatório e de convocação à 

produção coletiva de conhecimento, num espaço especialmente preparado para isso. 

Mensagem de boas vindas: 

Prezad@s amig@s, 

 tod@s convidad@s para as jornadas de conversas e reflexões sobre a Rede HumanizaSUS (RHS), que se 
darão em São Paulo (SP), na Casa Jubiabá́, um espaço de encontro especialmente preparado para a 
documentação em áudio e vídeo desses diálogos.  

Antes de mais nada, quero, em nome de todo o grupo engajado nesse projeto de investigação e 
documentação da Rede HumanizaSUS, agradecer imensamente o aceite desse convite e a maneira como 
todos, sem exceção, prontamente se dispuseram a doar uma parte do seu tempo, deslocando-se até São 
Paulo, para poder dar sua contribuição para que possamos compreender melhor o que pode significar a 
existência de um dispositivo como a RHS para a efetuação de uma política pública de saúde.  

Muitíssimo grato!  

Disparo esta mensagem coletiva para facilitar os preparativos para o nosso encontro no final da próxima 
semana. Inicialmente, pela urgência, para facilitar as providências de hospedagem...  

Então, comecemos por aí! 
Como já disse, todos os grupos e todas as entrevistas se darão na Casa Jubiabá́. 
 Rua Jubiabá́, 35  
Vila Madalena  

(streetview da casa jubiabá)  
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Para a condução dos grupos focais (e até certo ponto, as entrevistas), foi elaborado o roteiro 

apresentado no ANEXO 9 deste poduto. Como resultado, durante estes encontros na Casa Jubiabá 

foram produzidos: 

- 09hs18 de grupos focais gravados em VÍDEO 

- 02h50 de depoimentos livres gravados em VÍDEO 

- 17hs30 de entrevistas individuais gravadas em ÁUDIO 

Todos os vídeos e áudios foram integralmente transcritos e entregues até o dia 15 de abril, 

quando passaram a estar disponíveis para os pesquisadores procederem à análise do conteúdo das 

entrevistas e dos grupos. Esta última etapa de análise do material coletado, da produção de 

declarações teóricas a partir da base empírica e da confecção de manuscritos para a comunicação 

científica, tem produzido resultados e também, vale ressaltar, encontra-se ainda em curso, uma vez 

que consiste em material de pesquisa que pode ser explorado por anos em diferentes trabalhos de 

pesquisa e orientação. Além disso, esse componente da pesquisa, em sua dupla finalidade de 

produzir material para as análises baseadas no conhecimento experiencial da RHS, mas também 
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para a produção de uma videocartografia, acaba envolvendo uma quantidade considerável de pós-

produção (transcrições, digitalizações com “timecode”, decupagem, roteirização, edição final, pós-

produção, divulgação).  

Para se ter uma ideia do trabalho de roteirização (indissociável, neste caso, do trabalho de 

investigação e identificação dos núcleos de sentido nas falas), está apresentado aqui um primeiro 

resultado do trabalho, correspondendo a uma edição de “pesquisa de conteúdos” em cima apenas 

dos depoimentos livres. Já é possível ter uma boa ideia da riqueza do material coletado, dos 

principais núcleos de sentidos que devem emergir dessas análises e do tipo de resultado final que 

pode ter essa videocartografia, destinada à comunicação social dos resultados dessa pesquisa: 

https://youtu.be/2QGWxHFwFUw  

Lembrando que a videocartografia deve integrar os depoimentos vivos com a apresentação 

de dados “coletivos” (numéricos) sobre a rede, com amplo recurso aos gráficos e à animação gráfica, 

que também se encontra em fase avançada de pesquisa, como já foi mencionado no item anterior, 

sobre análises sociométricas: https://youtu.be/R_0h5AV593c 

 

IV – Painel da RHS no Tableau 

Os reajustes no Painel da RHS no Tableau foram retomados na segunda quinzena de julho 

de 2018. Um outro upgrade importante neste Painel foi ele passar a utilizar o BD do Wordpress, e 

não mais da velha versão da RHS em Drupal, o que se deu em 05 de setembro de 2018. Tendo sido 

sua última versão atualizada em 09 de outubro de 2018. Este item será apresentado 

detalhadamente a seguir, no produto 03 desta meta. 

 

V – Os subprojetos. 

Em relação ao subprojeto que investiga os processos de formação na RHS, coordenado pela 

Profa. Dra. Sabrina Ferigato (UFSCar) e pelo Prof. Dr. Gustavo Nunes de Oliveira, seu resultado já 

pode ser observado em artigo científico apresentado a seguir, no produto 02 desta meta, bem como 

https://youtu.be/2QGWxHFwFUw
https://youtu.be/R_0h5AV593c
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no detalhamento apresentado a seguir, neste tópico. Espera-se a produção de novas comunicações 

científicas futuras desses dados de pesquisa, considerando sua abrangência e amplitude. 

Subprojeto 

Estudo de caso da Rede HumanizaSUS 

como dispositivo para as práticas de formação em saúde 

 

Introdução 

Esse projeto tem como objeto geral de investigação as redes sociais como dispositivo para a 

produção de práticas e tecnologias de formação no campo das políticas públicas.  

Compreendendo que o universo das redes sociais, o campo da formação, bem como o campo 

das políticas públicas são campos com múltiplas possibilidades, optamos por um recorte desse objeto 

no que se refere às práticas de formação em saúde, com ênfase nas políticas públicas de Saúde e 

Educação. Para isso faremos uso da metodologia de um estudo de caso de uma rede social estratégica 

para o campo da Saúde, que é a Rede HumanizaSUS, ou seja, o objeto de estudo específico dessa 

investigação é a Rede HumanizaSUS e as possíveis interfaces que essa rede colaborativa produz com 

o campo da formação em saúde. 

A Rede HumanizaSUS é uma “rede social criada e desenvolvida como dispositivo da Política 

Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (PNH/MS), com o intuito de ampliar a 

capilarização da Política e ofertar à sociedade brasileira um espaço colaborativo inteiramente livre e 

aberto, que permitisse a divulgação e a troca de experiências em torno do chamado “SUS que dá 

certo”.  

Do ponto de vista teórico, partiremos de bases epstemológicas da Saúde Coletiva, das Ciências 

da informação e da Comunicação e da Filosofia da Diferença, com ênfase no referencial teórico-

conceitual da inteligência coletiva, proposto por Pierre Levy (2005).  

 

Pressupostos teóricos 

 

Na atualidade, “a humanidade reconecta-se consigo mesma” (LÉVY, 2000, p. 195) através do 

uso das novas tecnologias, por meio das quais, intensifica-se os contatos e as conexões em uma escala 

nunca antes experimentada. Essa presença virtual global torna-se um ambiente oportuno também para 
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a disseminação de conhecimentos e competências, para a cooperação mútua e para a construção 

coletiva dos fragmentos de saberes, denominada por Lévy (1998) como inteligência coletiva. 

Ou seja, embora sejamos inclinados a pensar que a inteligência seria a propriedade de 

indivíduos parte-se da premissa de que a inteligência é sempre o fato de um coletivo: coletivo de 

ideias, pensamentos, módulos cognitivos, neurônios, células, organismos, pessoas, espécies etc. Em 

termos cognitivos, a inteligência coletiva se traduz por uma capacidade de aprendizagem autônoma 

e, em termos históricos, por um processo de evolução natural (Teixeira, 2005). Nas palavras de Lévy 

(1998) esse processo se constitui como uma “potência de autocriação” que fortalece a construção do 

próprio coletivo. Nessa perspectiva, a inteligência coletiva  diz respeito a um princípio no qual as 

inteligências individuais se compõe e são compartilhadas por toda a sociedade, sendo potencializadas 

a partir do surgimento de novas tecnologias de comunicação como a Internet, por exemplo, que 

possibilita a cada pessoa individualmente cruze aleatoriamente informações coletivas e as selecione, 

produzindo diversos ecossistemas de ideias. 

Ao longo da história da humanidade, estivemos e estamos  sempre inseridos num processo 

cultural que produziu uma forma de fazer, de saber-fazer, uma tecnologia. Não resta dúvidas que a 

cultura em que estamos imersos na atualidade, sobre fortes e irreversíveis influências da denominada 

cibercultura.  

A cibercultura é a cultura que surgiu, ou surge, a partir do uso da internet, da rede de 

computadores e demais dispositivos eletrônicos, promovendo, entre outras coisas: o fenômeno da 

world wide web (www), a comunicação virtual4, uma nova indústria do entretenimento, o comércio 

eletrônico,  e a virtualização da vida cotidiana, bem como a virtualização das práticas educacionais, 

de  produção e difusão de conhecimento.   

O advento da Internet em especial, expôs a sociedade a um universo de macro-mudanças 

devido a chegada da rede e, com isso, novos movimentos políticos, novas de se informar, se 

comunicar, de se relacionar, bem como novas formas de se formar.  

No campo das práticas de Saúde e da Educação este fenônemo cultural também produz efeitos 

e mudanças tsunâmicas, no que se refere às possibilidades de gestão e cuidado em saúde, às ações 

 
4Levy destaca que a virtualidade não é oposição a realidade. Nesse sentido, o virtual compõe o real. 

Destaca que “é virtual aquilo que existe apenas em potência e não em ato” (1999, p. 47). Ao transpor 

o entendimento filosófico de “virtual” para o contexto contemporâneo, Lévy afirma que: “É virtual 

toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes 

momentos e locais determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em 

particular” (ibid., p. 47). 
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político-pedagógicas bem como às inovações metodológicas inseridas no processo de ensino-

aprendizagem. Dito de outro modo, mais do que nunca as tecnologias na esfera da comunicação 

ocupam papel central na performance na evolução da cultura em geral e no desenvolvimento das 

tecnologias da inteligência.  

As tecnologias da inteligência se apresentam e se constóem especialmente pelas linguagens, 

pelos sistemas de signos, pelos recursos lógicos e pelos instrumentos dos quais nos servimos. Todo 

nosso funcionamento intelectual é produzido no seio dessas construções. 

As redes sociais ocupam um lugar de destaque na instauração das mudanças mapeadas pela 

cibercultura, bem como nos efeitos que essas mudanças produzem na formação e na educação.  

Na era das redes sociais e da digitalização, pressupõe-se um processo de desmaterialização e 

virtualização dos suportes da informação e do conhecimento associado à um processo de 

comunicação autônoma, na qual cada um decide em quem confiar (Levy, 1992, 2010). Esse processo 

possibilita, entre outras coisas, o acesso a uma variedade de obras, serviços, dados e produtos 

transmitidos e reproduzidos on line em grande velocidade e amplitude. Com isso, milhões de pessoas 

se dirijam a um vasto público nacional e internacional, dentro e fora do circuito institucional de 

produção de conhecimento (escola e universidades). Essas mesmas pessoas passam a elaborar por si 

próprias muito mais seus próprios problemas e questões, encontrar respostas e, eventualmente, 

submetê-los às autoridades políticas ou educacionais, sem a necessidade das mediações institucionais, 

ampliando o grau de democratização do processo de produção e acesso ao conhecimento. 

O lugar de destaque da internet nesse contexto e especialmente das redes sociais, pode ser 

descrito e analisado a partir de múltiplas perspectivas, por isso, faz-se necessário um recorte mais 

específico do nosso objeto.  

Interessa-nos, para essa pesquisa uma categoria específica da formação em rede que diz 

respeito à formação em saúde, por isso, em relação às redes sociais,  foi elegida uma rede social com 

ênfase das práticas de atenção e gestão em saúde: A Rede HumanizaSUS  

A RedeHumanizaSUS se apresenta como um espaço privilegiado para a análise das limitações 

e potencialidades que as redes sociais podem produzir na interface com as políticas públicas de saúde 

e educação, tanto do que se refere ao desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de 

políticas de gestão, de cuidado e formação, quanto no que se refere a produção da política pública em 

ato. 

Por compreendermos tanto a saúde quanto à educação como direitos, instâncias comuns à vida 

humana, não podemos nos abster de atualizar nossas análises e projeções futuras para as políticas 
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públicas nesses setores, sem considerar as novas formas de comunicação e sociabilidade humana, já 

que comunicação e sociabilidade são atributos centrais para a ampliação ou estreitamento do sentido 

comum que essas políticas públicas tem potencial de criar. 

De acordo com Ostrower (1986, p. 9), criar é basicamente, formar. É poder dar uma forma a 

algo novo. Em qualquer que seja o campo da atividade, trata-se, nesse “novo”, de coerências que se 

estabelecem, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. Nesse 

sentido, processos de formação e processos de criação caminham juntos, com fronteiras não bem 

definidas. 

Ou seja, partimos da idéia que todo processo de formação tem em si um potencial para a trans-

formação de sujeitos individuais e coletivos. Os potenciais efeitos trans-formadores vivenciados no 

ciberespaço RHS buscaremos identificar e explorar. 

Para Levy, o ciberespaço envolve alterações profundas na nossa maneira de pensar, de dar 

sentido ao mundo, de nos relacionarmos uns com os outros introduzindo necessariamente uma nova 

abordagem do conhecimento.  

 

Objetivo geral: 

Descrever e analisar a RHS como um dispositivo de formação em saúde e para o 

fortalecimento da potência de ação coletiva na construção das políticas públicas de saúde e educação, 

isto é, estudar em que medida e como as interações estabelecidas nessa rede contribuem (ou não) para 

a produção de redes de formação em saúde. 

 

 

Objetivos específicos: 

1) Identificar e analisar em que medida e como a rede humanizaSUS produz, para aqueles 

que participam dessa experiência, encontros e acontecimentos, conhecimentos e afetos, que 

contribuem para sua formação em saúde.  

2) Identificar, acompanhar e analisar o desenvolvimento de estratégias de ensino em 

saúde desenvolvidas por profissionais vinculados à instituições de ensino na RHS (tecnologias 

político-pedagógicas) 

3) Mapear e  

4) analisar  o conteúdo e forma da produção de conhecimento em saúde produzida na 

RHS por meio de seus posts que contenham uma interface com processos de formação 



76 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos metodológicos  

 A partir de uma abordagem quanti-qualitativa, “Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo 

de caso, uma modalidade de pesquisa que, segundo Triviños (1990), realiza um duplo movimento: 

(a) compreender, da forma mais abrangente possível, o objeto sob estudo, analisando, da maneira 

mais detalhada possível, suas singularidades e como se correlacionam com o contexto social e político 

mais amplo; e (b) produzir declarações teóricas mais gerais sobre os processos em foco nos estudos 

de casos singulares, o que não significa pretender fazer generalizações de seus resultados. 

A maior contribuição do estudo de um “caso” é explorar situações e tendências, debatendo, à 

luz das respostas criativas e singulares daquele “caso”, quais são suas contribuições frente a um 

problema geral” (Deslandes e Gomes, 2004) (projeto geral RHS) 

Para ampliar a robustez do estudo de caso em si, somaremos a essa modalidade de pesquisa 3 

técnicas de produção de dados: 

1) Concomitantemente à abordagem do estudo de caso da RHS, será realizado um 

levantamento bibliográfico sobre o tema “formação em rede” e sobre a interface entre a cibercultura 

e as políticas públicas, com a finalidade de fornecer subsídios teórico práticos para as análises dos 

resultados. 

 

2) Estudo prospectivo de acompanhamento por um semestre letivo de atividades 

realizadas em instituições de ensino superior no campo da saúde que utilizem a Rede HumanizaSUS 

como recurso pedagógico ou como campo de formação para estudantes de graduação.  

 

Identificação, análise e categorização dos posts com o tema “formação” e “educação”. Os 

posts publicados no ambiente virtual serão identificados por meio do uso de descritores “formação” 

e “educação” no próprio sistema de busca da RHS e analisados do ponto de vista quanti-qualitativo 

com aporte da análise temática, da sociometria, da webometria.  

 

3) Mapeamento para identificação de docentes e cursos que utilizaram ou utilizam a Rede 

HumanizaSUS para suas práticas de formação, realizado pela equipe de gestão da pesquisa 

e curadoria da RedeHumanizaSUS. Esses docentes serão convidados a integrar essa 

pesquisa como participantes de um grupo focal que terá como objetivo identificar o 

impacto do processo de formação em rede.  
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4) Grupo focal com os docentes anteriormente referidos que aceitarem participar da 

pesquisa com o objetivo de identificar e analisar aspectos qualitativos (expectativa, intencionalidade, 

estratégias, potencialidades, limitações, efeitos) do uso das redes sociais e da rede humanizaSUS 

como dispositivo de formação em saúde.  

O grupo será presencial, áudio-gravado e posteriormente transcrito para construção dos 

resultados da pesquisa. 

A condução do grupo partirá da técnica de entrevista cartográfica, conforme proposto por 

Tedesco et al (2013). 

 

Delimitação do campo 

 

Participantes 

O grupo dos participantes dessa pesquisa inclui docentes dos cursos de graduação em saúde 

mapeados que utilizem a Rede humanizaSUS como espaço de formação, como dispositivo ou como 

ferramenta metodológica para a formação. Entre os critérios de inclusão desses docentes é desejável 

que os docentes sejam formalmente inseridos em instituições de ensino superior e cadastrados na 

Rede HumanizaSUS há pelo menos 3 meses. Todos serão convidados a participar voluntariamente 

da pesquisa e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Análise dos dados 

As análises webométricas levantarão os seguintes dados principais: 

- Volume de docentes, visitas e páginas visualizadas,  local de origem (por país, estado ou 

cidade ou instituição) 

- Volume de posts & comentários, entre os participantes 

As análises sociométricas se baseiam em dados que integram a base produzida pelo registro 

dos logins na Rede, o que permite rastrear os relacionamentos que vão se estabelecendo nas trocas 

entre os participantes. Esse banco de dados fornece as matrizes de relações, a partir das quais são 

gerados os grafos, os diagramas de representação da estrutura e dinâmica das redes e que se 

constituem nas trocas realizadas entre estudantes, docentes e demais participantes da rede ,gestores, 

trabalhadores e usuários do SUS). (Fonte: projeto geral).  
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Os dados oriundos da observação dos pesquisadores em relação à dinâmica da rede e da 

transcrição do grupo focal serão analisados a partir de triangulação metodológica, que buscaria 

cruzamentos, categorizações e chaves de leitura emergentes do encontro dos dados produzidos a partir 

das técnicas descritas a cima. 

O procedimento analítico de Triangulação de Métodos (MARCONDES; BRISOLA, 2014) 

propõem: 

1. Análise das informações levantadas com a pesquisa a partir dos dados empíricos, 

dos dados webométricos e transcrição dos grupos focais. Nessa primeira etapa, 

com a avaliação dos dados produzidos e com a realização de uma pré-análise das 

transcrições e categorização dos posts, emergerão as categorias analíticas. 

2. Diálogo com os autores que tratam questões pertinentes às categorias de análise 

advindas do processo de análise dos dados.  

3. Análise de conjuntura, bem como reflexos dessa realidade macro no espaço 

particular dos processos de formação em rede, analisando, portanto, não somente 

as informações alcançadas, mas também o contexto no qual as informações foram 

geradas. A articulação desses três processos, será exposto nos resultados e em 

suas discussões (TALIANE e FERIGATO, 2019). 

 

 

Aspectos éticos 

Os pesquisadores envolvidos comprometem-se a seguir todos os procedimentos éticos recomendados pelo 

Conselho de ética em pesquisa envolvendo seres humanos e cumprir as exigências da Resolução 196/96. 

Além de realizar um levantamento bibliográfico, essa pesquisa contará com a colaboração/ 

participação voluntária de grupos-sujeitos em diferentes fases de sua elaboração. Para isso, todos os 

sujeitos envolvidos na pesquisa assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

I) em duas vias (uma para arquivo próprio e outra para arquivo da pesquisa) antes de participar de 

cada entrevista ou processo de participação da pesquisa. Esse termo tem a finalidade de apresentar a 

pesquisa e seus objetivos, fornecendo subsídios teórico-prático para os participantes aceitarem ou não 

participar da mesma.  

Não é previsível nenhum tipo de dano ou risco para os sujeitos da pesquisa, em nenhuma fase 

do estudo ou dele decorrente, de forma direta ou indireta. Eventuais desconfortos imprevistos que 

poderiam emergir da pesquisa, como o risco de constrangimento nas entrevistas, procuraremos 
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minimizar mediante pactuações prévias com os participantes e respaldo profissional caso seja 

necessário.  

Ao final da pesquisa, é compromisso da pesquisadora garantir o retorno dos resultados da 

pesquisa a todos os participantes e a divulgação dos mesmos para o público interessado em geral 

pelos meios de divulgação de conhecimento disponíveis para a rede social e de pesquisa. 

 

Cronograma 

Atividades  Mês  
           

 
1º. 2 º. 3 º. 4 º. 5 º. 6 º. 7 º. 8 º. 9 º. 10 

º. 

11 

º. 

12 

º. 

Levantamento 

bibliográfico 

X x x x x 
       

Encontros do 

grupo de pesquisa 

X x x x x x x x x x x x 

Contato inicial 

com os 

participantes 

  
x  

         

Produção de 

dados 

quantitativos 

  
x x x x x x 

    

Produção de 

dados qualitativos 

  
x x x x x x 

    

Análise de dados 
       

x x x 
  

Redação final  
         

x x  
 

Submissão para 

publicação  

           
x  

 

 

Referências bibliográficas: 

 

BROWN, J; ISAACS, D. O World Café: dando forma ao nosso futuro por meio de conversações 

significativas e estratégicas. São Paulo: Cultrix, 2007. 

 



80 

 

 

 

 

 

 

DESLANDES, S. F. e Gomes, R. 2004 “A pesquisa qualitativa em serviços de saúde: notas 

teóricas.” In: Bosi, M.L.M. e Mercado, F.J. (orgs.) Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. 

Petrópolis: Editora Vozes; p. 99-120. 

LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 1. ed. 

Lisboa: Instituto Piaget, 1992. 263 p. 

 

Lévy P. Cyber-culture. (Trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: Editora 34, 2010. 

 

Lévy P. The Collective Intelligence: For a cyberspace anthropology. São Paulo: Loyola, 1998. 

 

LEVY, P; LEMOS, A. O Futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São 

Paulo: Paulus, 2010. 258 p. (em co-autoria com André Lemos) 

 

MARCONDES, N. A. V.; BRISOLA, E. M. A. Análise por triangulação de métodos: um 

referencial para pesquisas qualitativas. Revista Univap, v. 20, n. 35, p. 201-208, 2014. 

 

TEIXEIRA RR. The performance of a primary care service from the perspective of collective 

intelligence. Interface - Comunic, Saúde, Educ, 2005; 9(17): 219-34. 

http://www.scielosp.org/pdf/icse/v9n17/v9n17a02.pdf 

 

TEIXEIRA RR. ; MARTINS, D.L. Projeto de pesquisa: Rede HumanizaSUS: 

 estudo de caso de uma rede social 

como dispositivo de uma política pública. Comunicação pessoal, 2017. 

 

TRIVINOS, A.N.S. 1990 Introdução à pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas. 

VANTI, N.A.P. 2002 “Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos 

utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento” in: Ciência da 

Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p.152-162. 

 

RedeHumanizaSUS.net: www.redehumanizasus.net 

 

OSTROWER, F. Criatividade e processos de criação. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

Atividades realizadas: 

Para a efetivação do processo de pesquisa, foram realizadas as seguintes atividades: 

 

- REUNIÕES PERIÓDICAS DO COLETIVO DE PESQUISADORES 

- OFICINAS FORMATIVAS PARA DOCENTES PESQUISADORES E ESTUDANTES 

PESQUISADORES 

- PRODUÇÃO DE UM PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

- ORIENTAÇÕES PERIÓDICAS À ESTUDANTE BOLSISTA 

- IMERSÃO NO CAMPO 

- MAPEAMENTO DA REDE HUMANIZASUS 

- REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL COM DOCENTES 

- ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

http://www.ipiaget.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://www.paulus.com.br/o-futuro-da-internet-em-direcao-a-uma-ciberdemocracia-planetaria_p_335.html/
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.scielosp.org/pdf/icse/v9n17/v9n17a02.pdf
http://www.redehumanizasus.net/
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- PRODUÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E/OU CAPÍTULOS DE LIVROS PARA A 

PUBLICAÇÃO DOS RESSULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Produtos finalizados: 

A análise da rede humanizasus como dispositivo das políticas públicas. Esse estudo se deu por meio 

de uma análise comparada de redes sociais em saúde no Brasil: 

FERIGATO, Sabrina Helena; TEIXEIRA, Ricardo Rodrigues; CAVALCANTI, Felipe de Oliveira 

Lopes  e  DEPOLE, Bárbara de Fátima. Potências do CiberespaSUS: redes sociais como 

dispositivos de políticas públicas de saúde no Brasil. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2018, vol.23, 

n.10, pp.3277-3286. ISSN 1413-8123.  http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320182310.14082018. 

Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-

81232018001003277&lng=pt&nrm=iso 

 

- 1 Iniciação Científica (IC) concluída, sistematizada em relatório (ANEXO1) - Relatório de 

Iniciação Científica: “Redes sociais como dispositivo de formação em saúde: Um estudo de caso da 

Rede Humaniza SUS”. 

Autoria: Paula Fernanda de Andrade Leite: graduanda do Departamento de Terapia Ocupacional da 

UFSCAR e bolsista da IC. 

Orientação: Sabrina Helena Ferigato 

 

O objeto de estudo desta iniciação científica, atendeu aos objetivos 1 e  3 desta pesquisa, que foram 

realizar um levantamento bibliográfico e a análise dos posts da RHS que continham em si, uma 

interface com o tema da formação/ educação. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FERIGATO,+SABRINA+HELENA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=TEIXEIRA,+RICARDO+RODRIGUES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CAVALCANTI,+FELIPE+DE+OLIVEIRA+LOPES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CAVALCANTI,+FELIPE+DE+OLIVEIRA+LOPES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DEPOLE,+BARBARA+DE+FATIMA
http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320182310.14082018
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-81232018001003277&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-81232018001003277&lng=pt&nrm=iso
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Produtos em fase de finalização 

- 1 artigo científico em fase de finalização, que será a adequação da IC anteriormente referida às 

regras de submissão de um periódico científico elencado pelo coletivo de pesquisadores 

 

-  artigo científico intitulado “As fronteiras entre as redes sociais e a formação em saúde: o estudo 

de caso da Rede HumanizSUS” 

Esse artigo, tem a finalidade de publicitar os resultados atingidos para atender aos objetivos 4 e 5 

deste projeto de pesquisa, ou seja, mapear e analisar os docentes e instituições de ensino presentes na 

RHS e produzir análises quanti-qualitativas sobre a participação e processos formativos, a partir da 

perspectiva de docentes. 

 Já foram realizadas as etapas de produção dos dados quantitativos (mapeamento e 

quantificação do número de docentes e instituições de ensino ativas na RHS, com seus respectivos 

georreferenciamentos) e qualitativos (materializada por meio da transcrição do grupo focal com 8 

docentes participantes da pesquisa). 

Estamos neste momento, na fase de análise dos dados, com a perspectiva de finalização deste 

processo e envio do artigo para publicação, no prazo de três meses. 

 

1 capítulo de livro, intitulado “Processos de Formação na Rede Humaniza SUS: trans-

formações produzidas no ciberespaSUS” 

Este capítulo, terá como objetivo apresentar de forma integrada os resultados do eixo de 

“formação em rede”, que compõe a pesquisa geral. Pretende-se atingir esse objetivo a partir da análise 

global dos processos anteriormente descritos, que poderão oferecer dados de diferentes naturezas 

sobre o mesmo objeto, possibilitando assim, a sistematização geral dos achados da pesquisa no que 

se refere ao seu componente formativo. Ou seja, pretende-se identificar as convergências e 

divergências dos dados quantitataivos e qualitativos, da análise dos posts e da análise do grupo focal 

e analisa-los em relação soa resultados produzidos em outros eixos da pesquisa geral. 

 

 

Relatório de Iniciação Científica 

 

“Redes sociais como dispositivo de formação em saúde: Um estudo de caso da Rede Humaniza 

SUS” 

 

Paula Fernanda de Andrade Leite 

Orientação: Sabrina Helena Ferigato 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como propósito descrever e analisar a importância das redes sociais 

para a formação em saúde. O recorte para discussão e reflexão é um estudo de caso focado na 
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plataforma virtual Rede Humaniza SUS, a maior rede social em saúde do Brasil, direcionada 

especialmente para o setor saúde.  

As redes sociais vêm sendo amplamente discutidas na Sociologia nas últimas décadas, 

especialmente pós segunda guerra mundial e sugere dinamicidade e movimento de relações, 

priorizando elos informais ou formais em detrimento das estruturas hierárquicas (MARTELETO, 

2001). 

As redes passaram a ser objeto central de estudos do setor sanitário especialmente quando a 

saúde, passa a ser compreendida e estudada também em sua dimensão social. Na década de 1980 

ganha força o processo de compreensão da saúde com uma maior complexidade que supere a 

simplista definição de que a saúde seria a ausência de doença. Substitui a antiga concepção 

reducionista da saúde a crença que a saúde envolve e se define a partir de determinantes sociais, 

culturais e econômicos do processo saúde-doença-intervenção. (VERMELHO, 2015). 

Lévi-Strauss sugeriu em 1987 que “Cada um de nós é uma espécie de encruzilhada onde 

acontecem coisas” e discutiu na obra “Mito e Significado a ideia de um ponto ser atravessado por 

linhas, remetendo a um indivíduo estar sob referência entre caminhos e possibilidades que conduzam 

a pontos (escolhas) (LÉVI-STRAUSS, 1987). 

Tanto os pontos quanto as linhas mencionadas por Strauss (1987) são componentes essenciais 

para a compreensão das redes. Do ponto de vista da geometria os pontos se endereçam aos planos por 

coordenadas (x,y) e os planos são formados por sesseções de linhas adjacentes. O conceito precedente 

de redes é um conjunto de pontos unidos por linhas e a partir de elementos científicos primitivos nos 

permite uma análise e construção de significados subjetivos para os pontos e linhas. Assim, a partir 

deste conceito de rede passam a ser metaforizadas as relações constituintes da sociedade. 

Semanticamente falando o termo “rede” carrega consigo uma porção de sentidos ambíguos e 

em disputa. Na língua portuguesa, após buscas diretas nos dicionários Michaelis e Aurélio (versões 

on-line) encontramos três importantes direções para o significado do termo:  a) relaciona-se a algo ou 

alguma coisa que tem função de aprisionar, de limitar a movimentação; b) liga-se à estrutura de 

comunicação e de transporte; c) relaciona-se a situações em que há proteção mediante uma 

delimitação espacial entre o objeto e o meio externo (AURÉLIO, 1999). 
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Logo percebemos que o termo abriga a coexistência da dicotomia Libertar X Aprisionar, 

sugeridos nas definições limitar a movimentação ou permitir comunicação e transporte. 

O termo foi propriamente muito eficaz para a representação e estudo das interações sociais, 

pois, segundo Fonseca (2018) “as redes permitem compreender a sociedade relacional assim como as 

trocas e compartilhamentos mediados por esta”. As redes sociais que se expressam também no 

ciberespaço, tornaram-se essa expressão na contemporaneidade, importante objeto de estudos da 

sociologia e antropologia (FONSECA, 2018), bem como das Ciências da informação / comunicação. 

 Para além da delimitação da significação de pontos e linhas em relação, ou da identificação 

de um microcosmo que representa relações constituintes da sociedade, a partir dos estudos 

contemporâneos, passamos a compreender as redes sociais como uma maneira de se fazer sociedade 

e produzir subjetividade, a partir de afinidades e “independente” de laços afetivos presenciais. Ainda 

referenciando Levy (2002), “você não está na rede, você é a rede”. Para Levy (1998) o ciberespaço 

oferece uma virtualização da realidade social, permitindo diferentes possibilidades de interações em 

uma nova relação de tempo-espaço.   

Ou seja, uma rede social é formada por um conjunto de atores (nós da rede) e suas relações 

(TELLES; OLIVEIRA, 2011). Mais do que um campo de representações e de significantes, 

gostaríamos de analisar a rede como um plano coletivo de criação, como um espaço de produção, que 

não apenas representa relações sociais, mas as produzem.    

Para isso, nos pautamos na Análise de Redes Sociais (ARS) para a realização do presente 

estudo. A ARS consiste no método que possibilita o estudo das redes sociais pelo mapeamento, 

descrição e análise das ligações entre os atores que compõe a rede investigada (TOMAEL; 

MARTELETO, 2013) 

“A análise de redes sociais estuda relações específicas entre uma série definida de elementos 

(pessoas, grupos, organizações e, inclusive, elementos do discurso)” (MANGIA; MURAMOTO, 

2005). 

As redes sociais se apresentam na atualidade como uma ferramenta potente e altamente 

operativa. Através do dispositivo redes é possível produzir e identificar comunidades articuladas 

buscando melhorias em saúde a partir da troca de experiências e informações, da construção de 
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estratégias de apoio social e fortalecimento do SUS. A articulação entre os nós da rede pode ser 

local  em que uma comunidade se comunique e estabeleça trocas importantes para garantir a 

sustentação e potencialização do grupo territorializado ou trocas regionais, nacionais e globais, em 

que comunidades diferentes se conectam pela rede para uma comunicação que extrapola as 

tradicionais fronteiras sanitárias (FONSECA, 2018). 

Observa-se que a relação da saúde com as redes sociais se fortalece principalmente em países 

em desenvolvimento, nos quais os recursos de saúde são mais escassos e as redes oferecem a 

oportunidade das comunidades  buscarem e lutarem para ter acesso a melhores condições e estratégias 

de saúde, através de ações solidárias e o suporte ao enfrentamento de situações cotidianas de 

populações vulneráveis (FERNANDES; CALADO; ARAÚJO, 2018). 

No Brasil, em fevereiro de 2008 nasce a primeira rede social vinculada diretamente ao SUS, 

por meio do financiamento direto da Política Nacional de HUmanização do Ministério da Saúde : 

Rede Humaniza SUS (RHS) - http://redehumanizasus.net/ -  com o objetivo de reunir trabalhadores, 

gestores e usuários da saúde pela luta e efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde: 

equidade, universalidade e integralidade, transversalizados pelas práticas de humanização.  

A RHS se coloca como importante plataforma de trocas de experiências, potência 

colaborativa, potência de produção, de de produção do comum. Com acesso público e democrático 

visa ampliar os diálogos da saúde em todo território nacional e o aprimoramento constante do SUS. 

A plataforma é um espaço virtual com objetivo de fomentar a ativação de redes de saúde, oferecido 

e financiado pela Política Nacional de Humanização (PNH) e sustentado cotidianamente por editores, 

usuários, trabalhadores e gestores do SUS.  

“A Rede HumanizaSUS (RHS) representa a aposta da PNH na constituição de uma 

inteligência coletiva para apoiar a humanização do SUS e a garantia dos direitos de seus usuários e 

trabalhadores. A constituição de um ambiente virtual colaborativo em rede abre espaço para que as 

pessoas possam se comunicar, expressar as insuficiências e potências do SUS, construir 

coletivamente possíveis alternativas (TEIXEIRA et al., s.n, 2016)”. 

 

http://redehumanizasus.net/
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Este trabalho sugere um estudo das redes, especialmente do caso RHS a partir do método 

perspectivista de rede. O método trata-se de uma abordagem teórico-metodológica que estuda os 

compartilhamentos, comentários, curtidas, respostas e favoritadas na rede como manifestação dos 

pontos de vista coletivos que formam as partes que sobrepostas compõe a rede (MALINI, 2016).  

Há duas importantes perspectivas para se estudar as redes, partindo do método acima citado: 

a análise do ponto de vista topológico dos perfis, ou seja, das partes que compõem a rede e/ou a 

análise a partir da observação dos laços entre os perfis e em relação à rede, como o tempo de duração 

das conexões na plataforma.  

Os perfis nas redes sociais, são inscritos nas plataformas e podem ser entendidos como atores-

redes, visto que interagem com outros perfis constituindo uma rede de atores. Essas interações podem 

ser reconhecidas como comentários, curtidas e seguidores. Latour (2015) propõe o reconhecimento 

do ator rede pelo conceito de Gabriel Tarde de “mônada”. A mônada introduz a substituição da 

concepção do que seria a cisão e dualidade de indivíduo/coletivo, parte/todo, micro/macro para uma 

compreensão complexa destes pares. “Uma mônada não é uma parte de um todo, mas um ponto de 

vista sobre todas as outras entidades tomadas separadamente, e não como uma totalidade” (LATOUR 

et al., 2015, p.14).  

COMO FUNCIONA A RHS 

Ao se cadastrar na Rede Humaniza SUS, o usuário “humanauta” ganha um perfil com uma 

página própria para administrar e para realizar publicações. Entende-se por publicações ou posts todos 

os assuntos que são compartilhados na rede através de um perfil cadastrado.  

Na Rede Humaniza SUS os perfis podem interagir de diferentes maneiras: primeiramente 

através dos votos (que se colocam como ferramenta semelhante às curtidas, melhor identificadas pelo 

senso comum) que atribuem aos pares a avaliação dos posts. O número de votações que uma 

publicação recebe diz se esta publicação será mostrada na primeira página, ou não. Outra forma de 

interagir na RHS é através dos comentários. Todos os perfis podem comentar postagens de outros 

perfis, gerando assim uma rede de colaboradores/apoiadores para determinado assunto emergente. Os 

comentários podem ser respondidos através de uma ferramenta que permite a interação direta entre 

comentários e perfis através de um diálogo que pode ser aberto em todas as publicações.  
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As postagens permanecem em uma fila de votação até receberem 10 votos, quando são 

exibidas na página principal, porém todas as postagens, independente do número de votos compõe o 

conteúdo da rede. A comunidade votante é formada por usuários que já tiveram seus posts publicados 

na página principal (TEIXEIRA et al., 2016). 

A proposta da plataforma se assemelha a um grande blog, o qual é composto por blogs 

individuais, ou seja, cada usuário tem seu blog pessoal, vinculado a sua conta. Este blog pessoal, que 

também compõe o grande blog, é alimentado individualmente pelo humanauta podendo conter suas 

informações pessoais, uma apresentação e também seu conjunto pessoal de postagens. garantindo 

assim a singularidade dos usuários. Para os blogs pessoas a plataforma oferece um suporte coletivo, 

os posts são acolhidos e interagem na “ágora virtual” (TEIXEIRA et al., 2016). 

METODOLOGIA  

Partimos dos princípios previstos pelo método perspectivista de análise de redes que busca 

“identificar, processar e interpretar os pontos de vistas que são expressos no espaço e tempo das 

interações em redes sociais” (MALINI, 2016). 

Malini (2016) compreende que os pontos de vista não pertencem a um sujeito, são na verdade 

efeitos no sujeito, e assim o constituem.  

O método perspectivista de rede, por uma análise teórica e metodológica é composto por 

teorias distintas e complementares que permitem uma reflexão e análise crítica completa sobre a 

formação e dinâmica das redes sociais. Dentre os referenciais que embasam esse método, destaca-se 

a teoria antropológica formulada por Eduardo Viveiros de Castro, que nos fornece embasamento para 

discutir os conceitos de perspectiva e relação; a proposta de ator-rede de Bruno Latour que congrega 

os conceitos de cartografia, grupos, mediadores e intermediários; e a teoria dos grafos, que nos 

permite o manejo e observação dos gráficos coletados a partir dos conceitos de clusterização, 

modularidade, centralidade e densidade. (MALINI, 2016) 

Para melhor compreensão da dinâmica da atuação da Rede Humaniza SUS  em sua interface 

com a formação em saúde, foi realizada um mapeamento e análise dos posts que referenciam 

processos formativos expressos na plataforma virtual. A análise inclui a categorização dos posts e 

aspectos da interação entre os posts publicados entre o ano de 2004 e 2018. Sendo assim foi possível, 
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rastrear a rede de usuários que interagiram com o publicador ou entre si utilizando a ferramenta de 

“comentário” em determinada postagem.  

Como o objetivo era analisar e compreender os processos formativos fomentados e disparados 

na RHS, foi realizada a seleção dos posts que fariam parte da amostragem a ser analisada. Para coleta 

inicial utilizou-se, primeiramente, os filtros de busca da própria plataforma com os descritores: 

“Formação” e “Educação”.  

Para qualificar a amostragem dos posts encontrados foi realizada uma segunda filtragem, 

subtraindo da análise os posts que se enquadrassem nos seguintes critérios de exclusão:  

• Divulgação de eventos sem texto na publicação, ou seja, publicações difusionistas com 

anexo de folders na postagem, sem texto explicativo; 

•  Posts que continham as palavras “formação” ou “educação” em seus títulos em outro 

contexto semântico; 

•  Processos formativos não referentes à formação em saúde. 

Dos posts selecionados uma nova análise excluiu as duplicatas (53 posts), fornecendo a tabela 

de dados final a serem analisados, com um total de 597 posts. 

A tabela final foi analisada manualmente, post a post, para o reconhecimento do caráter 

principal do conteúdo postado. A partir disso, a mostra analisada foi tematicamente distribuídos em 

oito categorias:  

Ressalta-se que os posts poderiam ocupar mais de uma categoria concomitantemente. 

Os resultados foram analisados na perspectiva quanti-qualitativa. Para a análise quanti 

faremos uso essencialmente da webometria/sociometria. Para se entender a interação dos usuários 

dentro da amostra final de posts, e assim mapear a rede de pessoas engajadas em processos formativos 

pelo uso da plataforma RHS, utilizou-se uma ferramenta de análise gráfica virtual - o software Gephi 

- que foi utilizado para a manipulação de dados e geração de gráficos. 

Já os dados qualitativos serão categorizados e analisados na perspectiva da análise temática 

(Minayo, 2010). 
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A discussão dos resultados foi realizada à luz do referencial teórico-metodológico da 

inteligência coletiva de Levy (2003) e do perspectivismo de rede (Malini, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontradas, referentes ao corte temporal de 2008 a 2018, 1187 posts através do 

descritor “formação” e 938 posts pelo descritor “educação”. Ao todo foram 2125 posts analisados.  

Dos 2125 posts analisados, 619 foram considerados válidos após aplicação dos critérios de 

exclusão e foram identificados que dos 619 posts, 34 eram duplicados, o que reduziu nossa amostra 

de análise para 597 posts. 

A amostra de 597 foi submetida a um processo de categorização temática (Minayo, 2010) para 

que pudéssemos compreender a natureza dos posts que abordavam os processos formativos. Deste 

número, obtem-se que: 

- 174 posts estão diretamente vinculados a Instituições de Ensino Superior, sendo em sua 

maioria produtos de experiências de disciplinas de graduação ou pós-graduação  

- 76 posts são relacionados a educação permanente ou formação continuada. 

- 56 postos se referem à postagens da própria PNH, utilizando a RHS como dispositivo de 

formação 

- 80 posts se enquadraram em um o uso da plataforma como veículo difusionista para eventos 

e cursos, visto que 80 posts foram identificados com o objetivo principal de divulgar eventos. 

Tabela de categorização dos posts selecionados: 

Total de Posts selecionados 597 

vinculados à atividades na/da instituições de ensino 174 

divulgação de eventos e cursos 80 
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Educação Permanente e Formação continuada de profissionais de saúde 76 

Veículo de comunicação da PNH 142 

Webnários e artigos de opinião promovidos/escritos por humanautas 56 

Relatos de experiência  93 

Compartilhamento de materiais formativos de terceiros 28 

Educação em saúde (não restrito à profissionais de saúde) 59 

 

Essas categorias nos explicitam algumas coisas. Primeiramente, se existe um uso difusionista 

da plataforma, relacionado, especialmente à divulgação de eventos e cursos ou ao compartilhamento 

de materiais formativos de terceiros, existe um universo ainda maior, de experiências formativas 

intensivas de formação em rede. 

Os processos formativos em análise intensiva, explicitam um conjunto de processos que: 

• Apresentam amplo potencial de comunicação direta e interativa entre a produção 

material e imaterial de uma política nacional e seus usuários ou produtores diretos (veículos de 

comunicação da PNH com abertura para comentários) 

• A RHS se constitui como um canal expressivo de atividades formativas ou avaliativas 

que acontecem em salas de aula. Esse canal, ao mesmo tempo que expande o raio de publicização do 

que se produz nas universidades, para além dos muros acadêmicos, também conecta docentes e 

estudantes à um conjunto de pessoas e experiências extra-muros, extra fronteiras territoriais. 

• Produzem-se possibilidades de articulação de experiências de ensino, constituição de 

parcerias e redes formativas. 

•  As redes sociais, propiciam um conjunto amplo de possibilidades de inovação 

metodológica e avaliativa em sala de aula e de formas de ensino-pesquisa 

• No processo formativo em rede,  as relações de saber-poder se modificam, sendo que 

um humanauta professor, pode ser aprendiz de um humanauta aluno, por exemplo, em uma situação 
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em que um estudante promove um webnário em rede, ou na medida em que um estudante de 

graduação interage nos comentários com os formuladores das políticas de saúde. 

• A formação em rede abre espaço para um conjunto infinito de trans-formações, seja 

dos atores envolvidos no processo formativo, seja no processo formativo em si.  

Fazendo breve menção a importância da composição e conteúdo dos posts mencionados, é 

possível destacar algumas publicações interessantes. Dentre os posts selecionados manualmente, 

pode-se notar na categoria relatos de experiência, a  presença frequente de narrativas das vivências 

pelo projeto Rondon e VerSus, a disseminação de produtos referente à atividades e conteúdo de cursos 

de formação profissional, sendo em grande parte vinculados a Instituições de ensino superior;  Além 

do compartilhamento de ações de equipes de saúde de todas as partes do país, reafirmando o SUS que 

dá certo.  

Trechos como o exposto abaixo, são aparições comuns dentre as publicações: 

 “Bom, posso dizer que foi uma experiência maravilhosa, discutimos políticas públicas, 

conhecemos serviços de saúde, municípios, vivenciamos como usuários, problematizamos, vivi 

intensamente o SUS durante os 9 dias que ficamos reclusos em um hotel e aprendi muito e fiquei 

cada vez mais apaixonada e motivada a seguir por esse caminho.” (Post de Tatiana Siqueira sobre 

a experiência do Versus em 2012) (RHS, 2019). 

“O grupo de enfermagem, Escola Técnica Geração junto com o Professor Sérgio Clemente, 

elaborou um trabalho sobre humanização, cada grupo escolheu três experiências do humaniza SUS, 

e através das experiências elaboramos o nosso próprio conteúdo.” (...) 

“A cada relato carinhosamente lido, aumentava a vontade do grupo cada vez mais não de 

imitar, mas de criar um projeto lúdico para as crianças da área hospitalar, com teatros, danças, 

histórias e muitas palhaçadas, com a máxima intenção de fazer o dia de uma criança melhor, nem 

que seja por alguns minutos, mas que esses minutos se tornem inesquecíveis.” (Escola Técnica 

Geração - Turma: E219A 2018 sobre uma atividade proposta pela disciplina) (RHS, 2019). 

Da categoria de compartilhamento de materiais podemos observar a difusão, principalmente 

de cartilhas e artigos, como pode-se exemplificar o post: “II Mostra de Humanização – Dossiê do 

Colegiado Gestor e Materiais disponibilizados aos participantes” que anexa em seu conteúdo as 



92 

 

 

 

 

 

 

cartilhas da PNH e os cadernos Humanizasus. Publicado em 2013 pela humanauta e editora Patrinutri 

(RHS, 2019). 

A plataforma também é amplamente utilizada para divulgação de eventos da Saúde e cursos 

de formação profissional e educação popular. Além das categorias pelo cunho temático dos posts, 

foram discriminadas duas categorias para reunir posts com carácter principal difusionista. Como 

exemplo encontra-se publicado na RHS datas e detalhes sobre inscrição para cursos de mestrado, 

especializações e formações capacitivas.  Foram aceitas para análises postagens que fornecem 

informações detalhadas e em formato textual e não somente folders de divulgação. Vide exemplo: 

 

Também é possível destacar contraste notório nas publicações e interações vinculadas a 

Instituições de ensino superior e formação acadêmica. Alguns docentes têm inserido o acesso à 

plataforma como ferramenta didática para compreensão da rede de saúde e experiência de constituir 

tal rede. Tal contraste pode ser exemplificado pelo trecho do post destacado abaixo e pelo grafo 4 do 

tópico subsequente. 

“No decorrer dessa disciplina eu e meus colegas enfrentaremos o desafio de fazer diversas 

postagens e debater com vocês sobre temas relevantes para o estudo e melhor compreensão da 

Gestão em Saúde, principalmente no âmbito do SUS. 
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Espero trocar muitas experiências com vocês, ensinar e aprender – já que não é possível fazer 

apenas um dos dois. Espero ainda que este espaço seja muito rico e que eu continue por aqui mesmo 

após o término do semestre e das “obrigações” acadêmicas com a RHS.” (Postagem de Daniel 

Catoira, 2016 sobre a disciplina Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde ofertada pelo docente 

Gustavo Nunes) (RHS, 2019) 

RESULTADOS EM GRAFOS EXTRAÍDOS DO GEPHI  

Uma outra forma de explicitar as ações formativas na rede as interações decorrentes dessas 

ações, faremos uso de um recurso específico para análise de redes: a plataforma do Gephi nos 

possibilita uma série de análises amparadas por um instrumento de percepção visual das redes. É um 

programa exclusivo para tratamento de dados e manipulação de gráficos para análise e apresentação. 

No gephi é possível importar os dados de uma rede e organizá-los através de um mecanismo intrínseco 

de tratamento de dados. Importamos todos os posts selecionados para nossa análise para a plataforma 

e em seguida as combinações de posts e comentários foram estudadas e organizadas tornando possível 

a compreensão das interações dos “nós” da rede ( termo correspondente aos usuários ou humanautas) 

através das configurações das “arestas” ( termo correspondente aos comentários realizados nas 

postagens). 

Para ampliar as possibilidades de análise, alguns filtros diversos foram aplicados para o 

tratamento dos grafos. Apresentamos a seguir algumas imagens extraídas da plataforma Gephi com 

descrição do tratamento e demonstração objetiva da dinâmica da RHS no que se refere a interação de 

usuários pela temática da Educação e Formação em rede, propostas no presente trabalho. 

Grafo 1 

A Rede Humanizasus da Educação e Formação em Saúde 

Observamos a seguir a interação da rede com relação aos nossos descritores “educação” e 

“formação”. Em outras palavras, nesta imagem é possível observar Humanautas (usuários da RHS) 

identificados como circunferências de diâmetros variados e as interações entre si à partir de posts 

publicados a respeito da formação e educação em saúde. 
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Cada nó (usuário) se liga a outros nós por uma aresta (comentários no post), sendo possível 

perceber e destacar uma grande troca de interações sob uma percepção geral da rede.  

O diâmetro dos nós correspondem ao grau de relevância do nó na rede, e é diretamente 

proporcional ao número de interações por comentários deste usuário (comentários feitos e recebidos). 

Isto é, quanto maior a circunferência, maior o número de comentários trocados.  

Para gerar tal gráfico utilizamos a plataforma Gephi com distribuição calibrada à Fruchterman 

Reingold com gravidade 25.0, sem sobreposição. Foram calculadas as estatísticas de modularidade e 

grau médio, utilizadas para gerar a aparência que distingue os nós por tamanho quanto ao seu grau de 

relevância e por cor quanto ao seu cluster de pertencimento.  

 

Grafo 2 

Identificando os clusters 

Os clusters são considerados grupos coesos de nós. Podem ser associados a grupos sociais que 

compõe as redes. Cada grupo é unido a outros grupo através de laços individuais de seus membros, 

possibilitando assim uma rede expandida e complexa formada por vários clusters. (RECUERO, 

2005)  
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Dentro da Rede Humaniza Sus de Formação e Educação, podemos identificar a presença de 

alguns grupos, que foram identificados por se perceber maior intensidade nas trocas entre si através 

de comentários em post. Estes grupos (clusters) foram destacados de cores diferentes para que fosse 

possível a identifica-los e compreendê-los. 

Sob distribuição Force Atlas 2, com alternativas de comportamento para “evitar sobreposição” 

e “dissuadir hubs”, com gravidade e aproximação calibradas a 0.5 obtem-se o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafo 3 
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Relevância dos nós 

No gráfico tratado e exposto a seguir podemos observar a densidade dos nós segundo grau de 

relevância, ou seja, a intensidade e frequência das relações que estabelecem com outros nós e a 

importância deles para coesão da rede.  

A distribuição utilizada foi o Force Atlas com distribuição da atração e força de repulsão 200. 

Em seguido para facilitar a percepção visual propõe-se uma coloração monocromática e o aumento 

dos tamanhos naturais e proporcionais das arestas e dos nós. 

 

 

Para compreendermos a relevância dos nós que possuem maior número de interações por comentários 

na Rede, foi gerado um gráfico retirando os quatro principais usuários destacados por grau de 

relevância.  

Tratam-se das circunferências Rosa, Laranja, Verde claro e Azul escuro (no grafo 2). Após 

retirados os mencionados nós observamos a dissuasão de muitos nós que antes compunham o todo e 

também o desprendimento de um dos clusters da Rede. 

Segue imagem demonstrativa: 
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Grafo 4 

As categorias 

O gráfico acima demonstra o comportamento das interações da nossa amostra a partir da 

perspectiva das categorias temáticas criadas para análise. É possível observar em azul escuro a 

presença marcante das instituições de ensino superior no fluxo do diálogo e trocas sobre formação e 

educação, como já mencionado anteriormente. Além da predominância da característica institucional 

de formação, o gráfico apresentado nos permite visualizar as demais categorias em rede. 

O gráfico foi gerado com Force Atlas com distribuição da atração e força de repulsão 200. A 

coloração dos nós foi segundo suas categorias assim como as arestas de interação por comentários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi possível observar ao longo de todo trabalho que a Rede Humanizasus é um importante e 

potente dispositivo para fortalecimento da universalidade do SUS. Assim como também se manifesta 

como de forma coesa e eficiente como estratégia formativa para a saúde. Por diferentes meios, a 

plataforma tem sido utilizada para manifestação de processos de aprendizagem e difusão de produtos 

e resultados capativos. A rede HumanizaSUS configura-se como a maior  e mais perene rede social 

da saúde no Brasil. É possível identificar fragilidades e limitações na experiência de uma rede virtual, 

sendo a principal delas a restrição para membros que acessem meios de comunicação digitais e a 

Internet, logo não é possível garantir a acessibilidade igual a todos os usuários, estudantes, gestores 
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e trabalhadores da rede de saúde. Entretanto a característica virtual também é uma expansora de 

fronteiras, tornando os usuários mais próximas e permitindo a troca entre territórios fisicamente mais 

distantes. 

As vivências compartilhadas configuram em uma rede afetiva, com trocas de conhecimento e 

experiências capazes de potencializar as ações e movimentos sociais dentro da saúde. 

Foi possível notar que a capacidade da rede é bem mais ampla do que a performance atual e 

que a difusão da webpage pode tornar o espaço cada vez mais potente e completo, com distintas 

individualidades que possam somar singularmente com o todo.  
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Resumo  

Introdução: O objeto central desta investigação é a Rede HumanizaSUS (RHS), rede social 
(redehumanizasus.net) criada e desenvolvida como dispositivo da Política Nacional de Humanização 
do Ministério da Saúde (PNH/MS) com o intuito de ampliar a capilarização da Política e ofertar à 
sociedade brasileira um espaço colaborativo, inteiramente livre e aberto, de tal forma a permitir a 
divulgação e a troca de experiências em torno do chamado “SUS que dá certo”. Entre a proposição 
feita em 2008 de uma rede social vinculada à PNH/MS (cujas apostas iniciais estavam estreitamente 
vinculadas à ideia de se fomentar e tirar proveito de uma inteligência coletiva para o fortalecimento 
dessa Política e do SUS) e hoje, deu-se uma profunda transformação no cenário das tecnologias 
digitais de comunicação em rede. São questões que não podem deixar de ser levadas em conta em 
qualquer recorte de estudo que se faça dessa experiência de rede social, a despeito de toda sua 
contrastante singularidade. Entretanto, dentre as inúmeras possibilidades de se investigar este 
objeto plural, opta-se aqui por priorizar o seu estudo enquanto uma rede social acoplada a uma 
política pública, procurando, primordialmente, entender sua participação na produção dessa 
política. Trata-se de descrever e analisar o funcionamento e a dinâmica intrínseca dessa rede social, 
com foco em suas interrelações com a política pública específica à qual está vinculada (PNH/MS) e, 
mais amplamente, com o SUS, verificando como se dão suas interferências recíprocas, isto é, como 
as ações da política se expressam e interferem na dinâmica da rede e vice-versa. Enquanto um 
estudo de caso, deve contribuir para um maior conhecimento empírico do caso, buscando 
responder a uma série de questões mais diretas e específicas, tais como: qual a singularidade da 
experiência tratada nessa rede social? Do que se fala, de que mundo se trata em suas páginas? Que 
padrões comunicacionais podem ser reconhecidos nesse espaço relacional? Como uma tal rede 
social participa da produção efetiva de uma dada política pública? Em que medida e como ela faz 
essa política (mais) pública? Objetivos: Descrever e analisar a Rede HumanizaSUS como um objeto 
sociotécnico que se faz dispositivo de uma política pública, tanto em sua dinâmica intrínseca de 
formação de laços sociais, quanto em termos das influências recíprocas entre a RHS e a PNH/SUS. 
Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de caso, o que significa que se lança mão de uma 
combinatória de métodos e técnicas de investigação, segundo um desenho geral que se orienta pela 
chamada triangulação, uma perspectiva que preconiza a articulação entre múltiplas técnicas, 
métodos, observadores e interpretações. Considerando-se que os três requisitos fundamentais para 
um estudo de caso, além da triangulação, são a atenção aos contextos, a atenção às atividades e o 
conhecimento experiencial, na presente investigação, eles devem ser satisfeitos pela combinatória 
de: descrições e análises de contextos (políticos e tecnológicos); descrições e análises estatísticas 
das atividades e dos relacionamentos em rede; observações-participantes, análise de conteúdos, 
análise de conversas, levantamentos de informação/opinião (questionários) e depoimentos sobre a 
experiência de participação na rede (entrevistas e grupos focais) colhidos junto a usuários, 
colaboradores, editores e administradores da RHS, com vistas a se obter uma ampliação das 
referências interpretativas. Resultados Esperados: A presente investigação pretende contribuir 
para os estudos sobre políticas públicas e redes sociais, considerando o caso PNH/RHS. Espera-se 
poder contribuir tanto para a reflexão teórico-conceitual (problemas e potencialidades nas relações 
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políticas públicas/redes sociais), quanto para uma discussão mais metodológica (como os diferentes 
métodos utilizados produzem perspectivas complementares sobre o mesmo objeto sociotécnico, 
contribuindo para a análise de redes sociais enquanto um dispositivo de políticas públicas).  

Rede HumanizaSUS: 
estudo de caso de uma rede social 

como dispositivo de uma política pública 

Introdução  

O objeto central desta investigação é a Rede HumanizaSUS (RHS)  

(http://redehumanizsus.net), rede social criada e desenvolvida como dispositivo da Política 
Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (PNH/MS) com o intuito de ampliar a capilarização 
da Política e ofertar à sociedade brasileira um espaço colaborativo, inteiramente livre e aberto, de 
tal forma a permitir a divulgação e a troca de experiências em torno do chamado “SUS que dá certo”.  

Com 10 anos de existência, tendo recebido mais de 5 milhões de visitas de aproximadamente 

4 milhões de indivíduos que visualizaram cerca de 10 milhões de páginas, com mais de 35 mil 
usuários cadastrados e cerca de 14 mil postagens publicadas que receberam mais de 37 mil 
comentários, ela se afigura como uma das mais potentes e perenes experiências de 
desenvolvimento de uma rede social vinculada a uma política pública de que temos conhecimento. 
Trata-se de uma experiência multifacetada e, portanto, passível de inúmeras abordagens 
investigativas, o que nos desafia, em primeiro lugar, a bem delimitar o problema da presente 
investigação.  

Antes de indicar o recorte mais preciso do presente estudo, cabe ressaltar, preliminarmente, que o 
cenário das tecnologias digitais de comunicação em rede foi marcado, ao longo da última década, 
por uma fortíssima expansão do fenômeno das redes sociais virtuais. Essa tendência na evolução 
dos usos da internet já vinha se afirmando desde meados dos anos 1990 e conduziu ao que se 
convencionou chamar de “web 2.0”, conceito proposto para definir uma internet que passava a ser 
menos uma grande biblioteca eletrônica ou repositório virtual de documentos e, cada vez mais, uma 
plataforma em que “a regra mais importante é desenvolver aplicativos que tirem proveito dos 
efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, que tirem 
proveito 
da inteligência coletiva” (O’Reilly, 2005). Em síntese, a internet deste século tem assumido, 
crescentemente, o caráter de uma plataforma de relacionamentos, em que a infinidade de 
interações entre seus bilhões de usuários fomenta processos de aprendizado coletivo autônomo. 
Esses processos são inteiramente dependentes da mediação de artefatos tecnológicos que em 
nenhuma hipótese são “neutros”; estão inteiramente baseados na operação de algoritmos que 
instruem e, dessa forma, intervêm nesse processo.  
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Esse novo cenário adquiriu nitidez e expressão dramática, sobretudo, nos últimos anos. Assim, 
quando a RHS foi lançada em 22 de fevereiro de 2008, a experiência brasileira da internet já estava 
marcada pelo fenômeno do Orkut, plataforma de comunidades virtuais oferecida pelo Google que 
adquiriu grande popularidade no país, mas o Facebook e o Twitter, que tinham apenas dois anos de 
existência como plataformas abertas, ainda não tinham obtido penetração significativa entre nós. 
O Facebook, que hoje domina o universo das redes sociais em todo mundo, só adquiriria uma 
expressão realmente significativa no Brasil (superando o Orkut, que foi desativado em 2014) a partir 
de 2011 (ao longo deste ano, o número de usuários do Facebook no Brasil quintuplicou). Como se 
pode notar, a criação da RHS antecedeu a explosão das grandes plataformas de relacionamento – 
que são, hoje, sinônimos de “redes sociais”, quando não são praticamente sinônimos de “internet” 
para milhões de usuários em todo mundo, tamanha sua dominância na experiência de uso da rede 
digital. O desenvolvimento e consolidação da RHS como rede social, em toda sua singularidade, se 
deram contemporaneamente à eclosão desse fenômeno e imersos no caldo produzido por esse 
fenômeno sociotécnico das redes sociais virtuais, que reconfigurou, em brevíssimo espaço de 
tempo, os modos de vida da humanidade em todas as suas esferas: comunicacional, cognitiva, 
emocional, subjetiva, política, cultural, econômica etc.  

Em suma, o que se pretende ressaltar com essas considerações introdutórias é que, entre a 
proposição feita em 2008 de uma rede social vinculada à PNH/MS (cujas apostas iniciais estavam 
estreitamente vinculadas à ideia de se fomentar e tirar proveito de uma inteligência coletiva para o 
fortalecimento dessa Política e do SUS) e hoje, se deu uma profunda transformação no cenário das 
tecnologias digitais de comunicação em rede, de tal sorte que a realidade atual exige que se leve 
em consideração uma nova configuração do campo problemático e que se ressitue os sentidos 
daquelas apostas iniciais. Na presente investigação será preciso, por exemplo, levar em 
consideração que o conceito de inteligência coletiva (Lévy, 1998; Mulgan, 2014) que estava na base 
de algumas das principais apostas desse projeto, sofreu grandes deslocamentos e redefinições, num 
contexto em que a produção de diferentes formas de inteligência artificial adquiriu uma força 
inaudita com os avanços nas possibilidades de processamento e exploração do big data (Helbing et 
al., 2017; Kitchin, 2014) e no qual o “governo” por algoritmos de diversos aspectos da vida se tornou 
uma das discussões políticas mais fundamentais (Danaher et al., 2017; Silveira, 2016). Todas 
questões, enfim, que não poderiam deixar de ser levadas em conta em qualquer recorte de estudo 
que se faça, nesse momento, dessa experiência de rede social, a despeito de toda sua contrastante 
singularidade.  

Assim, dentre as inúmeras possibilidades de se investigar este objeto plural, opta-se aqui por 
priorizar o seu estudo enquanto uma rede social acoplada a uma política pública, procurando, 
primordialmente, entender sua participação na produção dessa política. Em outras palavras, trata-
se de um estudo que visa descrever e analisar o funcionamento e a dinâmica intrínseca dessa rede 
social, com foco em suas interrelações com a política pública específica à qual está vinculada 
(PNH/MS) e, mais amplamente, com o SUS, verificando como se dão suas interferências recíprocas, 
isto é, como as ações da política se expressam e interferem na dinâmica da rede e vice-versa.  

A originalidade da experiência impõe que se busque compreender como a oferta pública de uma 
rede social e colaborativa temática inteiramente livre e aberta pode interferir nos modos de 
produção de uma política pública específica. No caso, uma política de humanização que visa, 
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fundamentalmente, promover mudanças nos modos de gestão e produção de cuidado no SUS. Ao 
mesmo tempo, se destaca o fato de que não se trata de uma rede social para formuladores/gestores 
(senso estrito) da política em questão, mas uma rede aberta à participação de qualquer 
trabalhador/usuário (senso lato) dos serviços de saúde, o que faz com que suas interferências na 
produção da política de humanização se devam, em grande medida, à simples oferta de um espaço 
de expressão e visibilidade para as dimensões de produção cognitiva e afetiva inerentes ao cotidiano 
do trabalho em saúde.  

O esforço de assim delimitar o problema de pesquisa e formular suas hipóteses principais indica sua 
inequívoca adesão a um campo teórico-filosófico que articula uma constelação de conceitos, 
entendidos como de suma importância para se pensar as práticas de produção de saúde e que, 
nesse momento, cabem ser apenas sumariamente mencionados. Este referencial valoriza a 
dimensão de produção imaterial do trabalho em saúde, pensado, portanto, como trabalho 
cognitivo-afetivo e biopolítico, como trabalho que se dá necessariamente nos encontros, nas 
conversas, colocando corpos e mentes em relação, em rede, o que, portanto, confere relevo à 
problemática da ativação de redes, à temática da cultura digital e da ética hacker, ao desafio de 
ativar uma inteligência coletiva, de aumentar a potência de ação coletiva, a própria produção do 
comum, a produção de saúde como produção do comum, a produção de redes de produção de 
saúde, entre outros conceitos e imagens do pensamento (Boutang, 2007; Costa, 2005; Hardt, 2003; 
Lévy, 1998; Lévy, P. 2005; Malini, 2017; Mulgan, 2014; Negri e Hardt, 2004; Negri e Lazzarato, 2001; 
Pelbart, 2003; Teixeira, 2004; Teixeira, 2005a; Teixeira, 2005b; Teixeira, 2015; Virno, 2013).  

À luz desse referencial ou, mais exatamente, radicalizando suas perspectivas ético-políticas, pode-
se dizer que o problema de pesquisa aqui formulado se orienta na direção de questões tais como: 
seria possível uma política pública multitudinária? Um devir-multidão da política pública? Ou ainda: 
seria possível a produção de uma política pública em rede, de modo distribuído, não centralizado? 
Um devir-política pública da multidão?  

Contudo, ainda que o presente estudo possa contribuir para a produção de declarações teóricas 
que dialoguem com esse âmbito de questões filosóficas e políticas, o estudo desse caso deve 
contribuir, primordialmente, para um maior conhecimento empírico de sua singularidade, buscando 
responder a uma série de questões mais diretas e específicas, tais como: qual a singularidade da 
experiência tratada nessa rede social? Do que se fala, de que mundo se trata em suas páginas? Que 
padrões comunicacionais podem ser reconhecidos nesse espaço relacional? Como uma tal rede 
social participa da produção efetiva de uma dada política pública? Em que medida e como ela faz 
essa política (mais) pública?  

Sabe-se que para se obter as respostas adequadas a estas perguntas é preciso levar em conta, por 
um lado, as especificidades da PNH/MS como uma política pública e o tipo de intervenção que 
pretendeu operar nas práticas de gestão e cuidado em saúde no SUS (Brasil, 2008; Brasil, 2009) e, 
por outro, a evidência de que a RHS tem se caracterizado como uma “máquina expressiva” do 
mundo do trabalho em saúde, em maior ou menor grau, atravessado pelo “movimento 
HumanizaSUS”; em outras palavras, é uma “máquina expressiva” do mundo do trabalho em saúde 
que, por sua própria convocação temática (humanização), coloca em primeiro plano a dinâmica 
produtiva eminentemente cognitiva, afetiva, coletiva e comunicacional desse trabalho.  
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Daí ser central na formulação do problema a compreensão a respeito da natureza do trabalho em 
saúde enquanto trabalho cognitivo-afetivo e sua produção biopolítica, isto é, que produz um 
comum (enquanto “formas de vida” que, no caso, se expressam em diferentes concepções do que 
seja uma política pública e do que seja produzir saúde) e que depende de um comum para ser 
produzido (redes colaborativas/sociais, inteligência coletiva, potência de ação coletiva).  

Hipótese  

A hipótese principal do presente estudo é de que a oferta de redes sociais e colaborativas vinculadas 
a políticas públicas possa modificar significativamente os modos de se produzir essas políticas, no 
sentido de radicalizar o seu caráter público pela intensificação da experiência participativa e 
democrática na formulação e na efetivação da política.  

Objetivo principal: 
Descrever e analisar a Rede HumanizaSUS como um objeto sociotécnico que se faz dispositivo de 
uma política pública.  

Objetivos específicos:  

- Descrever as práticas de produção do laço social em rede que possam ser reconhecidas como 
manifestações de formas específicas de inteligência coletiva e como essas práticas se configuram 
em estratégias produzidas no âmbito da RHS.  

- Descrever e analisar em que medida e como a RHS amplia a potência de ação coletiva de uma 
política pública de humanização da gestão e do cuidado em saúde.  

- Descrever e analisar em que medida e como a RHS confere novos sentidos para uma política 
pública de humanização da gestão e do cuidado em saúde.  

Metodologia  

O cumprimento desses objetivos exigirá a realização da mais ampla documentação possível dessa 
experiência única e relevante, tanto em termos quantitativos (“em que medida”), quanto em 
termos qualitativos (“como”).  

Ainda que as estratégias de investigação adotadas combinem abordagens quantitativas e 
qualitativas, exagerar essa distinção não parece ser a melhor expressão do desenho geral que está 
sendo pensado. Entende-se, contudo, que será preciso conduzir dois grandes grupos de estudos do 
dispositivo RHS:  

- Estudar o desempenho do dispositivo segundo alguns “parâmetros intrínsecos” (o que envolve 
uma utilização predominante de técnicas estatísticas e matemáticas);  



108 

 

 

 

 

 

 

- Estudar o desempenho do dispositivo segundo alguns “parâmetros extrínsecos” (o que envolve 
uma utilização predominante de técnicas de pesquisa qualitativa).  

A necessidade de se conduzir esses dois grandes grupos de estudos faz com que o projeto de 
pesquisa se estruture em torno de dois braços principais, nomeados da seguinte forma:  

(1) Estudos da estrutura e dinâmica da sociabilidade em rede;  

(2) Estudos da produtividade própria da vida em rede.  

Antes de passarmos à descrição mais detalhada desses dois grandes braços da pesquisa, elencando 
as principais tarefas e técnicas de pesquisa envolvidas, cabem algumas considerações 
metodológicas mais gerais, inclusive, para que fique claro que a subdivisão nesses dois braços 
cumpre apenas um papel estratégico e de organização do trabalho investigativo, mas seus 
resultados não podem ser considerados e tratados separadamente, uma vez que as sínteses que 
devem ser necessariamente produzidas, como horizonte último desta investigação, combinam de 
múltiplas formas seus achados e análises.  

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, uma modalidade de pesquisa que, segundo 
Triviños (1990), realiza um duplo movimento: (a) compreender, da forma mais abrangente possível, 
o objeto sob estudo, analisando, da maneira mais detalhada possível, suas singularidades e como se 
correlacionam com o contexto social e político mais amplo; e (b) produzir declarações teóricas mais 
gerais sobre os processos em foco nos estudos de casos singulares, o que não significa pretender 
fazer generalizações de seus resultados.  

A maior contribuição do estudo de um caso é explorar situações e tendências, debatendo, à luz das 
respostas criativas e singulares daquele caso, quais são suas contribuições frente a um problema 
geral (Deslandes e Gomes, 2004) – no nosso ”caso”, o de contribuir para se compreender como o 
desenvolvimento de práticas sociais de produção de inteligência coletiva através de redes sociais 
pode modificar os modos de se produzir políticas públicas, em particular, no sentido de radicalizar o 
seu caráter público pela intensificação da experiência participativa e democrática na formulação e 
na efetivação da política. Nesse sentido, é essencial que se possa enunciar as condições de 
existência dessa rede, que devem ser consideradas como elementos que ajudam a explicar suas 
características específicas de sociabilidade (Martins, 2016), tanto quanto seus efeitos nos modos de 
se produzir uma dada política pública.  

Sobre estudo de caso, ainda é importante dizer que, embora seja um jeito comum de se fazer 
pesquisa qualitativa...  

“A pesquisa por estudo de caso não é nova, nem essencialmente qualitativa. Estudo de caso não é 
uma escolha metodológica, mas uma escolha do que deve ser estudado. Se estudo de caso é mais 
humano e, em alguns sentidos, transcendente, é porque os pesquisadores o são, e não por causa 
dos métodos. Quaisquer que sejam os métodos que escolhamos para estudar o caso. Nós podemos 
estudá-lo analiticamente, holisticamente, integralmente por medidas repetidas ou 
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hermeneuticamente, organicamente ou culturalmente, ou por métodos combinados – desde que 
nos concentremos, pelo tempo que durar, no caso.” (Stake, 2005; p.443)  

Sempre cabe se perguntar o que pode efetivamente ser conhecido sobre um caso. Neste momento, 
contudo, apenas será apresentada uma dada combinatória de métodos e técnicas de descrição e 
análise que resulta de escolhas estratégicas instruídas pelas perguntas principais da pesquisa, 
seguindo um desenho geral que se orienta pela chamada triangulação, uma perspectiva que 
preconiza a articulação entre múltiplas técnicas, métodos, observadores e interpretações (Minayo, 
2002). Ou, como coloca Stake:  

“... triangulando descrições e interpretações, não apenas num único momento, mas 
continuamente através do período de estudo. Para uma dada comunidade de pesquisa qualitativa, 
estudos de caso se concentram no conhecimento experiencial do caso e dedicam uma grande 
atenção à influência de seus contextos políticos, sociais e outros. Para quase todas, o 
entendimento ótimo do caso requer meticulosa atenção a suas atividades.” (Stake, 2005; p.443-4).  

Nessa síntese, Stake destaca três requisitos fundamentais para um estudo de caso, além da 
triangulação:  

- atenção aos contextos; 
- atenção às atividades; 
- conhecimento experiencial.  

Na presente investigação, eles devem ser satisfeitos pela combinatória de: descrições e análises de 
contextos (políticos e tecnológicos); descrições e análises estatísticas das atividades e dos 
relacionamentos em rede; observações-participantes, análise de conteúdos, análise de conversas, 
levantamentos de informação/opinião (questionários) e depoimentos sobre a experiência de 
participação na rede (entrevistas e grupos focais) colhidos junto a usuários, colaboradores, editores 
e administradores da Rede, com vistas a se obter uma ampliação das referências interpretativas.  

Temos, enfim, que essa caracterização da presente investigação como um estudo de caso também 
se presta a criar um espaço de conversação mais amplo, que ponha em diálogo diferentes 
abordagens metodológicas e epistemológicas: das que escrutinam os métodos de pesquisa para 
internet (Fragoso et al., 2013), às que estão discutindo as novas epistemologias e as mudanças de 
paradigmas na pesquisa na era do big data (Kitchin, 2014), além das que buscam desenvolver 
métodos para a “avaliação de intervenções complexas” (Minayo et al., 2005; Moore et al., 2015; 
Silva & Lee, 2015) ou a análise de políticas públicas (Mattos e Baptista, 2015).  

Feitas essas breves considerações gerais – e tomando, primordialmente, o cuidado de manter toda 
a concentração no caso –, passemos à descrição e ao detalhamento metodológico do estudo.  

Estudos preparatórios:  

A preparação do campo dessa pesquisa requer a realização de alguns levantamentos e estudos 
prévios, abaixo discriminados:  
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• Primeiramente, a definição do recorte temporal a ser estudado: do lançamento da 
plataforma (22/02/2008) até 31/12/2017, totalizando praticamente uma década de 
existência desse dispositivo.  

• Estudo dos bancos de dados gerados pela plataforma, preparando um inventário das 
variáveis e cruzamentos possíveis.  

• Estudo monográfico que sistematize os principais aspectos e referências da história da PNH 
e da RHS. Essa primeira grande tarefa inclui a descrição dos princípios, diretrizes e, 
principalmente, das ações que caracterizaram, em diferentes momentos, a política pública 
a que esta rede social se vincula. O objetivo é compor um relato detalhado do processo de 
criação da PNH no MS e da RHS no âmbito da PNH/MS, bem como seus principais 
movimentos ao longo dos vários anos de existência destes dispositivos (PNH e RHS; política 
pública e rede social).  

• Descrição da evolução do objeto sociotécnico da Rede HumanizaSUS, tanto em sua 
dimensão tecnológica, quanto das estratégias de mediação, compondo um memorial 
descritivo da estrutura geral de funcionamento do sistema (arquitetura da rede e suas 
principais ferramentas e funcionalidades), nas diferentes versões por que passou em seu 
processo de desenvolvimento tecnológico, assim como dos diferentes arranjos de mediação 
e curadoria humana.  

• Produção de um painel integrado com: os principais dados webométricos da plataforma 
(acessos, origem dos acessos, geomapa de acessos, visualizações, cadastros, postagens, 
comentários) obtidos a partir do Google Analytics e de consulta SQL da base de dados da 
plataforma da RHS + “nuvem de palavras” dos conteúdos dos posts + dados da evolução do 
dispositivo sociotécnico (os eventos marcantes da evolução da tecnologia e dos arranjos de 
mediação/curadoria humana) + eventos importantes na história da PNH/MS e do SUS ao 
longo do recorte temporal definido para o estudo. Painel produzido com a ferramenta 
Tableau (ferramenta gratuita para publicação de visualizações interativas de dados na web: 
https://public.tableau.co m/pt-br/s/), permitindo que se explore a visualização dos dados 
acima mencionados dia-a-dia ou para qualquer intervalo de tempo definido entre 
01/01/2008 e 31/12/2017.  

Estes estudos constituem etapa prévia para todas as investigações a serem realizadas no âmbito 
deste projeto, ao mesmo tempo que já representam seus primeiros produtos. Em especial, o painel 
para visualização interativa de dados que, ao integrar numa mesma timeline várias camadas de 
informações, será um recurso fundamental para identificar tendências e estabelecer periodizações 
que orientem a formulação de perguntas e os recortes mais específicos das investigações, assim 
como as interpretações e análises que serão realizadas: 
https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS1_0/PainelRHS1_0?publis h=yes  

Esses estudos preparatórios já se encontram praticamente concluídos e se utilizaram de 
documentos (sobre o SUS, a PNH e a RHS) e dados (sobre a atividade da RHS) que estão inteiramente 
públicos e de livre acesso. Também cabe destacar que todos os conteúdos publicados na RHS são 
"contratualmente" públicos (segundo os "termos de uso" aceitos por todos os usuários da Rede: 
http://redehumanizasus.net/termos-de-uso/), pois estão sob licença Creative Commons 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pt), assim como seus bancos de dados, 
que estão disponíveis para uso por qualquer pesquisador ou outros interessados, podendo seu 
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download ser realizado através de ferramenta disponível junto com os filtros de busca de usuários 
e posts.  

 
 

Prosseguindo na apresentação detalhada do plano de estudos, passemos à descrição dos métodos 
e técnicas que serão utilizados nos já mencionados dois braços principais da pesquisa:  

(1) Estudos da estrutura e dinâmica da sociabilidade em rede: 

 Trata-se de estudar o objeto sociotécnico RHS a partir de “descrições estatísticas” de como novos 
laços vão se constituindo, novos modos de se conectar, conversar e disputar sentidos.  

Ao definir a RHS como objeto sociotécnico, concebe-se que este se caracteriza mais exatamente, 
para além da sua plataforma específica, como um agenciamento sociotécnico na web. E, para seu 
estudo, se lançará mão de diversas técnicas: webométricas, sociométricas, análise de hiperlinks, 
análise semântica e outras técnicas estatísticas e de representação de redes.  

As análises webométricas levantariam os seguintes dados principais (com amplas possibilidades de 
se realizar outros levantamentos e outras análises, conforme as hipóteses que possam vir a ser 
formuladas no processo de investigação):  

- Volume de visitantes, visitas e páginas visualizadas, segundo diferentes unidades de tempo (por 
dia, por semana, por mês, por outros recortes temporais e para toda a existência da RHS) e lugar 
(por país, estado ou cidade), e indicadores como o número de páginas visualizadas/visita, o 
tempo/visita, a proporção de primeiras visitas e a taxa de rejeição (bounce);  
- Volume de posts & comentários: os posts mais visualizados, os mais votados e os mais comentados;  
- Volume de usuários cadastrados, proporção de usuários que publicam comentários, proporção de 
usuários que publicam posts, proporção de usuários que votam nos posts;  
- Volume de atividade na lista de e-mail da RHS, no Facebook, no Twitter e outras redes sociais.  

As análises sociométricas utilizam dados que integram a base produzida pelo registro dos logins na 
Rede, o que permite rastrear os relacionamentos que vão se estabelecendo nas trocas entre os 
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participantes. Essa base de dados fornece as matrizes de relações, a partir das quais são gerados os 
grafos, os diagramas de representação da estrutura e dinâmica das redes que se tecem nas trocas 
realizadas.  

Esse tipo de análise, para além das possibilidades abertas pelo estudo comparativo dos grafos 
(forma, estrutura e dinâmica da rede), permite a construção de alguns indicadores quantitativos 
importantes para a análise de redes, como as medidas de densidade (o número de relações reais 
em relação às possíveis) e, em especial, as chamadas medidas de centralidade da rede:  

- Centralidade: número de conexões diretas que um nó tem (degrees); 
- Centralidade por interposição (betweenness): a habilidade de um indivíduo se conectar aos círculos 
importantes;  
- Centralidade por proximidade (closeness): habilidade de monitorar o fluxo de informação e 
enxergar o que está acontecendo na rede.  

Medidas que mostrem os eventos de concentração e dispersão dos agenciamentos em rede podem 
ajudar a explicar determinadas diferenciações na distribuição dos recursos, assim como os 
diferentes tipos de relação produzidos na RHS. É possível gerar matrizes/grafos de relacionamento 
entre pessoas, cidades e estados (para o Brasil e para cada estado) que fazem parte da RHS, a partir 
da rede de perfis tecida pela dinâmica dos posts e comentários. Com isso, no presente estudo, as 
análises sociométricas serão utilizadas, sobretudo, para a identificação de eventos de concentração 
de relações coengendradas por perfis que ganhem densidade e definam um agenciamento em rede 
ou uma “agência de rede”, para falarmos como nas propostas de “análise perspectivística de rede” 
formuladas por Malini (2017), inspirado nos conceitos de Eduardo Viveiros de Castro e Bruno Latour 
(em particular, sua “teoria ator-rede”: Latour, 2007). Nesse sentido, as análises sociométricas das 
relações conversacionais entre os perfis são um meio de cartografar as “perspectivas em rede”, 
os pontos de vista que fazem com que os perfis se aglutinem:  

“Nós, redes ego, componentes gigantes, modularidades topológicas são nomenclaturas e 
representações para definir agências de redes, que, mais do que atributos puramente matemáticos, 
são relações sociais que revelam os modos como o social se reagrega. Contudo, só é possível agregar 
perfis agenciados por uma perspectiva. A transformação de redes de perfis em redes sociais 
depende da ação, e esta, antes, depende de uma perspectiva. É nesse sentido que buscamos 
cartografar as perspectivas em redes, isto é, os conceitos e convicções que fazem os perfis 
(humanos ou não-humanos, mas pessoas) agirem e se aglutinarem. Para Viveiros de Castro, a 
perspectiva é menos algo que se tem, que se possui, e muito mais algo que tem o sujeito, que o 
possui e o porta, isto é, que o constitui como sujeito. Compartilhamentos e conversações em redes 
sociais são rastros digitais dos pontos de vista, cuja força num dado acontecimento social depende 
da densidade de relações fabricadas entre os perfis.” (Malini, 2017; p. 88)  

Ainda que as análises sociométricas possuam um lugar privilegiado na metodologia de análise de 
redes aqui adotada, há outros tipos de análises estatísticas de importância para o nosso estudo, 
como as chamadas análises de hiperlinks, explorando as relações mais amplas e abertas da 
plataforma com o conjunto da web. Ela envolve três tipos de análises: a análise dos intralinks, ou 
seja, dos links internos à plataforma da RHS (a rede de páginas que remetem a outras páginas da 
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própria RHS, sua rede de auto-referenciamento) e a análise de dois tipos de links externos: os 
outlinks (links na RHS para outras páginas externas à sua plataforma) e os backlinks (links externos, 
em outros sites ou mídias sociais, que referenciam páginas da RHS). Além das descrições estatísticas 
dos hiperlinks, também podem ser utilizadas técnicas sociométricas para analisar a rede de links 
internos e externos (estes últimos, os chamados estudos webanalíticos, que buscariam analisar a 
situação da RHS na web) 

Também fazem parte desse conjunto de descrições estatísticas da plataforma as chamadas análises 
semânticas, que partem da “frequencialização” dos conteúdos publicados e que podem gerar 
representações gráficas como as wordclouds ou “nuvens de palavras”. Além dessas descrições 
estatísticas com utilização de recursos (info)gráficos, também podem ser utilizadas técnicas 
sociométricas que permitam explorar as “redes de palavras” e, a partir delas, realizar análises sobre 
a “rede de sentidos” produzidos na RHS (websemântica).  

Como já foi destacado, este conjunto de análises pretende contemplar os chamados parâmetros 
“intrínsecos” de desempenho da rede, isto é, aqueles centrados nas análises dos dados de 
desempenho mensuráveis (porque registrados) na ferramenta colaborativa (modificada por todas 
as conexões que esta estabelece mais amplamente no ciberespaço). Estas análises são 
fundamentais pela possibilidade de se estabelecerem comparações com outras experiências 
similares (redes colaborativas/sociais baseadas na web) e também por fornecerem um conjunto de 
índices valiosos para a compreensão da estrutura e dinâmica da sociabilidade nesta rede.  

(2) Estudos da produtividade própria da vida em rede:  

Trata-se, neste outro subconjunto metodológico, de estudar o objeto sociotécnico RHS numa 
dimensão mais qualitativa, dirigindo a atenção para parâmetros de desempenho da rede mais 
“extrínsecos”, mais voltados para a avaliação da sua produtividade própria, isto é, dos efeitos 
produzidos pela experiência da RHS junto aos indivíduos e aos grupos que a constituem. Interessa-
nos, por exemplo, saber: quais propriamente e o que se pode dizer de seus efeitos de produção de 
subjetividade e de produção de comunidade?  

Para isso, serão utilizadas metodologias que permitam produzir acervos/memórias das 
experiências humanas produzidas em torno desse "objeto digital”, com ênfase na coleta de 
depoimentos (através de entrevistas em profundidade e grupos focais) de pessoas que vivem ou 
viveram a experiência da RHS de forma mais intensa. A ideia é dar acesso a uma dimensão dessa 
experiência que não existe senão na “memória das sensações vividas”, ativando, nas entrevistas, 
essa “memória do corpo”, como estratégia de documentação do “acontecimento” RHS na vida de 
seus usuários (Rolnik, 2014). Uma questão importante é saber quem são esses usuários, quem são 
essas pessoas que viveram ou vivem a experiência da RHS de forma mais intensa. Na verdade, a 
grande questão é saber quais são os critérios que definem a intensidade dessa experiência. Nesse 
quesito, uma referência indiscutível é o núcleo coordenador do projeto composto pelas editoras-
cuidadoras-curadoras da RHS, que podem ser ditas suas “usuárias” ultraintensivas e que, 
certamente, são capazes de identificar e indicar com grande facilidade as usuárias e os usuários mais 
intensivos da RHS, que podem, por sua vez, indicar outras usuárias e usuários intensivos, num 
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processo snowball de composição da amostra de depoentes privilegiados sobre a experiência da 
RHS.  

Contudo, numa rede digital com 35 mil usuários cadastrados, dos quais cerca de 2,3 mil publicaram 
pelo menos um post, em que muitas formas de participação e vivência intensiva da rede não são 
inteiramente visíveis e que muitas outras relações possam estar se dando e escapando à percepção 
das redes mais falantes, é preciso buscar combinar esse critério “subjetivo” a algum outro critério 
mais “objetivo”, como por exemplo a possibilidade de definir um ranqueamento geral de todos os 
perfis (usuários cadastrados) que tenham publicado pelo menos um post (2.149 em 31/12/2016), 
segundo uma certa combinatória de pesos relativos atribuídos a cada um dos indicadores de 
“intensidade de participação” que classificam os diferentes perfis. Entram na composição desse 
algoritmo que ranqueia os usuários por “intensidade de participação” os seguintes indicadores: no 
de posts publicados, no de comentários publicados, no de comentários nos seus posts, no de 
visualizações de seus posts, no de compartilhamento de seus posts, no de likes nos posts 
compartilhados, viralidade dos posts compartilhados, no de outlinks a partir de seus posts, no de 
backlinks recebidos pelos seus posts.  

Sabe-se que “intensidade de participação” não é a mesma coisa que “intensidade da experiência”, 
mas assume-se como plausível uma correlação positiva entre “intensidade de participação” e 
“intensidade da experiência”. E, ainda que se privilegie para os fins do presente estudo (fazer a 
memória dos efeitos produzidos nos corpos pelo “acontecimento” RHS) os critérios de amostragem 
baseados na experiência ultraintensiva das editoras- cuidadoras-curadoras da RHS, é interessante 
também termos critérios de amostragem parametrizados na frequência de realização de alguns 
tipos de atividades na rede, para se evitar “esquecimentos” de possíveis depoentes valiosos.  

Será, portanto, cotejando as listagens produzidas pelos dois critérios acima descritos que se fará a 
seleção das cerca de 20-30 pessoas que serão convidadas a fazer parte da pesquisa como 
depoentes, cada uma participando de um grupo focal (10 a 15 pessoas por cada um dos dois grupos 
previstos) e de uma entrevista individual em profundidade. Estes grupos e entrevistas serão 
gravados e transcritos para análise e os participantes e entrevistados darão anuência de 
participação na pesquisa através de “termo de consentimento livre e esclarecido” (ANEXO). Espera-
se que esses encontros para reativar a “memória do corpo” sejam oportunidades especiais para 
narrá-las e, com isso, se fazer o acervo da produção imaterial (cognitiva, afetiva, existencial) que se 
deu nos corpos que experimentaram ou têm experimentado o “acontecimento” RHS. Espera-se com 
isso contribuir para uma melhor compreensão dos modos pelos quais esse tipo de dispositivo 
produz encontros e acontecimentos, assim como efeitos de subjetivação (de produção de 
conhecimentos, afetos e modos de vida).  

Contudo, a RHS é um “acontecimento” cuja produtividade própria não diz respeito apenas às marcas 
deixadas nos corpos, mas também aos rastros humanos deixados no ciberespaço, sob a forma dos 
diferentes tipos de uso da plataforma e dos conteúdos nela publicados, comentados e 
compartilhados. Por isso, nesse braço da investigação, também se procederá à análise dos usos e à 
análise dos conteúdos publicados na RHS, bem como à análise das conversas produzidas a partir 
desses conteúdos.  
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Para a análise dos usos, combinar-se-á a observação-participante (“etnografia online”, cf. Markham, 
2005) com dados obtidos por um questionário online (com respostas fechadas e algumas poucas e 
bem delimitadas possibilidades de respostas abertas), com o intuito de identificar os principais 
padrões de uso da plataforma, categorizá-los e estabelecer uma tipologia (sobre as quais já temos 
algumas hipóteses, estabelecidas na experiência de participação intensiva na vida da rede).  

A identificação destes distintos padrões de uso e relacionamento com a RHS (que corroboraria nosso 
entendimento de que a experiência RHS se compõe de uma diversidade de “experiências RHS”), 
constitui um passo importante neste estudo de caso da Rede, pelo que pode contribuir para a 
seleção dos “casos de uso” indicativos de um tipo de experiência colaborativa ou de agenciamento 
“acontecimental” que mereça ser melhor estudado com métodos complementares.  

Para a análise dos conteúdos (que também pode chegar a uma categorização e ao estabelecimento 
de uma tipologia dos conteúdos publicados na Rede), o grande desafio também será a definição dos 
critérios para a seleção do corpus de “textos e conversas” a serem analisados (Peräkylä, 2005). Para 
isso, é preciso ter bastante clareza a respeito do papel que desempenha uma análise de conteúdo 
de textos e conversas no quadro de um estudo de caso de uma rede colaborativa e social. Assim, por 
exemplo, pode ter grande importância na descrição e análise da RHS enquanto uma “rede de textos 
e conversas”, a consideração de alguns critérios de relevância que poderiam modular a seleção dos 
textos e conversas a serem analisados, tais como: os posts mais visualizados, os mais comentados, 
os mais compartilhados.  

Contudo, esses únicos critérios de relevância certamente não são suficientes para dar conta de toda 
gama de conteúdos significativos que têm se expressado em suas páginas. Por esse motivo, se 
procederá a diferentes seleções de corpus de textos e conversas, partindo-se de diferentes critérios, 
orientados pelas perguntas mais específicas dirigidas ao gigantesco acervo de textos e conversas 
sobre humanização em saúde que é a RHS, perguntas colocadas a partir de linhas de análise 
específicas sobre as possíveis relações entre as políticas públicas de saúde e as atividades 
observadas na rede.  

Metodologia da análise de dados  

Os dois aspectos que conferem um contorno próprio a toda essa ampla documentação descritiva e 
analítica sobre a RHS, a ser produzida com a aplicação de todos esses métodos e técnicas, são: por 
um lado, alguns aspectos fundamentais do modo como são tratados e analisados os dados 
produzidos por uma rede social (decorrente de uma compreensão empiricamente fundada a 
respeito da estrutura e dinâmica da sociabilidade produzida nas redes virtuais); por outro lado, o 
estabelecimento de alguns eixos de análise principais (decorrentes de hipóteses específicas a 
respeito das relações entre as políticas públicas de saúde e a experiência da RHS).  

No que diz respeito à abordagem dos dados, aproximamo-nos do método perspectivista de análise 
de redes sociais ou método das perspectivas topológicas e temporais, tal como nos é apresentado 
por Malini (2017). Sob vários aspectos, esse método e a discussão que o acompanha nos interessam, 
a começar pelo “entendimento de que redes não são um ‘todo’, mas são partes, lado a lado”. 
Interessa-nos porque “afirma uma ontologia fractal dos perfis e seus laços: ‘tudo são pessoas, 
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‘pequenas pessoas’, pessoas dentro de pessoas’” (p. 103-4). E, por “pessoas”, entenda-se, de fato, 
pontos de vista, perspectivas, que não coincidem necessariamente ou apenas com um perfil 
individual, correspondendo com maior frequência a um cluster de perfis. Estudos de rede sociais 
indicam que perfis em rede se adensam numa rede de perfis porque habitam uma mesma 
perspectiva, que é o que constitui agência de rede, ou seja, o que faz perfis humanos (e não 
humanos) agirem e se aglutinarem (Latour et al., 2012; Malini, 2017).  

Trata-se, portanto, de um método de análise de redes menos centrado no perfil individual e muito 
mais preocupado com “um projeto de cartografia de perspectividades em rede, porque o que 
estamos demonstrando é: a adoção de um ponto de vista é que funda o laço entre os perfis” (Malini, 
2017; p. 96 grifo nosso). Ou, em outros termos (talvez, mais técnicos), as possibilidades de 
literalmente se cartografar as perspectividades em rede se abrem pela sua expressão visual num 
grafo, uma vez que “os pontos de vista se apresentam como força conceitual aglutinadora baseada 
em relações de afinidade e representadas na forma de clusters” (p. 94). Esse método perspectivista 
se revela, ademais, tanto mais adequado, quanto se trata de estudar o caso de uma rede social que 
se articula muito mais em torno dos conteúdos publicados (posts) do que dos perfis individuais.  

A rigor, participar da RHS não deixa de já ser “a adoção de um ponto de vista”, o elemento comum 
que “funda o laço entre os perfis”. Mas, ainda assim, apesar dessa plataforma social temática já pré-
definir uma agregação de perfis em torno de um ponto de vista comum, ela jamais faz um “todo”, 
mas são sempre “partes, lado a lado”, constituindo múltiplas “perspectividades em rede”, tanto 
topológicas, quanto temporais. Topológicas, porque “toda rede é permeada de perspectivas 
topológicas de diferentes módulos associativos de nós que se conectam mais intensamente a 
outros, distinguindo-se na rede” (p. 96). Temporais, porque “a cada tempo, formam-se aspectos 
particulares dos pontos de vista que se constituem no interior da rede. E é por isso que no tempo 
molda-se o desenho final da rede” (p. 95).  

Temos, então, que, por um lado, a análise dos dados será guiada por esse “perspectivismo em rede” 
e, por outro, que o conjunto do estudo se estruturará a partir dos quatro eixos de análise principais 
definidos pelo coletivo de pesquisadores reunidos em torno desse projeto, por serem 
especialmente estratégicos para o exame das relações entre as políticas públicas de saúde e a 
experiência da RHS:  

1. A história do dispositivo sociotécnico RHS  
2. A relação com a gestão e as políticas públicas  
3. A relação com o cotidiano do trabalho em saúde e com os processos de formação  
4. A presença do cidadão e dos movimentos sociais na rede  

Quatro modos de organizar o conjunto dos conhecimentos produzidos sobre um mesmo 
objeto. Quatro modos de articular um conjunto de questões específicas com as estratégias 
investigativas comuns desse estudo de caso. Abaixo, uma breve súmula das principais 
perguntas e interesses de investigação que integrariam cada um desses quatro eixos:  

1. A história do dispositivo sociotécnico RHS  
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Estudar a RHS em sua longitudinalidade é praticamente um imperativo do método perspectivista, 
porque, como já foi dito, “a cada tempo, formam-se aspectos particulares dos pontos de vista que 
se constituem no interior da rede. E é por isso que no tempo molda- se o desenho final da rede”.  

Cabe, nesse eixo de análise, estudar o dispositivo sociotécnico RHS em sua duração, estabelecendo 
nesse continuum alguns “recortes temporais” definidos por critérios imanentes (que se 
depreendem dos movimentos efetivamente observados na rede), cotejados com periodizações 
estabelecidas por critérios “exteriores” ao que pode ser observado na rede (ou seja, baseadas numa 
história político-institucional da PNH e da RHS).  

Muitos desses “recortes temporais” são, de fato, “recortes acontecimentais”, relacionados a 
acontecimentos das mais distintas ordens que deixaram uma marca importante na história da RHS, 
destacadamente: processos formativos promovidos pela PNH (2008-2017); diferentes eventos 
regionais da PNH (2008-2017); Mostra Interativa HumanizaSUS (2008- 2009); 2o Seminário Nacional 
de Humanização (2009); incêndio da boate Kiss em Santa Maria-RS (2013); Concurso Cultural “Faço 
parte do SUS que dá certo” (2013); Semana Nacional de Humanização (2014); debate em torno do 
“fim da PNH como política de governo” (2015); entre outros.  

As perspectividades em rede são rastros de tempo, moldam a rede no tempo e fazer a história do 
dispositivo sociotécnico RHS é, em grande medida, uma cartografia das mais relevantes agências de 
rede que se formaram no continuum espaço-temporal da rede desdobrado ao longo dos seus anos 
de existência.  

2. A relação com a gestão e a política pública  

Interessa-nos estudar a RHS como espaço de geração de agendas de políticas públicas: o quanto a 
rede antecipa a pauta de políticas públicas? O quanto a rede produziu de engajamento 
político/público e ampliação do espaço de luta política?  

3. A relação com o cotidiano do trabalho em saúde e com os processos de formação  

Interessa-nos compreender como a RHS funciona como espaço de formação (informal ou formal): 
dos diferentes usos da RHS para distintos processos (informais) de formação individual ou coletivo, 
às experiências de uso da RHS em processos (formais) de formação de alunos de graduação e pós-
graduação.  

4. A presença do cidadão e dos movimentos sociais na Rede  

Interessa-nos investigar se, na presença do usuário do SUS e dos movimentos sociais na RHS, não 
seria possível identificar novas figuras da participação social na formulação e execução de políticas 
públicas.  

Resultados e produtos:  
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A presente investigação pretende contribuir para os estudos sobre as relações entre “políticas 
públicas” e “redes sociais”, considerando o caso “PNH/RHS”. Espera-se poder contribuir tanto para 
a reflexão teórico-conceitual (problemas e potencialidades nas relações políticas públicas/redes 
sociais), quanto para uma discussão mais metodológica (os diferentes métodos utilizados pela 
pesquisa, como estão relacionados entre si e como produzem perspectivas complementares sobre 
o mesmo objeto sociotécnico, contribuindo para a análise de redes sociais no encontro com 
experiências de políticas públicas).  

A comunicação desses resultados de pesquisa deve se fazer através de: (1) artigos publicados em 
periódicos de diferentes áreas de conhecimento (Saúde Coletiva, Comunicação, Ciências da 
Informação etc.); (2) um livro reunindo uma documentação abrangente da RHS a partir dos 
resultados dessa pesquisa e de outras fontes de informação, incluindo ainda “meta-análises” e 
ensaios produzidos por autores especialmente convidados para comentar a experiência RHS, o 
nosso estudo e outros temas correlatos; (3) uma videocartografia, ou seja, um documento sintético 
em suporte audiovisual para divulgação mais rápida e mais ampla dos resultados da investigação, 
explorando outras linguagens e “modos de representação de redes”. Este último produto de 
divulgação dos resultados da pesquisa seria o principal meio de fazer a chamada “devolutiva” para 
a comunidade estudada, para a própria RHS. Espera-se, ademais, que esse tipo de documento sobre 
a RHS possa potencializar o reconhecimento do seu território de experiências e da sua dinâmica 
coletiva, para antigos e novos usuários, produzindo efeitos redobrados de ativação de rede.  

A pesquisa deve ainda gerar mais três subprodutos importantes:  

- Painel com timeline e gerador de relatórios dinâmicos para o período de 2008-2018  

- Acervo/memória: o conjunto da investigação deverá gerar mais documentos e outros itens para a 
ampliação e o enriquecimento do Acervo Digital da Humanização no Brasil disponibilizado na RHS, 
já apresentado neste relatório. 

- Open research: todos os dados parciais ou completos gerados na presente investigação serão 
disponibilizados em plataforma pública, permitindo que outras análises e interpretações possam 
ser realizadas sobre este mesmo material por outros pesquisadores.  

 

Orçamento:  

O presente projeto de pesquisa faz parte de um projeto maior denominado Estudo e Pesquisa em 
Política Nacional de Humanização, Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado entre o 
Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Goiás, Processo UFG no 015807/2016-94. Este TED 
tem como finalidades apoiar (1) atividades de manutenção e desenvolvimento tecnológico da 
plataforma da RHS, (2) apoiar atividades de ativação de rede, curadoria e formação de editores-
curadores da RHS e (3) apoiar as atividades envolvidas na presente investigação, através do 
pagamento de bolsas, passagens e diárias.  
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O coordenador-responsável do TED é o Prof. Dr. Dalton Lopes Martins (professor da Faculdade de 
Ciência da Informação da Universidade de Brasília, ex-professor associado da Faculdade de 
Informação e Comunicação, mantendo-se pesquisador do Media Lab/BR da Universidade Federal 
de Goiás), enquanto a coordenação da pesquisa está a cargo do Prof. Dr. Ricardo Rodrigues Teixeira 
(professor doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo). O TED foi iniciado em março de 2017, com duração prevista de 26 meses 
(até 20/04/2019). Para a pesquisa, foi destinado o recurso total de R$ 210.000,00.  

Cronograma:  
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
____________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL  
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1. NOME: 
....................................................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE No: ........................................................................... SEXO: M □ F □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 
ENDEREÇO ................................................................................. No ........................... APTO: 
.................. BAIRRO: ........................................................................ CIDADE 
............................................................. CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) 
......................................................................  

DADOS SOBRE A PESQUISA 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  

Rede HumanizaSUS: estudo de caso de uma rede social como dispositivo de uma política pública  

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
Ricardo Rodrigues Teixeira 
Professor Doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

O objetivo deste estudo é conhecer melhor a estrutura e a dinâmica da sociabilidade em rede que 
se produz na Rede HumanizaSUS, assim como compreender melhor o seu papel na Política Nacional 
de Humanização do SUS. Para isso, serão realizados vários tipos de levantamento de dados e 
análises, incluindo a coleta de depoimentos de usuários da Rede HumanizaSUS, através de 
participação em grupo focal e entrevista individual em profundidade. O presente Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido diz respeito à participação na pesquisa como depoente nos 
grupos focais e nas entrevistas em profundidade. Os desconfortos e riscos esperados pela 
participação nessas atividades são mínimos. Por outro lado, essa participação não traz nenhum tipo 
de benefício direto para o participante, exceto a possibilidade de reflexão sobre a própria 
experiência de uso da ferramenta colaborativa e social suscitada pelo grupo focal e pela entrevista.  

Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Prof. Dr. 
Ricardo Rodrigues Teixeira, que pode ser encontrado no Departamento de Medicina Preventiva da 
Faculdade de Medicina da USP, na Avenida Dr. Arnaldo, 455 / 2o andar, Cerqueira César, São Paulo 
(SP), telefones: 11-3061-8278 e 11-3061- 8721. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 
a ética da pesquisa, entre em contato.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer tipo de prejuízo. Serão garantidos os seguintes direitos: direito de 
confidencialidade – as informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
pacientes da pesquisa, não sendo divulgada nenhuma identificação; direito de ser mantido 
atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados 
que sejam do conhecimento dos pesquisadores;  
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Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo “Rede HumanizaSUS: estudo de caso de uma rede social como 
dispositivo de uma política pública” e concordo voluntariamente em participar deste estudo.  

------------------------------------------------- 
Assinatura do paciente/representante legal Data / /  

------------------------------------------------------------------------- Assinatura da testemunha Data / /  

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual.  

(Somente para o responsável do projeto)  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

------------------------------------------------------------------------- Assinatura do responsável pelo estudo Data 
/ /  
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ANEXO 2 – Mensagens trocadas entre os pesquisadores para estruturação do 

projeto 

 

Extrato de mensagem enviada para todos os pesquisadores, em 30 de junho de 2018, abrindo 

o campo da pesquisa e estruturando as principais frentes de trabalho e suas tarefas principais. 

 

1) Notas teórico-metodológicas: 

Na última versão do projeto, há algumas mudanças (ampliações, recolocações, incorporações) que 

eu acho importante ressaltar, como parte desse nosso longo e continuado processo de formulação 

de uma plataforma de pesquisa comum. 

Algumas dessas mudanças estão relacionadas a uma certa ampliação do campo problemático pela 

incorporação de novos aportes teóricos na construção do problema de pesquisa – muitos dos quais 

resultam das leituras e webinários que realizamos em 2017. Nesta última versão, essas 

incorporações estão principalmente presentes na introdução do projeto e implicam numa certa 

recolocação do problema de pesquisa (ou a sua colocação numa perspectiva um pouco menos 

abstrata, um pouco mais contextualizada, considerando o campo problemático posto pelo 

fenômeno das redes sociais virtuais na vida contemporânea). 

Outro conjunto importante de mudanças está associado à incorporação de novos aportes 

metodológicos, mas que são efetivamente, mais uma vez, aportes teóricos, na medida em que 

pressupõem todo um conjunto de concepções a respeito da realidade do nosso objeto de estudo – 

o chamado objeto sociotécnico – e que são bem interessantes... 

Resumindo, pode-se dizer que os principais saltos produzidos nessa última versão do projeto se 

devem, em última instância, a alguns pequenos, mas decisivos avanços no campo teórico: na 

compreensão da natureza do objeto estudado e na definição do problema de pesquisa. Mas todos, 

avanços com fortes implicações metodológicas. 

O grande catalisador desses avanços teórico-metodológica foi a proposta “antropofágica” de Fabio 

Malini de um “método perspectivista de análise de redes”, que cozinha no mesmo caldeirão a 

“teoria ator-rede” do Latour (e, de quebra, a “monadologia” de Tarde) e o “perspectivismo 

ameríndio” de Viveiros de Castro. 

  

[Fabio Malini, 2017. “Um método perspectivista de análise de redes sociais: cartografando 

territórios e tempo na rede”, no livro Comunicação e Territorialidades – Poder e Cultura; Redes e 

Mídias, p.83-106] 
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A meu ver, o “método perspectivista” oferece uma resposta interessante ao problema da natureza 

do objeto (sociotécnico) em questão; uma resposta ontológica, mas com fortes repercussões 

metodológicas, com fortes repercussões, por exemplo, nos modos de se tratar e ler os dados de 

uma rede social, o que depende inteiramente, como me parece ser evidente, do modo como se 

compreende o que seria a realidade empírica desse objeto. 

No caminho que fiz até aqui na tentativa de compreender melhor a natureza do “objeto empírico” 

dessa pesquisa, o “método perspectivista” é o que melhor veio preencher uma lacuna fundamental 

que ainda havia nessa construção. A primeira vantagem é partir de concepções de rede que se 

acoplam perfeitamente às construções que já vínhamos elaborando. Mas o mais importante é o que 

traz de novo e que se oferece como uma superfície de contato para uma “face empírica” desse 

objeto que nos interessa. Isso concretiza um pouco mais algumas possibilidades de estudá-lo e 

estudá-lo de um modo que, no meu entendimento, nos interessa. 

 

Com o intuito de fazer uma nova síntese, retomo a apresentação que fiz no encontro de Goiânia, 

quando expus minhas primeiras aproximações, minhas primeiras tentativas de compreender a 

natureza desse “objeto” que estamos chamando de objeto sociotécnico. 

Nessa apresentação, isso está colocado em outros termos, como aparece nos slides copiados 

abaixo, que tratam das primeiras aproximações deste objeto sociotécnico enquanto um “objeto 

empírico” . 
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•      retis tantum = apenas uma rede, uma rede qualquer. 

Essa primeira aproximação do objeto empírico pretende apenas introduzir e fazer todo pensamento 

partir da teoria da individualidade spinozana e de sua definição de uma coisa singular, em que a 

individuação de qualquer coisa se dá pela mistura de coisas menores (partes, elementos) e em que 

a singularidade dessa individuação é determinada pelas relações que subordinam essas partes e 

que correspondem a um determinado grau de potência. 

Resumi essa teoria spinozana das três dimensões da individualidade num slide... 

 

 
 

Numa segunda aproximação, a singularidade em questão é entendida não apenas como composta 

de partes, mas como parte, ela mesma, de “algo maior” que, seguindo as indicações de Pierre Lévy, 

entendemos por bem identificar, num primeiro momento, ao seu conceito de uma “hiperesfera 

pública global”. Em relação à aproximação anterior (a rede como uma coisa singular), pode-se dizer 

que esta aproximação a prolonga e complementa, terminando por definir uma coisa singular não 

apenas pelas suas relações internas, mas também, indissociavelmente, pelas suas relações externas, 

que são, afinal, relações de composição ou decomposição que participam da constituição de uma 

“hiperesfera pública global”. 

A segunda vantagem dessas indicações de Levy para uma aproximação de nosso objeto empírico é 

a de esquematizar alguns elementos fundamentais na determinação do tipo de relações que se 

estabelecem entre as partes, ao chamar a atenção para o conceito de comunicação estigmérgica e 

a interveniência dos algoritmos. 
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Numa terceira aproximação, pratico uma pequena subversão no esquema de Lévy (de certa forma, 
aproximando-o do esquema latouriano, ao entender que o lugar dos “peers” pode ser ocupado 
tanto por agentes humanos, quanto não-humanos) ... 
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Nessa terceira aproximação, o que se quer ressaltar é uma certa “equivalência” das coisas 
singulares nessa “hiperesfera”, em que um “peer”, no esquema de Lévy, pode corresponder a uma 
palavra, a uma rede de palavras, a um fragmento de texto, a redes textuais, a um post, a um perfil 
(humano ou não-humano – p.ex., bots), a um cluster de perfis, a uma rede social de perfis, a uma 
rede de blogs, a um blog coletivo, a uma “hiperesfera pública local” etc. 
O objeto empírico é essa multiplicidade heteróclita, em que as coisas se singularizam em função das 
relações internas e externas estabelecidas e que, como fica claro no esquema da “hiperesfera 
pública global” de Lévy, são relações mediadas, filtradas, enviesadas, no limite, governadas 
por algoritmos... 
 

 
 

Do esforço feito até esse ponto de se tentar definir a realidade do objeto empírico, eu reteria tudo 
o que foi colocado até essa quarta aproximação – objeto empírico caracterizado pelo conjunto das 
suas relações internas e externas, o que inclui todos os agenciamentos algorítmicos que estão 
implicados nessas relações e que definem as características dessa “hiperesfera pública” –, mas 
levantaria objeções à ideia de “global” e aos riscos que traz de se conceber uma hiperesfera 
totalizada (no meu entendimento, quando uma esfera pública se faz hiperesfera pública, ela não 
pode ou não precisa e não deve mais ser concebida como uma totalidade). Assim como levanto 
objeções à ideia presente na quinta aproximação do objeto empírico de se pensar a RHS como um 
“autômato” e pelos mesmos motivos: não reconstituir uma totalidade, não reconstituir 
artificialmente uma Unidade que apague a realidade do objeto como uma multiplicidade de 
perspectivas, como uma “rede de perspectividades”, como “mônadas sobrepostas” ... 
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Evitando essas derivas “totalizadoras” (e não apenas as que conduzem à Unidade, mas qualquer 

uma que pressuponha um “nível acima”, uma “entidade superior”), creio que avançamos mais na 

aproximação de nosso objeto empírico se adotamos o ponto de vista de que só há “um nível” (já 

que conceber “dois níveis” – o das partes e o do todo – é apenas um artefato das nossas 

possibilidades de observação, que veem sendo profundamente modificadas pelo desenvolvimento 

das tecnologias digitais), de que só há partes remetendo a outras partes e de que é de outra ordem 

(não hierárquica) a relação entre os elementos e os agregados. 

Em suma, é nesse ponto, em que nos desviamos das tendências e tentações totalizadoras, que nos 

aproximamos, nessa elaboração a respeito da natureza do objeto empírico,  das contribuições da 

“teoria ator-rede” de Bruno Latour e da “monadologia” de Gabriel Tarde, brilhantemente 

sintetizadas nesse artigo de Latour e outros autores... 

  

[Bruno Latour et al., 2012. “’The whole is always smaller than its parts’ – a digital test of Gabriel 

Tarde’s monads” in: The British Journal of Sociology. Vol. 63, Issue 4 ] 

  

Uma tradução rápida do seu resumo: 

Neste artigo, argumentamos que a nova disponibilidade de conjuntos de dados digitais permite 

revisitar a teoria social de Gabriel Tarde (1843-1904), que dispensou inteiramente o uso de noções 

como indivíduo ou sociedade. Nosso argumento é que, quando era impossível, pesado ou 

simplesmente lento de montar e navegar pelas massas de informações sobre itens específicos, fazia 
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sentido tratar dados sobre conexões sociais definindo dois níveis: um para o elemento, o outro para 

os agregados. Mas uma vez que tenhamos a experiência de seguir indivíduos através de suas 

conexões (o que é frequentemente o caso com perfis), seria mais recompensador começar a 

navegar por conjuntos de dados sem fazer distinção entre o nível de componente individual e o de 

estrutura agregada. Torna-se possível dar alguma credibilidade à estranha noção de "mônadas" de 

Tarde. Afirmamos que é exatamente esse tipo de prática de navegação que agora é possível graças 

aos bancos de dados disponíveis digitalmente e que tal prática poderia modificar a teoria social se 

pudéssemos visualizar esse novo tipo de exploração de maneira coerente. 

 

2) Análises sociométricas: 

Basicamente, no caso da RHS, a análise das redes de posts e comentários. A análise das redes sociais 

que se constituem através da publicação de posts e comentários. A rede formada pelos perfis da 

RHS que postam e comentam. 

Trata-se de realizar análises sociométricas dessas redes, dessas comunidades constituídas através 

das relações conversacionais entre os perfis, identificando fenômenos de clusterização que nos 

permitam detectar a constituição de “perspectivas em rede”, de “agências de rede” ... 

Essas análises podem ser realizadas sob os mais variados recortes dos dados disponíveis. Podemos 

ter a matriz de relações estabelecidas entre os perfis através da rede de posts e comentários para 

toda a história da RHS, em seus mais de 15 mil posts e 35 mil comentários, como colocou a Mari no 

último Hangout. E teremos. Mas podemos também fazer recortes específicos. Por exemplo: a matriz 

de relações entre perfis estabelecidas nas trocas realizadas através dos posts e comentários de 

todos os perfis que participaram dessas trocas entre 22/02/2008 e 01/05/2008. 

Em todos os casos, os dados precisam ser extraídos das bases da RHS e preparados para que possam 

ser analisados através de softwares que geram índices e grafos das relações (tipo NodeXL, já 

utilizado pelo Rogério no trabalho com os alunos de IC da PUC, ou Gephi, ferramenta mais poderosa 

e de referência para muitos estudos). 

A ideia é estabelecer um certo fluxo geral de trabalho para as diferentes análises sociométricas que 

possam vir a ser realizadas. A proposta que formulei com o Dalton é a seguinte: 

- As demandas específicas já podem ir sendo encaminhadas para o Dalton (vamos abrir 

uma thread específica para essa conversa com todos que estão aqui copiados, para que possamos 

acompanhar/compartilhar todos os estudos desse tipo que formos realizando). Assim, quem quiser, 

porque já domina as ferramentas de análise dos dados ou consegue caminhar só com ajuda dos 

tutoriais e dos amigos sabidos, já pode ir avançando nesse tipo de estudo. O Dalton, na medida do 

possível, irá entregando os dados preparados conforme os recortes demandados. 
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- A proposta principal, entretanto, é irmos preparando esses dados todos, os globais e os que 

interessam a cada um de nós, para que possamos trabalha-los numa grande Oficina de Análises 

Sociométricas a ser conduzida pelo Dalton e a ocorrer em São Paulo, entre agosto e setembro. A 

ideia é a de um “intensivão” de três dias de trabalho coletivo, realizando análises sociométricas, 

com uso do Gephi, do nosso próprio material de pesquisa. Três dias de formação e treinamento no 

uso do Gephi para produzir visualizações e análises sociométricas dos nossos dados de pesquisa. 

Nossa tarefa principal, daqui até lá, é preparar esses dados. 

 

3) Análises textuais: 

Precisamos prever um momento para uma melhor aproximação dessas técnicas de análise... O 

Gustavo tem experimentado uma ferramenta livre e a Mari nos falou de outra, o Iramutec; o Dalton 

acha mais interessante trabalhar com modelagem dos dados (e se propôs a nos fazer uma 

apresentação geral e introdutória nesse tipo de análise num webinário em 17/08, à tarde). 

Ainda há uma indefinição quanto ao uso que faremos desse período de reunião que temos previsto 

em 17/08, mas precisamos, em algum momento, fazer uma balanço geral de todas essas referências 

e do que pode obter com esse tipo de análise. Pelo que tenho lido, os resultados parecem ser bem 

pífios, como o relato de resultado de pesquisa no capítulo 12 do livro sobre análise de políticas 

públicas. A autora utiliza a ferramenta Alceste de análise textual (ferramenta proprietária que 

realiza o mesmo tipo de análise realizada pelo software livre Iramutec) para “analisar a 

representação social de cidadania de senadores brasileiros presente em discursos no plenário 

acerca da política social”. Com esse intuito, os resultados foram muito pobres! 

  

4) Entrevistas e grupos focais: 

Do “método sociológico” à “antropologia visual” ... 

A opção pelo registro em vídeo e suas implicações para a composição do corpus de análise: estamos 

optando por uma vertente de estudos mais documental, mais arquivista, mais registro audiovisual 

de depoimentos (individuais e em grupo) sobre uma dada experiência, sobre determinados 

acontecimentos (como no Arquivo para uma obra-acontecimento de Suely Rolnik, que nos inspira). 

Ainda que esteja prevista a transcrição de todos esses registros em vídeo para a análise discursiva e 

sua utilização na produção textual da pesquisa, a opção pelo registro audiovisual se deve à intenção 

de produzir uma videocartografia. 

Nesse sentido, recoloco por escrito a proposta que fiz em nosso último Hangout: que a realização 

desse “produto” fique a cargo do coletivo do LInC (Rogério, Vera, Tuto, Max), sob a coordenação da 

Vera. É recortado como um “produto” porque, de fato, tem esse acabamento e envolve expertises 

técnicas especiais na sua produção. Contudo – é fundamental ressaltar! –, todo o processo que leva 
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à produção dessa videocartografia não perde seu caráter de componente fundamental de nossa 

investigação, não deixa de ser um produto da pesquisa e, por isso, permanece sendo construído 

pelo coletivo de pesquisadores em todas suas múltiplas dimensões, que envolvem as perguntas, os 

instrumentos, as estratégias de pesquisa, a seleção dos entrevistados etc. 

Nessa frente de trabalho, penso que os próximos passos que precisamos pôr na agenda são: 

- Aprofundar/detalhar o projeto específico da videocartografia... 

- Trabalhar coletivamente (pesquisadores + editoras) na seleção dos entrevistados: explorar o 

“algoritmo de intensidade de participação” (já formulado em arquivo Excel) e comparar os 

resultados com a “lista das editoras”, com o intuito de estabelecer a “lista de convidados” para as 

entrevistas e os grupos focais. 

- Fechar as datas para as entrevistas/grupos focais e fazer os convites! 

 

5) Trabalhos em curso: 

- Mari e a moçada da Iniciação Científica da FMUSP (Leonardo, Thiago e Raquel) começaram esta 

semana a ensaiar a aplicação dos métodos e técnicas anunciadas no projeto de pesquisa para a 

descrição e análise dos dois primeiros meses de existência da RHS. Trata-se de fazer um exercício 

geral da pesquisa numa “miniatura” da RHS. Um piloto. O início de uma “alfabetização” na leitura e 

na compreensão dos sentidos dos dados produzidos e analisados nessa pesquisa... Tenho 

uma reunião com este grupo em 17/07. 

- Também temos uma reunião marcada em 23/07, eu, Sabrina e Mari (e, sempre, com quem mais 

quiser e puder participar), para uma discussão sobre o andamento das pesquisas em torno do eixo 

de análise da “formação na RHS”. 

- Gustavo avançou bastante no seu eixo de análise (interferências entre as Políticas Públicas de 

Saúde, a PNH e a RHS) e produziu um relatório detalhando seu processo de pesquisa, em todos os 

seus passos, até a constituição do seu corpus de documentos institucionais do MS e do SUS e de 

posts publicados na RHS. 

 

- Mari, Johan, Eduardo e eu trabalhamos até aqui no painel do Tableau, que todos já conhecem, 

mas que está, no momento, “fora do ar”. De todo modo, mesmo voltando ao ar, ainda temos mais 

alguns passos a dar para finalizar 100% o produto. Basicamente, três: (1) checar o funcionamento 

de cada item do painel geral (antes de sair do ar, havia identificado alguns problemas de 

“classificação”); (2) melhorar o tratamento das stopwords da nuvem de palavras; (3) completar a 

tabela de eventos. Concluído esses passos, todo esse material será disponibilizado para os 
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pesquisadores para uso off-line. O aplicativo que permite essa visualização de dados off-line através 

do Tableau é gratuito para “acadêmicos”: https://www.tableau.com/pt-br/academic 

 

 

  

https://www.tableau.com/pt-br/academic
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ANEXO 3 – Mensagens trocadas entre pesquisadores 

 
Estudar os primeiros 10 meses (2008) da RHS. 
 
Subdividi-lo, pelo menos, em dois períodos: 01/02/2008-01/05/2008 e 01/05/2008-
31/12/2008. Se é que a análise desse segundo período não revele mais subdivisões. 
 
Passo 1: análise documental 
Estou compartilhando com você a minha coleção completa de documentos relativos aos 
primórdios da RHS na PNH. (https://drive.google.com/drive/folders/1csl9-
2XsWjG9IVcUdmSz3Ww8oa9PBBMI?usp=sharing) 
Tudo relativamente bem organizado, desde a introdução da perspectiva da Inteligência Coletiva 
nas discussões e nas estratégias da PNH em 2007, incluindo as primeiras propostas e estudos que 
realizei neste ano e que culminaram com a proposição de uma rede social, passando pelos 
primeiros projetos de plataforma e ativação da rede, os primeiros produtos contratados de Drica, 
HD, Dalton e Rogério, até todos os produtos (relatórios) entregues por cada um deles no final de 
2008, as avaliações desse primeiro ano junto à coordenação da PNH, vários estudos já prontos 
descrevendo esse período (webométricos e estabelecimento de uma tipologia de posts, entre 
outros) etc. etc. etc. 
A análise de todo esse material permitirá recuperar, em detalhes, cada passo da construção desse 
projeto e do que ocorreu em seu primeiro ano de existência. 
Há muitos eventos da história do SUS/PNH e do desenvolvimento do objeto sociotécnico RHS que 
estão ali documentados, que contribuirão para enriquecer a tabela de eventos (campo 
"informações complementares" do tableau) no ano de 2008.  
Acho que esse deve ser o primeiro passo para se aproximar desse primeiro ano de existência da 
RHS (2008). 
Muitas coisas vão ficar mais claras! Vai ficar mais claro como a proposta da Rede foi nascendo, 
como ela começou, seus primeiros passos, como foi logo se modificando, seus primeiros passos... 
É possível que alguns "marcos" importantes para interpretar esses primeiros movimentos da rede 
se depreendam da leitura desse material (articulação com movimentos da Política, mudanças na 
plataforma tecnológica etc.).  
Vamos pensar melhor, juntos, como fazer isso, como abordar esse material que, de todo modo, 
não é muito volumoso. 
Em linhas gerais, se o exame desse material não sugerir outras periodizações, a ideia é fazer um 
primeiro estudo-piloto da RHS no ano de 2008, delimitando em seus 10 primeiros meses de 
existência um período pré (primeiros 2 meses) e pós abertura do cadastramento livre na web 
(01/05/2008). Fazendo uma primeira análise comparada entre o período em que ela foi uma 
pequena rede "privada" dos agentes institucionais da PNH e o período que se segue à sua 
abertura na web. Um balanço da primeira investida (o ano de 2008). 
 
 
Passo 2: estudos webométricos 
Realizar uma série de descrições webométricas (variadas medidas de volume de tráfego, atividade 
etc.) relativas a 2008, considerando a subdivisão temporal mencionada acima. 

https://drive.google.com/drive/folders/1csl9-2XsWjG9IVcUdmSz3Ww8oa9PBBMI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1csl9-2XsWjG9IVcUdmSz3Ww8oa9PBBMI?usp=sharing
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(Importante: considerar que para esse primeiro período dos dois primeiros meses não dispomos 
dos dados de acesso, origem de acesso, proporção de novos acessos e retornos e posts mais 
visualizados, que só começaram a ser computados mais tarde pelo Google Analytics - esses dados 
começam a ser computados em 06/05/2008) 
Note que já há vários estudos webométricos relativos a este período no conjunto de documentos 
que estou compartilhando. Alguns meus, alguns do Dalton. 
Mesmo que refaçamos esses estudos agora e agreguemos novos dados, eles não podem ser 
desconsiderados. Têm o valor de terem sido feitos "a quente", no anseio de compreender em ato 
os primeiros pequenos passos que eram dados pela recém-nascida RHS... 
 
Passo 3: análises sociométricas 
Encomendar as matrizes relacionais estabelecidas pela rede de posts & comentários que se 
construiu em 2008. 
Dessa totalidade, extrair as matrizes relacionais estabelecidas apenas até 01/05/2008. 
 
Passo 4: análises textuais (análises de dados qualitativos) 
A partir dos achados das análises sociométricas (identificação de clusters), proceder à extração dos 
textos de todos os posts & comentários envolvidos num dado cluster, constituindo um corpus para 
diferentes tipos de análise semântica e textual. Precisamos testar esse procedimento metodológico 
em dois passos (proposto pelo "método perspectivístico de análise de redes"): identificação 
dos clusters + análise textual dos conteúdos trocados nos clusters. 
 
Passo 5: análises qualitativas de conteúdo 
As etapas anteriores também devem contribuir para orientar a seleção da amostra de posts a 
serem analisados em profundidade... 
Já sabemos que precisamos desenvolver algum "instrumento" mais padronizado de análise ou, 
minimamente, conseguir estabelecer alguns critérios gerais compartilháveis entre nós de leitura 
dos posts, algumas categorizações etc. 
Lembro, mais uma vez, que produzi uma "tipologia" dos posts publicados em 2008, que consta 
entre os documentos que estou compartilhando! 
Pode ser um ponto de partida, mesmo que também precisemos revisitar esses primeiros posts 
com nossos olhos atuais, o que pode nos levar a rever ou enriquecer algumas das categorias 
pensadas inicialmente. 
Para um primeiríssimo exercício nesse terreno, eu já propus e reproponho fazermos uma oficina 
de leitura conjunta desses primeiros + ou - 70 primeiros posts publicados na Rede e tentarmos 
definir conjuntamente as principais linhas de análise desse material. 
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ANEXO 4 – Crônicas dos grupos focais 

Crônica - Grupo focal 1 do dia 22/02/19  

Chego na então intitulada “Casa Jubiabá” por volta das 8:50, sou acolhido pelo professor 

Ricardo, e logo em seguida todos começam a se apresentar sem formalidade, alguns ali que eu 

nunca tinha visto antes, me cumprimentam e me chamam pelo nome, o que aumentou minha 

expectativa e ansiedade do que estaria por vir. Entre cafés e abraços, um clima descontraído vai se 

formando por aquela sala, eu me acomodo em uma cadeira e começo a observar alguns mais 

acuados, tímidos, outros com o olhar entusiasmado, uma mistura de sotaques toma conta do 

ambiente. Aos poucos vão se sentando e acomodando formando um semicírculo, o silêncio paira 

quando o professor Ricardo começa a falar, todos ficam atentos a cada fala e gesto do professor, 

percebo o cuidado e preocupação de alguns participantes para que tudo ocorra como planejado, 

após o bolo e os parabéns o grupo focal se inicia. Tuto como moderador passa todas as instruções 

e propostas para a conversa. 

Com sotaque espanhol e um tom de voz bastante alto, Estela tem a iniciativa de começar a 

contar seus relatos, carregada de objetividade, fala sobre suas experiências com a RHS, o microfone 

vai rodando conforme a ordem das cadeiras, enquanto alguns falam, outros se dispersam, começo 

a enxergar aquela sala como uma imagem produzida pelo Gephi, com alguns nós e clusters, alguns 

cochichando entre si, outros trocando contato. Enquanto Tuto vai traçando o caminho da conversa, 

o cinegrafista se move pela sala de maneira quase imperceptível, como um balé para que ninguém 

se sinta intimidado com a presença da câmera. Entre uma anotação e outra, várias falas me chamam 

a atenção, começo a perceber que mesmo com todos os meses de estudo sobre a RHS não deu pra 

ter uma ideia como esta rede faz parte da rotina de muitas pessoas, aos poucos vou enxergando 

uma rede acolhedora com espaço extremamente democrático e de troca de experiências, 

aprendizado e até mesmo de desabafo, uma rede de afetos. 

O clima começa a esquentar com o relato de um post a respeito do uso de eletrochoque em 

hospitais psiquiátricos, percebo olhares de indignação e sinais reprovação, vejo que muitos não se 

sentem à vontade para levar o assunto adiante, perante a situação, Estela carregada de 

personalidade vai até a área externa e acende um cigarro, a reação se repete em seguida quando 
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alguém comenta sobre nossa atual conjuntura política, alguns cabisbaixo, outros paralisados como 

se fosse um pecado ter alguma discussão política mais profunda ali dentro. A circulação pela sala se 

torna mais constante, alguns vão para a área externa, outros abastecendo seus copos de café, Tuto 

percebe a inquietação e propõe um intervalo, neste momento o cinegrafista aproveita para trocar 

a bateria da câmera, enquanto alguns se dispersam, outros se mantêm intactos nos seus lugares, 

inclusive eu.  

A campainha toca, o cachorro late, e alguns minutos depois a conversa vai se retomando, 

percebo que voltam um pouco mais animados, conforme o microfone vai rodando, e o tempo 

passando sinto o anseio de cada um para falar, grande parte transbordando experiências positivas, 

ninguém se abstém de falar. Aos poucos aqueles nomes sociais que me foram apresentados, vão 

criando formas e identidades, carregadas de histórias e experiências, Tuto conduz algumas falas 

para que haja mais objetividade dentro das questões propostas. 

Percebo que alguns participantes visualizam este espaço como uma avaliação, como se 

houvesse algum compromisso de contribuição obrigatório, e não de uma troca de experiências, 

talvez isto não tenha ficado tão esclarecido, outro ponto importante de se ressaltar é que as 

perguntas junto com os temas pré definidos que devem ser discutidos ali, inibe de certa forma 

grande parte de relatos, em alguns momentos percebo as pessoas falando de maneira 

completamente formal e profissional, como se estivessem com uma banca de avaliação perante 

elas, vejo como um grupo de pessoas contidas, e percebo que muitos usam a rede para objetivos 

em comum.  

Falas vão surgindo como “retalhos soltos”, cada parte com tamanhos e características 

diferentes, tecendo a “cara” da RHS, com uma grande pluralidade, em alguns momentos conforme 

relatos e olhares empáticos, começo a enxergar “linhas gigantes” de interação de canto a canto da 

sala, de um usuário para o outro, a empolgação toma conta do ambiente e eu me sinto praticamente 

invisível dentro daquele grupo, era como se eu estivesse em cima daquela sala observando cada 

interação. Falas começam a se repetir com uma variedade de sotaques, uma delas é sobre a 

liberdade de expressão que levam como unanimidade todos a vivenciarem aquele espaço. A 

identidade singular da RHS, sem grandes burocracias, é um atributo importante para que isso 
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aconteça. Vejo objetivos em comum entre alguns usuários, o uso da rede para a formação 

acadêmica é muito forte em diversos relatos, ideias para o melhoramento da rede são citados 

inúmeras vezes. Uma nuvem de palavras vai surgindo na minha mente: liberdade, luta, resistência, 

humanização, dispositivo de política, contato, trabalho, ativismo, SUS e movimento, foram 

marcantes a cada relato.  

O grupo vai se encaminhando para as considerações finais, o respeito na fala de cada um 

foram aspectos marcantes para mim, houve organização de fala, interação entre os participantes, e 

principalmente ideias e objetivos em comum, quando havia alguma discordância era de forma 

bastante sutil. Cada pessoa, cada serviço e cada estado, com suas particularidades mostraram a 

diversidade e o tamanho da RHS, além de toda a riqueza de conhecimentos que a conversa me 

proporcionou, sento que foi um grande espaço de troca de experiências e até mesmo de desabafo, 

me trouxe uma visão abrangente da rede que não estão nos números, sigo ansioso para o próximo 

grupo.  

Crônica - Grupo focal 2 do dia 22/02/19 

Após a chuva e o horário de almoço, volto para casa Jubiabá, ansioso para ouvir  o grupo 

focal dois, me deparo com os participantes dispersos após um imprevisto com a câmera, alguns 

minutos depois, e com o problema resolvido, o moderador Tudo chama a atenção do grupo para 

que se inicie a atividade.  

Nos primeiros minutos de conversa, já percebo diferenças gritantes com o primeiro grupo, 

as pessoas são bem mais agitadas e informais. A única mulher participante  começa a falar, nada 

mais democrático, diferente do primeiro grupo em que minha presença na sala era quase 

imperceptível, desta vez senti que algumas falas eram direcionadas para mim, fiquei um pouco 

acuado e ao mesmo tempo com vontade de participar.  

Quando o assunto sobre a rede começa “esquentar”, mas uma vez vejo a dimensão e 

importância que a RHS tem na vida dessas pessoas, bem mais do que no primeiro grupo, cada 

participante falava de forma apaixonada, como se estivessem se referindo a um ente querido. Me 

senti  contemplado com Rafael, que depois de quase 9 meses de pesquisa, um dos meus primeiros 

questionamentos sobre a RHS finalmente foi respondido, ver um usuário do SUS que entende que 
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a promoção da saúde está muito além do processo de saúde doença, e que acredita que nem tudo 

está perdido e ainda criou uma rede de relações e apoio dentro da RHS, foi como um oásis num 

deserto carregado de angústias e inseguranças oriundas de tempos sombrios que estamos vivendo.  

A ousadia da RHS entra para a roda de conversa, fica nítido como a personalidade 

diferenciada da rede cria um ambiente acolhedor, a informalidade de um ambiente sem 

burocracias, um exemplo citado me chamou bastante atenção, um usuário definiu a RHS como um 

veículo de comunicação humanizado, citando como exemplo a época da tragédia da Boate Kiss em 

Santa Maria - RS, enquanto todos os veículos de comunicação estavam preocupados em contabilizar 

números de vítimas, os usuários da RHS estavam preocupados com as famílias das vítimas. Percebo 

que a maioria dos participantes estavam imersos no grupo, com exceção de um que estava com 

toda sua atenção fixada para a tela de seu notebook, postando na rede em tempo real suas 

percepções sobre o encontro. A propostas de perguntas que Tuto faz para o grupo, tomam 

proporções maiores e profundas do que no primeiro grupo, os discursos são mais ricos em 

informações e levam á uma reflexão maior sobre a rede.  

 Novamente Rafael consegue segurar a atenção de todos no grupo, ao falar que a rede para 

ele é um lugar de desabafo e convívio, onde ele se sente acolhido, relata também sobre a questão 

da bipolaridade e seus dois perfis na rede, alguns olham com um certo estranhamento, mas ele 

muda de assunto e fala sobre as reivindicações que ele consegue articular dentro da rede, a questão 

de poder se empoderar e ter voz ali dentro do grupo é bem claro, um lugar onde ele não se sente 

invisível, como ele mesmo relata sobre o uso do Facebook: “o Facebook é um caminho para 

continuar sozinho, a RHS não”,  o interesse comercial do Facebook faz com que a mobilização não 

aconteça de forma tão forte como na RHS. Novamente a questão da saúde mental, que nitidamente 

é um dos assuntos mais maior engajamento dentro da RHS, entra para a roda e também como a 

humanização se mostra como uma voz ativa dentro das relações de trabalho. 

 Depois de algumas horas de conversa consigo fazer uma análise melhor sobre o grupo, todos 

ali mesmo com suas diferenças em níveis culturais e objetivos distintos um do outro, conseguem 

conversar melhor e interagir de forma mais efetiva do que o primeiro grupo, as pessoas entenderam 

que estão falando de igual para igual, prestam mais atenção um na fala do outro, e não levam ao 
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“pé da letra” as propostas que o Tuto faz a cada rodada, vejo mais humanização, mais pessoas 

preocupadas com o próximo e principalmente com o serviço de saúde.  

 O poeta do grupo me leva a ter uma visão nova sobre a RHS, a de indignar se de uma forma 

política e com forte crítica social através de poemas, quando ele começa a recitar vejo muitos com 

uma expressão emotiva, foi como um abraço apertado em meio a tantas angústias e inseguranças 

que muitos ali demonstravam quando entrava algum tipo de assunto político, muitos compartilham 

da ideia de que a RHS é um movimento social genuíno, em que todos lutam pela sobrevivência do 

SUS. O medo do desconhecido e dos tempos difíceis que estamos vivendo leva um participante a 

comentar sobre o fim da RHS dizendo: “ será que este é o nossa última ceia antes do meteoro nos 

atingir?”, a partir desta fala outras pessoas que compartilhavam na mesma angústia expõem suas 

opiniões, é perceptível o desconforto de alguns, o assunto foi tão profundo que chegaram a sugerir 

a organização de uma “vaquinha” para manter a rede.  

O grupo começa a encaminhar para as considerações finais, falas mais intensas e com forte 

opinião política vão surgindo ali como algo que estava engasgado desde o início do grupo, confesso 

que fiquei com receio de rolar alguma discussão, pois ficou bastante claro que todos ali compactuam 

da mesma ideia política: “ o aspecto humano do SUS não deve distinguir quem tratar, ele é 

universal”, disse um usuário que foi interrompido por outra fala bastante forte: “ a estupidez e o 

fascismo desses tempos que estamos vivendo é suicidário, estamos vivendo o movimento nacional 

da desumanização”.  

Tuto acalma os ânimos e leva a reunião para as considerações finais, novamente o poeta do 

grupo chama a atenção de todos pedindo para que formássemos um círculo e possamos participar 

de um momento de comunhão, como uma oração ele começa a recitar um poema sobre a RHS, e 

todos repetem suas palavras, o encontro termina de forma completamente descontraída, não 

poderia ter uma forma melhor de encerrar o grupo mais dinâmico e profundo do dia.   

(Crônicas por Thiago Henrique da Silva) 

ANEXO 5 – Ofcina de análise das redes sociais RHS  
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Link da apresentação: 

https://drive.google.com/file/d/1AtV8vX7vcrWT_87hje3SPwmZImNROt4r/view?usp=sharing  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1AtV8vX7vcrWT_87hje3SPwmZImNROt4r/view?usp=sharing
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ANEXO 6 – Perfil dos usuários participantes dos grupos focais 

Apresentação dos 25 “usuários intensivos” e “editores-curadores” (atuais ou ex-) que foram 

selecionados, convidados e aceitaram participar dos grupos focais, das entrevistas em profundidade 

e fazer depoimentos livres sobre a RHS, durante um encontro-imersão de dois dias na Casa Jubiabá, 

em São Paulo, em 22 e 23 de fevereiro de 2019 (“usuários intensivos”) e em 23 e 24 de fevereiro de 

2019 (“editores-curadores”), tendo todos o dia 23 em comum. 

A identidade destes depoentes é pública, uma vez que aceitaram participar de um registro em vídeo e 

os dados que se seguem são exatamente aqueles que estão públicos no perfil de cada um na RHS (é 

o modo como cada um se apresenta publicamente na RHS), acrescidos de dados webométricos e 

sociométricos associados a seus respectivos perfis e, em muitos casos, acompanhados de uma 

descrição sucinta do seu perfil de uso da rede e do conteúdo do seu blog pessoal. 

O grande número no canto superior esquerdo de cada perfil indica sua posição no ranking de “uso 

intensivo”. A seleção seguiu a ordem decrescente, com critérios de exclusão aplicados (perfis 

institucionais, problemas de saúde etc.), mas também de inclusão off-list (indicação pelas editoras-

curadoras atuais de usuários intensivos não detectados pelo algoritmo de ranqueamento, 

acompanhante de “usuário intensivo” com problemas de saúde etc.). 

Estas informações assim reunidas sobre alguns dos 25 usuários mais intensivos da RHS já dizem 

muita coisa sobre a própria rede, mas foram preparadas apenas como um conjunto de “informações 

básicas” sobre cada um dos entrevistados, fornecidas previamente para os entrevistadores.  
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NOME: Emília Alves de Sousa 

CIDADE: Teresina (PI) 

NOME DE USUÁRIO: Emília Alves de Sousa 
BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/emilia-alves-de-sousa/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 01/06/2008 (10 anos e 9 

meses)  

PRIMEIRO POST: 06/12/2008 (cerca de 6 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 28/01/2019 (há cerca de 1 mês) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 537 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 60.562 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 1.430 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 3.734 

NÚMERO DE OUTLINKS: 50 

NÚMERO DE BACKLNKS: 1.385 

 

REDE-EGO NA RHS: 
 

http://redehumanizasus.net/usuario/emilia-alves-de-sousa/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NOME: Maria Luiza Carrilho Sardenberg 

CIDADE: São Paulo (SP) 

NOME DE USUÁRIO: Maria Luiza Carrilho Sardenberg 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/izasardenberg/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 14/04/2008 (10 anos e 11 meses)  

PRIMEIRO POST: 13/02/2009 (cerca de 10 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 16/12/2018 (há cerca de 2 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 484 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 66.413 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 1.606 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 3.294 

NÚMERO DE OUTLINKS: 274 

NÚMERO DE BACKLNKS: 1.750 

http://redehumanizasus.net/usuario/izasardenberg/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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REDE-EGO NA RHS: 

  

3 

 
NOME: Patrícia Campos Silva 

CIDADE: Blumenau (SC) 

NOME DE USUÁRIO: patrinutri 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/patrinutri/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 19/02/2008 (11 anos)  

PRIMEIRO POST: 23/02/2008 (logo após cadastro e lançamento da RHS) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 24/01/2019 (há cerca de 1 mês) 

http://redehumanizasus.net/usuario/patrinutri/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 505 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 43.344 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 1.381 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 2.398 

NÚMERO DE OUTLINKS: 219 

NÚMERO DE BACKLNKS: 1.132 

 

REDE-EGO NA RHS: 
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NOME: Erasmo Ruiz 

CIDADE: Fortaleza (CE) 

NOME DE USUÁRIO: Erasmo Ruiz  

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/erasmo-ruiz/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 19/02/2008 (11 anos)  

PRIMEIRO POST: 20/02/2008 (logo após cadastro e ANTES do lançamento da RHS) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 15/01/2018 (há cerca de 1 ano) 

 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 244 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 32.168 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 1.338 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 578 

NÚMERO DE OUTLINKS: 122 

NÚMERO DE BACKLNKS: 1.272 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

http://redehumanizasus.net/usuario/erasmo-ruiz/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NOME: Luciane Régio Martins 

CIDADE: São Paulo (SP) 

NOME DE USUÁRIO: Luciane Régio 
BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/luciane-regio-martins/  

CADASTRO DESDE: 11/03/2009 (9 anos e 11 meses)  

PRIMEIRO POST: 14/03/2009 (3 dias após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 11/03/2018 (há cerca de 1 ano) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 237 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 15.009 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 777 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 1.337 

NÚMERO DE OUTLINKS: 0 

NÚMERO DE BACKLNKS: 746 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 
 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/usuario/luciane-regio-martins/
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NOME: Débora Aligieri 

CIDADE: São Paulo (SP) 

NOME DE USUÁRIO: deboraligieri 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/deboraligieri/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 24/08/2013 (5 anos e 6 meses)  

PRIMEIRO POST: 124/08/2013 (imediatamente após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 22/01/2019 (há 1 mês) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 155 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 18.560 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 597 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 833 

NÚMERO DE OUTLINKS: 643 

NÚMERO DE BACKLNKS: 463 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 
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http://redehumanizasus.net/usuario/deboraligieri/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NOME: Marco Antonio Pires de Oliveira 

CIDADE: Porto Alegre (RS) 

NOME DE USUÁRIO: Marco Pires 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/ 

CADASTRO DESDE: 14/03/2009 (9 anos e 11 meses) 

PRIMEIRO POST: 16/03/2009 (2 dias após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 07/01/2019 (há cerca de 1 mês) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 300 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 10.616 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 827 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 566 

NÚMERO DE OUTLINKS: 48 

NÚMERO DE BACKLNKS: 835 

 

REDE-EGO NA RHS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NOME: Jacqueline Abrantes Gadelha 

CIDADE: Natal (RN) 

NOME DE USUÁRIO: jacqueline abrantes gadelha 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/jacqueline-abrantes-gadelha/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 07/08/2008 (10 anos e 6 meses)  

PRIMEIRO POST: 09/08/2018 (2 dias após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 28/03/2018 (há cerca de 11 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 69 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 6.837 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 982 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 858 

NÚMERO DE OUTLINKS: 10 

NÚMERO DE BACKLNKS: 443 

 

REDE-EGO NA RHS: 

http://redehumanizasus.net/usuario/jacqueline-abrantes-gadelha/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NOME: Raphael Henrique Travia 

CIDADE: Joinville (SC) 

NOME DE USUÁRIO: Raphael e Raphael Henrique Travia 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/raphael/  

  http://redehumanizasus.net/usuario/raphael-henrique-travia/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 14/07/2013 (5 anos e 7 meses) e 

27/02/2015 (4 anos) 

PRIMEIRO POST: 06/09/2013 (cerca de 2 meses após cadastro) e 28/02/2015 (1 dia após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 11/02/2019 (há cerca de 1 mês) e 07/02/2019 (idem) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 59 e 80 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 0 e 13.127 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 177 e 199 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 244 e 129 

NÚMERO DE OUTLINKS: 0 e 31 

http://redehumanizasus.net/usuario/raphael/
http://redehumanizasus.net/usuario/raphael-henrique-travia/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/


155 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE BACKLNKS: 0 e 197 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

Ativista da luta anti-manicomial e em defesa da política pública de saúde mental, ativista da luta em 

defesa do SUS, com atuação em espaços de participação social, sempre se colocando como usuário 

da rede de saúde mental do SUS. 

As publicações de seus dois blogs giram, fundamentalmente, em torno desses temas. Há uma estreita 

colaboração dos seus blogs na RHS com sua premiada página na internet “Folha De Lírio”. 

Sua participação na RHS é marcadamente militante, sempre em sintonia com as lutas nacionais, mas 

também fazendo repercutir na Rede os movimentos locais com os quais está envolvido. 

É indiscutivelmente um “personagem” da RHS, tendo protagonizado algumas situações mais tensas 

nas relações com outros membros. Mas, ao mesmo tempo, um membro muito presente na 

comunidade, muito importante para sua coesão, mesmo que sua presença seja paradoxalmente 

marcada por uma certa contundência nas colocações pessoais e tom polemizador... 
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NOME: Stella Maris Chebli 

CIDADE: São Paulo (SP) 

NOME DE USUÁRIO: Stella Maris Chebli 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/stella-maris/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 23/02/2008 (11 anos)  

PRIMEIRO POST: 28/02/2013 (cerca de 5 anos após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 17/11/2017 (há cerca de 1 ano e 3 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 49 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 7.601 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 160 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 190 

NÚMERO DE OUTLINKS: 6 

NÚMERO DE BACKLNKS: 137 

http://redehumanizasus.net/usuario/stella-maris/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

Cadastra-se nos primórdios da Rede (2008), junto com outros consultores da PNH, mas só publica 

um post 5 anos depois: 2013. 
Sua atividade na RHS concentra-se entre 2013 e 2015. Em 2016 e 2017, publicou apenas 2 posts por 

ano e desde 2017 não publicou mais nada. 
Posts recobrem um espectro restrito e bem definido de temáticas: saúde e movimentos sociais, saúde 

indígena, participação popular e controle social do SUS, saúde mental e luta anti-manicomial.  
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NOME: Rejane Guedes Pedroza 

CIDADE: Natal (RN) 

NOME DE USUÁRIO: Rejane Guedes  

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/rejane-guedes/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 25/04/2010 (8 anos e 10 meses)  

PRIMEIRO POST: 19/08/2010 (cerca de 4 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 16/11/2018 (há cerca de 3 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 33 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 1.101 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 204 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 444 

NÚMERO DE OUTLINKS: 11 

NÚMERO DE BACKLNKS: 81 

http://redehumanizasus.net/usuario/rejane-guedes/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

28 

 
NOME: Miguel Angelo Maia 

CIDADE: São Gonçalo (RJ) 

NOME DE USUÁRIO: miguel angelo maia 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/miguel-angelo-maia/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 04/07/2012 (6 anos e 7 meses)  

PRIMEIRO POST: 16/08/2012 (cerca de 1 mês e meio após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 19/04/2018 (há cerca de 10 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 82 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 1.860 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 276 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 205 

NÚMERO DE OUTLINKS: 7 

NÚMERO DE BACKLNKS: 108 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 
 

 

Ingressou em meados de 2012 e, desde então, manteve atividade prolífica na RHS até 

aproximadamente início de 2016. De lá pra cá, o volume caiu significativamente, mas manteve 

presença (2-3 posts por ano), indicando sintonia com os eventos da Rede e a manutenção de seu estilo 

de ocupação deste espaço. 
Seu período de atividade maior coincide com seu período como consultor da PNH. A partir do 

http://redehumanizasus.net/usuario/miguel-angelo-maia/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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momento que conheceu a Rede, tornou-se um entusiasta maior! E, com isso, também um de seus 

“pensadores”. Seu blog contém muitos posts dedicados a refletir sobre a própria Rede. Formulador 

da definição da RHS como “máquina expressiva do SUS”. 

Em linhas gerais, suas publicações variam entre: a divulgação de eventos e atividades ligados ao seu 

papel de consultor da PNH; muitos posts de caráter reflexivo sobre a PNH e a RHS; vários posts com 

poesias e outras produções literárias de sua lavra; posts de opinião e/ou posicionamento sobre 

diferentes fatos políticos mais gerais, como o levante de junho de 2013 e o movimento do passe livre, 

até seus últimos posts publicados no início de 2018 relacionados à morte de Marielle.... 

 

29 

 
NOME: Rui Harayama 

CIDADE: Santarém (PA) 

NOME DE USUÁRIO: ruiharayama 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/ruiharayama/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 22/05/2014 (4 anos e 9 meses)  

PRIMEIRO POST: 19/06/2014 (cerca de 1 mês após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 14/01/2019 (há cerca de 1 mês) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 38 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 6.383 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 138 

http://redehumanizasus.net/usuario/ruiharayama/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 62 

NÚMERO DE OUTLINKS: 123 

NÚMERO DE BACKLNKS: 133 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

Participação regular desde seu cadastro em 2014, com posts periódicos, sempre muito qualificados 

na forma e no conteúdo e, frequentemente, bem comentados. 

Seu ingresso na Rede foi marcado pela militância no Fórum sobre Medicalização da Educação e da 

Sociedade, com muitas publicações relacionadas a este movimento (movimento cujas relações com a 

RHS são, em si, um case). Seu blog tem, como outros, uma marcada linha temática, em torno, na 

verdade, de alguns temas bem recorrentes: a medicalização da vida e , em especial, da infância, 

enveredando também pelo mundo da educação e das escolas; a saúde mental e a luta anti-manicomial; 

direitos humanos, diversidade, políticas públicas. 
De um modo geral, considero que faz um uso bem ativista desse espaço, tendo inclusive publicado 

alguns posts no calor do movimento de ocupação da Coordenação de Saúde Mental do MS, no “Fora 

Valencius!”... 
Como será que percebe esse seu ativismo num espaço ofertado por uma outra política pública do MS? 

Questões... 

 

34 

 
NOME: Cristine Nobre Leite 

CIDADE: Pirpirituba (PB) 

NOME DE USUÁRIO: Cristine Nobre Leite 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/cristine-nobre-leite/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 19/01/2014 (5 anos e 1 mês)  

PRIMEIRO POST: 30/01/2014 (cerca de 11 dias após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 21/10/2018 (há cerca de 4 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 38 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 1.288 

http://redehumanizasus.net/usuario/cristine-nobre-leite/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 209 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 255 

NÚMERO DE OUTLINKS: 2 

NÚMERO DE BACKLNKS: 65 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 
 

 

Dentista da atenção básica, especializada no atendimento de pessoas com deficiência, de Pirpirituba, 

no interior da Paraíba. Participante ativa do movimento de “humanização da saúde” em seu 

município, divulgando muitas de suas atividades locais em seus posts. Tanto inovações nas práticas 

de educação e cuidado em saúde bucal, quanto ações relacionadas à participação social no SUS. 

Tem um grande destaque em sua produção, tanto no cotidiano do SUS, quanto na RHS, sua atuação 

como cordelista. O cordel é certamente uma marca de Cristine na Rede: a dentista cordelista. 
Mantém participação regular na RHS, desde seu ingresso em 2014, tanto produzindo posts, quanto 

participando intensamente dos debates, sendo uma grande comentadora. Faz parte de um pequeno 

grupo de usuários que mantém relações afetivas intensas com vários membros da RHS, formando 

uma certa “identidade” de pertencimento à “comunidade RHS” ... 

 

36 

 
NOME: Cátia Paranhos Martins  

CIDADE: Dourados (MS) 

NOME DE USUÁRIO: catia martins 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/catia-martins/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 24/06/2008 (10 anos e 8 meses)  

PRIMEIRO POST: 30/10/2008 (cerca de 4 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 27/08/2016 (há cerca de 2 anos e 6 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 33 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 4.115 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 103 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 134 

NÚMERO DE OUTLINKS: 7 

NÚMERO DE BACKLNKS: 103 

http://redehumanizasus.net/usuario/catia-martins/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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REDE-EGO NA RHS: 

  

37 

 
 

NOME: Sergio Aragaki 

CIDADE: Maceió (AL) 

NOME DE USUÁRIO: Sergio Aragaki 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/sergio-aragaki/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 05/06/2009 (9 anos e 9 meses)  

PRIMEIRO POST: 24/11/2019 (cerca de 6 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 20/11/2018 (há cerca de 3 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 22 

http://redehumanizasus.net/usuario/sergio-aragaki/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 626 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 95 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 326 

NÚMERO DE OUTLINKS: 0 

NÚMERO DE BACKLNKS: 33 

 

REDE-EGO NA RHS: 
 

 

38 

 
 

 

 
NOME: Elias José da Silva 

CIDADE: Fortaleza (CE) 

NOME DE USUÁRIO: Elias J. Silva 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/elias-j-silva/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 09/11/2008 (10 anos e 4 meses)  

PRIMEIRO POST: 16/1/2008 (1 semana após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 16/01/2018 (há cerca de 1 mês) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 

http://redehumanizasus.net/usuario/elias-j-silva/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NÚMERO DE POSTS: 79 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 2.575 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 159 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 102 

NÚMERO DE OUTLINKS: 29 

NÚMERO DE BACKLNKS: 201 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

O blog que Elias mantém na RHS há 10 anos possui uma das produções mais regulares e consistentes 

sobre o movimento da Educação Popular em Saúde e sua forte presença no Nordeste e, 

particularmente, em Fortaleza, Ceará. Pleno de relatos sobre sua experiência na área de Gestão do 

Trabalho e Educação em Saúde na Secretaria Municipal de Saúde, em especial à frente da Estratégia 

Cirandas da Vida. 
É a exuberância da cultura e da arte popular do Nordeste e sua potência de produção de saúde, que 

transborda em seus mais de 80 posts. E é também a presença de uma sensibilidade forjada numa 

cultura política das comunidades eclesiais de base, da educação popular, do “freirianismo” e do 

socialismo cristão. 
Como essa sensibilidade encontrou espaço de expressão na RHS? Cabe um diálogo sobre essas trocas 

“culturais”... 

40 

 
NOME: Pablo Dias Fortes 

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ) 

NOME DE USUÁRIO: Pablo Dias Fortes 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/pablo-dias-fortes/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 23/09/2009 (9 anos e 5 meses)  

PRIMEIRO POST: 16/10/2009 (cerca de 3 semanas após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 10/11/2017 (há cerca de 1 ano e 3 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 25 

http://redehumanizasus.net/usuario/pablo-dias-fortes/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 2.350 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 159 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 145 

NÚMERO DE OUTLINKS: 32 

NÚMERO DE BACKLNKS: 181 

 

REDE-EGO NA RHS: 

 
Membro “antigo” (2009), com produção regular, mas relativamente rara (no pico da produtividade, 

6 ou 7 posts por ano), principalmente concentradas entre 2010 e 2015, escasseando ainda mais nos 

últimos anos, sem publicar nada há um ano e três meses. 
Publicações relativamente raras, mas sempre refinadas, recobrindo alguns temas preferenciais: 

filosofia, ética, cuidado, poesia, literatura, em particular, a literatura africana, afro-lusitana, a cultura 

afro-brasileira, as marcas na língua, o linguajar, o “bantuguês”, temas relacionados à saúde e à sua 

produção como pesquisador da Fiocruz...  

 

42 

 
NOME: Marcelo Dias 

CIDADE: Jaraguá do Sul (SC) 
NOME DE USUÁRIO: Marcelo Dias 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/marcelo-dias/  

CADASTRO DESDE: 12/10/2013 (5 anos e 4 meses) 

PRIMEIRO POST: 23/10/2013 (cerca de 10 dias após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 15/03/2018 (há cerca de 11 meses) 

http://redehumanizasus.net/usuario/marcelo-dias/
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INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 

 
NÚMERO DE POSTS: 12 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 942 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 151 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 217 

NÚMERO DE OUTLINKS: 0 

NÚMERO DE BACKLNKS: 34 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

Participante ativo da RHS, muito mais nos comentários efetuados nos posts dos outros, do que na 

produção própria de posts. Seus raros posts, por outro lado, causam sempre muito impacto e recebem 

muito comentários. Em suma, Marcelo é um grande gerador de conversas na rede! 
Seus conteúdos giram fundamentalmente em torno de seu campo de atuação como psiquiatra no SUS 

de Jaraguá do Sul, no interior de Santa Catarina. Entre seus poucos posts, destacam-se bons relatos 

de experiência do trabalho na ESF, no NASF, no matriciamento em saúde mental, belíssimas 

reflexões sobre o trabalho do ACS e, claro, sobre o papel do psiquiatra na rede. 
Participou de ações de humanização em seu território, portanto, deve ter o que dizer sobre essa 

mediação da RHS na efetuação da PNH nos territórios... 
Participou de toda a movimentação em torno da Semana Nacional de Humanização de 2014. Também 

deve ter o que dizer a este respeito... Em setembro de 2014, chegou a fazer um post exclusivamente 

para sugerir que a PNH perenizasse a Semana Nacional de Humanização no calendário oficial do 

SUS. Também deve ter o que dizer a respeito das possibilidades de “participação” na política abertas 

pela RHS... 

 

55 

 
 
NOME: Fátima Oliveira 

CIDADE: Teresina (PI) 

NOME DE USUÁRIO: Fatima Oliveira-Hospital Getúlio Vargas-Pi 
BLOG NA RHS: 

http://redehumanizasus.net/usuario/fatima-oliveira-hospital-getulio-vargas-pi/  

http://redehumanizasus.net/usuario/fatima-oliveira-hospital-getulio-vargas-pi/
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http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 04/05/2010 (8 anos e 10 meses)  

PRIMEIRO POST: 10/05/2010 (cerca de 1 semana após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 26/09/2017 (há cerca de 1 ano e 5 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 

 
NÚMERO DE POSTS: 53 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 580 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 164 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 98 

NÚMERO DE OUTLINKS: 0 

NÚMERO DE BACKLNKS: 57 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

Não podemos saber muito mais sobre a Fatima, além do que ela mesma descreve em sua apresentação 

no seu perfil na RHS. Trata-se de jornalista do Hospital Getúlio Vargas (HGV) de Teresina e membro 

do GTH deste Hospital. 

Manteve uma atividade regular de publicação, entre 2010 e 2015, fundamentalmente nessa posição 

profissional de jornalista de um hospital público com forte investimento em humanização e em 

estreita sintonia com a PNH 

Praticamente todos os seus posts são escritos deste lugar, com cuidado jornalístico da redação e 

divulgando eventos e atividades de humanização do HGV ou da PNH no território piauiense. 

Cabe saber mais sobre o impacto desse tipo de uso da RHS, mais voltado para ações territoriais... 
Mas cabe também saber mais sobre o único post “pessoal” que publicou em todos os seus anos de 

participação na RHS: um comovente post dando notícia do um ano da morte de seu filho. Foi a única 

licença que se deu para se colocar pessoalmente na Rede e o fez de maneira intensamente pessoal... 

 

59 

 
 
NOME: Allan Gomes de Lorena 

CIDADE: São Paulo (SP) 

NOME DE USUÁRIO: AllanGomesDeLorena 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/allang/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
http://redehumanizasus.net/usuario/allang/
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http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 30/09/2013 (5 anos e 5 meses)  

PRIMEIRO POST: 11/08/2014 (cerca de 10 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 20/10/2017 (há cerca de 1 ano e 4 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 24 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 2.291 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 83 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 32 

NÚMERO DE OUTLINKS: 15 

NÚMERO DE BACKLNKS: 87 

 

REDE-EGO NA RHS: 
 

  
 

 

O jovem sanitarista Allan iniciou sua participação na RHS ainda durante a graduação em Saúde 

Pública na USP. Sua produção está concentrada entre 2013 e 2016 e versa, sobretudo, sobre eventos 

e experiências do VER-SUS, do qual participou durante a graduação. Ele a Débora Aligieri (quando 

editora da RHS) procuraram fazer uma articulação mais estreita entre as atividades do VER-SUS em 

São Paulo e a RHS. Talvez, o Allan possa falar alguma coisa sobre isso... 
Alguns outros posts, tratam da usa grande “crise de identidade” como sanitarista (escreveu um livro 

sobre isso, junto com o Prof. Marco Akerman) e os últimos posts (20161-2017) abordam alguns temas 

da Comunicação em Saúde, coincidindo com o período em que esteve diretor de Comunicação da 

APSP. Deveria ter sido um período para ampliar a interface com a Rede, mas se deu o contrário: o 

declínio na sua participação, que se interrompeu totalmente de 2017 pra cá... 

 

 

 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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70 

 
NOME: Luzia Malta 

CIDADE: Maceió (AL) 

NOME DE USUÁRIO: luzia Malta 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/luzia-malta/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 15/08/2012 (6 anos e 6 meses)  

PRIMEIRO POST: 06/07/2013 (cerca de 11 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 17/08/2018 (há cerca de 6 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 19 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 230 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 88 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 104 

NÚMERO DE OUTLINKS: 2 

NÚMERO DE BACKLNKS: 19 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

Ingressa na RHS em 2012, começa a publicar em 2013, esporadicamente, mas regularmente, ao 

longo de 2013 e 2014, intensamente, ao longo de 2015 e 2016, arrefecendo a produção de posts de 

lá pra cá. Sempre publicações relacionadas às atividades da PNH no estado de Alagoas. Já 

http://redehumanizasus.net/usuario/luzia-malta/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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coordenou a PNH no estado. Com ela, talvez, caiba explorar mais o papel da RHS na política para 

quem atua num território... 

80 

 
 

 
NOME: Douglas Casarotto de Oliveira 

CIDADE: Santa Maria (RS) 

NOME DE USUÁRIO: Douglas Casarotto de Oliveira  

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/douglas-casarotto-de-oliveira/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 20/11/2008 (10 anos e 3 meses)  

PRIMEIRO POST: 14/03/2009 (cerca de 4 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 12/11/2013 (há cerca de 5 anos e 4 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 15 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 637 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 88 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 57 

NÚMERO DE OUTLINKS: 5 

NÚMERO DE BACKLNKS: 53 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 

 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/usuario/douglas-casarotto-de-oliveira/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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190 

 
NOME: Fatima Baeza 

CIDADE: Joinville (SC) 

NOME DE USUÁRIO: Fatima Baeza 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/fatima-baeza/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 29/03/2014 (9 anos e 9 meses)  

PRIMEIRO POST: 27/04/2014 (cerca de 1 mês após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 17/04/2018 (há cerca de 10 meses) 

 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 8 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 100 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 42 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 27 

NÚMERO DE OUTLINKS: 8 

NÚMERO DE BACKLNKS: 10 

 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível) 
 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/usuario/fatima-baeza/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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482 

 
NOME: Marcel Farias dos Santos 

CIDADE: Presidente Prudente (SP) 

NOME DE USUÁRIO: MARCEL FARIAS DOS SANTOS 

BLOG NA RHS: http://redehumanizasus.net/usuario/marcel-f-santos/  

http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/CADASTRO DESDE: 11/11/2016 (2 anos e 3 meses)  

PRIMEIRO POST: 09/06/2017 (cerca de 7 meses após cadastro) 

ÚLTIMA POSTAGEM: 18/11/2018 (há cerca de 3 meses) 
 

INDICADORES ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚMERO DE POSTS: 7 

NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES: 0 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS RECEBIDOS: 20 

NÚMERO DE COMENTÁRIOS EFETUADOS: 6 

NÚMERO DE OUTLINKS: 0 

NÚMERO DE BACKLNKS: 0 
 

REDE-EGO NA RHS: (não disponível)  

 

 

 

 

 

 

 

http://redehumanizasus.net/usuario/marcel-f-santos/
http://redehumanizasus.net/usuario/marco-pires/
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ANEXO 7 – Convites para participação nos eventos realizados 
 
Convite para participar de jornada de conversas e reflexões 
sobre a Rede HumanizaSUS 
 

 
Prezadx, 

É enquanto participante ativx da Rede HumanizaSUS (RHS) nos últimos anos que venho convidá-lx para participar de 

uma jornada de conversas e reflexões sobre a RHS, que visa conhecer melhor o funcionamento dessa rede a partir da 

experiência de seus usuários e usuárias. Essa atividade faz parte de um projeto de investigação maior que busca 

documentar e analisar alguns aspectos dessa duradoura e potente experiência de utilização de uma rede social como 

dispositivo para se fazer política pública na área da saúde. 

Esse projeto de investigação sobre a Rede HumanizaSUS é patrocinado pela Política Nacional de Humanização do 

Ministério da Saúde e por mim coordenado, enquanto docente e pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

As jornadas de conversas e reflexões sobre a RHS se realizarão em São Paulo (SP) nos dias 22 e 23 de fevereiro de 

2019.  

De maneira auspiciosa, o dia 22 coincide com a data em que a RHS completa 11 anos de existência! 

Será um grande prazer e privilégio poder contar com a sua presença e contribuição nesse momento único, quando 

reuniremos em São Paulo vários usuários e usuárias da RHS, que têm ou em algum momento tiveram uma participação 

significativa na história dessa rede social, com o objetivo de compartilharmos os muitos e diferentes sentidos dessa 

singular experiência de uso de uma rede social como dispositivo de uma política pública de saúde. 

O convite é, especificamente, para participar de uma atividade em grupo com outros usuários e usuárias da rede no dia 

22 (cerca de 2h30 de duração) e uma entrevista individual no dia 23 (cerca de 1h00 de duração). Ambas as atividades 

serão gravadas em áudio e vídeo e o material produzido será transcrito e tratado para constituir uma base documental 

pública sobre a experiência da RHS. 

Essa atividade é inteiramente voluntária e não envolve nenhum tipo de remuneração. Evidentemente, os custos de 

transporte e hospedagem serão cobertos pelo projeto (bilhetes aéreos e terrestres + pagamento de diárias). 

Para viabilização desse encontro, precisamos de sua confirmação com a máxima urgência para que tenhamos tempo 

hábil de emitir as passagens e fazer a solicitação de diárias.  
 

Aguardo a resposta, esperando muito poder encontrá-lx em breve! 

 

Grande abraço, 
 

Ricardo Teixeira 

 
 
Convite para participar de jornada de conversas e reflexões 
sobre a Rede HumanizaSUS 
 

 

Prezadx, 

É enquanto ex-editora e participante ativa da Rede HumanizaSUS (RHS) nos últimos anos que venho convidá-la para 

participar de uma jornada de conversas e reflexões sobre a RHS, que visa conhecer melhor o funcionamento dessa rede 

a partir da experiência de seus usuários e usuárias e, em particular, daqueles que desempenharam ou ainda desempenham 

a função de editoras e editores da RHS. Essa atividade faz parte de um projeto de investigação maior que busca 

documentar e analisar alguns aspectos dessa duradoura e potente experiência de utilização de uma rede social como 

dispositivo para se fazer política pública na área da saúde. 
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Esse projeto de investigação sobre a Rede HumanizaSUS é patrocinado pela Política Nacional de Humanização do 

Ministério da Saúde e por mim coordenado, enquanto docente e pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

As jornadas de conversas e reflexões sobre a RHS se realizarão em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24 de fevereiro de 

2019.  

De maneira auspiciosa, o dia 22 coincide com a data em que a RHS completa 11 anos de existência! Estaremos juntos, 

portanto, em dias comemorativos! 

Será um grande prazer e privilégio poder contar com a sua presença e contribuição nesse momento único, quando 

reuniremos em São Paulo vários usuários e usuárias da RHS, que têm ou em algum momento tiveram uma participação 

significativa na história dessa rede social, com o objetivo de compartilharmos os muitos e diferentes sentidos dessa 

singular experiência de uso de uma rede social como dispositivo de uma política pública de saúde. 

O convite é, especificamente, para participar de uma atividade em grupo com outras editoras e ex-editoras no dia 23 

(cerca de 2h30 de duração) e uma entrevista individual no dia 23 ou 24 (cerca de 1h00 de duração). Ambas as 

atividades serão gravadas em áudio e vídeo e o material produzido será transcrito e tratado para constituir uma base 

documental pública sobre a experiência da RHS. 
 

No dia 24, estamos propondo uma reunião com todos os atualmente envolvidos com o projeto da RHS e ex-membros e 

amigos da RHS, formando uma espécie de “grande conselho” para realizarmos uma reflexão política e estratégica a 

respeito do futuro desse projeto na atual conjuntura do país. 

Essa atividade é inteiramente voluntária e não envolve nenhum tipo de remuneração. Evidentemente, os custos de 

transporte e hospedagem serão cobertos pelo projeto (bilhetes aéreos e terrestres + pagamento de diárias). 

Para viabilização desse encontro, precisamos de sua confirmação com a máxima urgência para que tenhamos tempo 

hábil de emitir as passagens e fazer a solicitação de diárias.  

Aguardo a resposta, esperando muito poder encontrá-la em breve! 
 

Grande abraço,  
Ricardo Teixeira 
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ANEXO 8 – Programa dos encontros de grupos focais 
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ANEXO 9 – Análises preliminares dos resultados dos grupos focais 
 

Algumas anotações preliminares sobre GRUPOS FOCAIS 
 

A partir de: Abdal, A.; Oliveira, M.C.V.; Ghezzi, D.R.; Santos Júnior, J. (orgs.) Métodos de 

pesquisa em Ciências Sociais: Bloco Qualitativo. São Paulo: Sesc São Paulo/CEBRAP, 2016. 

“O grupo focal é uma técnica de pesquisa que pode ser compreendida como intermediária entre a 

observação participante e as entrevistas em profundidade. Trata-se da observação de uma 

discussão estimulada e orientada por uma pergunta geral e outras secundarias.” (p.42) 

“O grupo focal é uma situação de conversação criada artificialmente, como um laboratório, com 

a finalidade de captar e compreender concepções e percepções. Não se trata da prática concreta 

das pessoas, uma vez que não é possível fazer tal verificação, mas de uma elaboração discursiva 

sobre o que elas são, fazem e pensam.” (p.43) 

“O grupo focal tem por objetivo explorar as percepções, ideias e opiniões sobre um tema 

especifico. Para tanto, é necessária a elaboração de um bom roteiro de questões a ser seguido pelo 

moderador para que não se afaste do tema central. O roteiro tem questões mais centrais e outras 

secundárias, mas todas devem convergir para o problema central da pesquisa. É fundamental a clareza 

do assunto investigado e das questões a serem pesquisadas.” (p.44) 

“O grupo focal conduz os participantes a emitir suas opiniões por meio de uma interação discursiva. 

Essa é a principal diferença em relação a uma entrevista em profundidade...  

Cabe ao moderador estimular o confronto dos diferentes argumentos expostos pelos participantes. Os 

participantes emitem as suas opiniões e, diante das de outros, podem ou não ajustá-las, reafirmá-las, 

corrigi-las, entre outras possibilidades. Portanto, não interessam apenas as declarações de cada 

um, mas a cadeia de justificações para manter (ou não) posições, percepções, valores etc.” (p.44) 

 

Outras características de um grupo focal: 

 

- Pessoas que não devem se conhecer para reduzir as “externalidades” ... 
Essa é uma condição quase impossível de se satisfazer quando se trata de estudar uma “rede social 

virtual” (quando não indesejável). São os participantes de uma “rede social virtual” que serão 

reunidos para falar sobre suas concepções e percepções sobre a própria rede, a partir de suas 

experiências individuais. 

O critério de seleção dos participantes foi a “intensividade” da participação na rede, o que significa 

que, sendo os participantes mais intensivos, a chance de já se conhecerem é grande! Contudo, dada 

a tendência de se formarem “clusters” de interesse/interação dentro da rede, isso acabou não se 

dando necessariamente na amostra selecionada, ou seja: há pessoas selecionadas entre as mais 

intensivas que não se conhecem efetivamente, nem mesmo na rede. 

Outra grande ressalva a se fazer é que esse “já se conhecer” é, na imensa maioria dos casos, se 

conhecer apenas “virtualmente”, isto é, através da “rede virtual”, sem nunca terem se encontrado 

presencialmente. A quase totalidade dos selecionados não mantém interação cotidiana e nem mesmo 

esporádica com os outros selecionados, vivendo em regiões do país bastante afastadas entre si. 

Em suma, esse talvez seja o único quesito na caracterização da técnica de grupo focal que é 

respondido com ressalvas no contexto da presente pesquisa... 

 

- Tempo pré-estabelecido: até 2h30. 
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A formulação do roteiro: 

- Foco central explorado em partes ou em dimensões; 

- Agrupar as perguntas em torno de tópicos mais gerais para serem exploradas em conjunto; 

- “São necessárias questões iniciais de engajamento para criar um ambiente favorável à conversação 

e gerar disposição nos participantes para aderirem positivamente à discussão.” (p.47); 

- “Em seguida, passa-se às questões de exploração” (p.47) 
 

Estes quatro princípios foram seguidos na elaboração do nosso roteiro, apresentado mais adiante... 

 

A montagem dos grupos: 

- O “recrutamento” tem como referência uma amostra, para cuja composição um questionário 

estruturado exerce a função de filtro...  

No nosso caso, um “algoritmo” produziu uma lista de pessoas ordenada segundo um ranking de 

“participação” na RHS; a amostra é constituída pelas pessoas com posição mais elevada nesta lista]. 

- A quantidade por grupo varia de 6 a 10. 

Na média, 8, que é o que adotamos. 

- A quantidade mínima de grupos recomendável é “em torno de 4”. 

Faremos 3! 

  

A moderação: 

“O grupo focal é composto, além dos participantes, de um moderador e um assistente responsável 

por algumas formas de registro da conversação para posterior análise. Os participantes devem ser 

informados de que haverá́ o registro audiovisual e autorizar que ele seja feito.” (p.51) 

 

O moderador se apresenta e pede para cada um se apresentar... 

“Ao final da apresentação, o moderador explica como será́ a dinâmica da conversa. Todos devem: 

colocar seu ponto de vista quando considerar apropriado; evitar falar ao mesmo tempo que outra 

pessoa; procurar se contrapor sem julgar o outro; falar e deixar que outras pessoas falem.” (p.51) 

“O papel do moderador é dar ritmo à conversação, equilibrando o uso da palavra e direcionando o 

debate no sentido das questões investigadas...” (p.44-45) 

“Recomenda-se deixar claro, já na apresentação inicial, esse procedimento de controle do fluxo da 

conversa.” (p.51) 

 

O moderador “deve ter uma escuta atenta e interessada para identificar as percepções das pessoas 

e as suas formulações discursivas.” (p.52) 

 

Para a análise dos grupos: 

 

“As anotações do assistente*, o roteiro de questões e a gravação dos grupos focais são os materiais 

de pesquisa para a construção do relatório analítico.” (p.53) 

* No nosso caso, a “crônica” a ser elaborada pelo observador-cronista 

A grande virtude dos grupos focais é conseguir “captar opiniões, percepções e valores dos 

participantes no confronto com outros. Vale a pena reafirmar esse ponto porque não se trata de 

uma entrevista em profundidade em que o individuo expressa seus pensamentos, mas ele necessita 

justificá-los, defendê-los ou mesmo mudar de posição conforme os argumentos são 

confrontados. Nesse sentido, o grupo focal é bastante profícuo não somente em pesquisas para o 
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mercado ou para propaganda politica, mas também no planejamento e na avaliação de politicas 

publicas nas áreas social, cultural, assistencial e da saúde.” (p.54) 

 
Essas anotações preliminares bastante convencionais a respeito de grupos focais servem, 

primeiramente, para atestar que, sob vários aspectos, é fundamentalmente desta técnica que estamos 

lançando mão em nossa pesquisa. E, com isso, também deixamos bem definidos quais são os 

objetivos e o modo de funcionamento básico da atividade proposta. 
Contudo, como quase sempre é o caso, trata-se de uma apropriação modificada da técnica e, no nosso 

caso, sobretudo modificada pelo “ethos cartográfico” que instrui a prática do moderador do grupo e 

dos entrevistadores individuais (Tedesco et. al., 2013). Também se pode dizer modificada pelo 

espírito de um “arquivista de acontecimentos”, daquele que busca constituir um arquivo de 

“experiências vivas” e tem, portanto, a tarefa primordial de avivar essa experiência no presente, 

através de uma condução quase clínica da conversa grupal ou individual (Rolnik, 2011). 

Para começar a pôr em prática esse espírito e esse ethos cartográfico, mobilizando a técnica de grupo 

focal, no contexto da presente investigação, elaboramos o seguinte roteiro para os grupos (que 

também serve, minimamente adaptado, como roteiro para as entrevistas)... 

 

Roteiro para os grupos focais 
 

O moderador expõe as “regras do jogo”, o papel de cada um naquele grupo, suas prerrogativas como 

moderador e abre para uma rápida rodada de apresentações. 

 

Tudo começa com a ativação da memória da experiência... 
Conte um fato qualquer da vida da rede que foi marcante. 

Fale de um post seu que foi marcante. Fale de um post de outra pessoa que foi marcante. 

 

Quando você posta na RHS, “pra quem” você posta? Quem é ou são seu(s) interlocutor(es) 

imaginado(s)? 

 

Nos relatos e comentários sobre as experiências, estar atento e procurar explorar 4 dimensões 

principais ou 4 eixos de análise principais dessas experiências: 

 

- TECNOLÓGICA/RELACIONAL (A DIMENSÃO MAIS IMEDIATA DA EXPERIÊNCIA): 

Tudo que diz respeito à experiência com o dispositivo comunicacional (a plataforma da RHS), com 

as redes sociais de uma forma geral, com a experiência das redes, da vida em rede... 

Como é, como vive a experiência das relações que se estabelecem nas redes sociais?  

Como são estes novos mundos afetivos-relacionais criados por essas tecnologias?  

E como é, como vive as relações que se estabelecem na RHS? 

O que singulariza essa experiência? Quais as diferença e semelhanças com a experiência de 

participação em outras redes sociais? 

 

Criar situações hipotéticas e tentar descobrir padrões de emoção e ação (como cada indivíduo reagiria 

e como cada um define o que seria o comportamento adequado em diferentes situações); exemplo: 

imaginemos a hipotética situação de um “minion” atacando, com seu estilo característico, nas 

postagens e comentários da RHS; como você lidaria com a situação individualmente? Você julga 

que se deva lidar coletivamente com a situação? Como? 
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- TRABALHO/FORMAÇÃO:  

As memórias e relatos se ligam ao trabalho em saúde, em seus diferentes papéis e posições.... 

Como o que se passa nesse espaço virtual, a experiência de participar dessa rede se conecta com o 

trabalho?  Com o seu trabalho em particular? E com o trabalho em saúde de uma forma geral? 
A atuação nessa rede é trabalho? Faz parte do trabalho? Ou é “extratrabalho”? 

A RHS é espaço de formação? Como? Conte “causos”, dê exemplos! 

Há algum “valor de uso” em participar dessa rede? Em particular, algum relacionado ao trabalho?  

 

- POLÍTICA/INSTITUCIONAL:  

Como percebe a relação da rede com a "política institucional"? Com a PNH? Com o MS? Com o 

governo? 

A RHS é “coisa do governo”? Isso é “bom” ou “ruim”? 

A RHS contribui para a efetuação da PNH? Como? 

A RHS interfere/modifica (interferiu/modificou) na PNH? Como? 

 

- ATIVISMO/MOVIMENTO SOCIAL: 

Percebe a rede como espaço de ativismo? 
Sua participação é uma ação política ou poderia ser pensada como um modo de ação política no 

campo da saúde? Se sim, em que sentido. 

Uma rede social como a RHS favorece a formação de movimentos sociais? 
A RHS poderia ser vista como um movimento social?  
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PRODUTO 02 – ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Foram produzidos e publicados 3 artigos científicos em revistas especializadas e eventos da 

área da Ciência da Informação e da Saúde Pública ao longo deste último ano do projeto. Configuram 

importantes produtos de comunicação científica, dando visibilidade e acesso aos conhecimentos 

desenvolvidos no âmbito da pesquisa. Os artigos são apresentados na íntegra, a seguir. 
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PRODUTO 03 – PAINEL ANALÍTICO COM TIMELINE E GERADOR DE RELATÓRIOS 

DINÂMICOS 

O processo de pesquisa e desenvolvimento do Painel relatado a seguir, visa servir de 

ferramenta ao desenvolvimento do produto de pesquisa acadêmica sobre a dinâmica social e 

produção de inteligência coletiva na Rede Humaniza SUS.  

O Painel de visualização dos dados de acesso e uso da Rede Humaniza SUS foi concebido 

com objetivo de reunir, em uma única página, a visualização de dados sobre o uso da RHS, com 

possibilidade de recorte entre datas e a agregação de diferentes fontes de informação. O painel tem 

como objetivo ser referência para consulta de pesquisadores que tenham como interesse científico 

a própria RHS, bem como também a Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde.  

O presente documento relata as reuniões para construção do produto, bem como o processo 

de criação do produto em si, e os resultados encontrados pela pesquisa e pelo desenvolvimento até 

a entrega do produto final no início de 2019. 

Construção do escopo de trabalho 

 

A primeira reunião para o desenvolvimento do Painel da RHS voltou sua discussão para as 

formas de agregar diferentes fontes de dados e também a melhor estruturação para a visualização 

conjunta destes dados.  

O primeiro esboço definiu um formato de visualização baseado na segmentação por data, com 

recorte mínimo dos resultados por filtros semanais, a partir das seguintes fontes de dados e suas 

respectivas origens: 

1. Título das postagens mais visualizadas: extraída do Google analytics; 

2. Título das 3 postagens com mais comentários, por semana: extraída do Drupal/WordPress. 

3. Mapa de acessos georreferenciado: extraído do Google analytics. 

4. Quantidade de novos cadastrados, por semana: extraído do Drupal/WordPress. 

5. Quantidade de novos posts, por semana: extraído do Drupal/WordPress. 

6. Quantidade de novos comentários, por semana: extraído do Drupal/WordPress. 

7. Quantidade de acessos por semana: extraído do Google analytics. 

8. Top referrer por semana – Google analytics. 
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9. Taxa de usuários: porcentagem no primeiro acesso e porcentagem de acessos de retorno: 

extraído do Google analytics. 

 

Essas bases de dados, uma vez extraídas e processadas, deveriam ser distribuídas em um painel 

a partir do rascunho na imagem abaixo: 

 

 
 
 

O painel compreende um grupo de dados entre 01 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro 

de 2018, extraídos do banco de dados da própria Rede (a partir da base de dados do Drupal e, 

posteriormente, do WordPress) e de extrações do Google Analytics sobre a rede.  

Estas bases foram agregadas no Tableau e processadas individualmente para as visualizações 

que compõem o painel geral.  

Para tal, foram estruturadas e demandadas as seguintes extrações:  

1. Mais visualizados: do Google analytics 

2. Os três posts mais comentados por semana: do Drupal  

3. Mapa de acessos: Google analytics 

4. Novos cadastrados por semana: do Drupal  

5. Novos posts por semana: do Drupal  

6. Novos comentários por semana: do Drupal  
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7. Acessos por semana - Google analytics 

8. Top referrer por semana - Google analytics 

9. Taxa de usuários – primeiro acesso e retorno - Google analytics 

Desenvolvimento do Painel 

Versão 0.1 e 0.2 

Após a reunião que definiu o escopo de trabalho anteriormente descrito, a primeira versão 

focou na pesquisa dos métodos e possibilidades de construção das bases de dados via Google 

Analytics. 

Em seguida, a versão 0.2 contou com os primeiros modelos de dados extraídos do Drupal e, 

então o trabalho desenvolvido no Tableau focou na estruturação do relacionamento entre as bases, 

tanto no formato comum para os dados do tipo data quanto para o funcionamento do filtro de 

forma operacional entre todas as visualizações.  

Versão 0.3  

A versão 0.3 não conta com os dados extraídos das bases do Drupal e do WordPress, apenas 

dados adquiridos por consultas ao Google Analytics (GA) pois nas versões anteriores, a formatação 

dos campos de data divergiam entre o formato do Drupal e a do GA, pois as informações do Drupal 

vinham na dimensão semanal e a do GA entregava dados diários. Esta divergência impedia o 

relacionamento entre as múltiplas bases e, portanto, o funcionamento comum dos filtros e 

visualizações a partir de um mesmo controle do Painel. 

A evolução natural deste processo foi a busca por dados com informações diárias, pois 

aumentaria o nível de precisão e detalhamento das informações oferecidas no painel. Sendo assim, 

foi necessário a reformulação das bases sobre a RHS que não eram criadas pelo GA. Durante esta 

etapa que foi constatada a possibilidade de que os dados passassem a vir do WordPress ao invés do 

Drupal e, com isso, aumentando a janela de tempo que era de 2008 a 2016, para de 2008 a 2018.  

Já as consultas do Google Analytics foram realizadas a partir do serviço Google Planilhas, 

utilizando o complemento Google Analytics, disponível neste link. Para a seleção adequada das 

dimensões e medidas que formam cada base de dados vinda do GA, foi necessário consultar a 

seguinte documentação:  

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics/fefimfimnhjjkomigakinmjileehfopp?utm_source=permalink
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● Documentação para uso e construção da base de dados via complemento no 

Google Planilhas: Google Analytics Spreadsheet Add-on 

● Documentação para construção das bases de dados e testes na modelagem 

da base: https://ga-dev-tools.appspot.com/  

Apontamentos sobre o protótipo 

Em função da dificuldade em realizar extrações de grande porte e limitações em relação aos 

formatos extraídos, foi trabalhada uma amostra de teste, contendo apenas informações do ano de 

2008, para demonstração do modelo a ser trabalhado futuramente com a base com período 

integral. 

 

 

 

Versão 0.4  

A versão 0.4 do painel passou a trabalhar a consulta ao Google Analytics diretamente pelo 

Tableau, sem a criação de bases via Google Planilhas. Esta versão também buscou executar o 

período final de trabalho: de janeiro de 2008 a dezembro de 2018.  

https://developers.google.com/analytics/solutions/google-analytics-spreadsheet-add-on
https://ga-dev-tools.appspot.com/
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Além de mudanças na metodologia e construção da base de dados, o painel anterior já serviu 

de base para a consolidação dos formatos de visualização e a exploração de novos formatos de 

visualização dos dados. 

 

Link: Painel 0.4 no Tableau Public 

 

Construção das visualizações 

 

Edição de relacionamentos é possível automaticamente quando as dimensões estão no 

mesmo idioma (principalmente Data: data e date) 

 

Visualização Painel 0.4 

https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS0_4/Painelv0_4sembasesWP-DRU?publish=yes
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Versão 0.5 

 

A quinta versão do painel integra as bases tanto do Google Analytics quanto da própria RHS, 

além de, pela primeira vez, incorporar a nuvem de palavras a partir das diretrizes acordadas na 

reunião do dia 20 de março de 2018.  

 

Entre as questões observadas, a serem incluídas ou mantidas em relação ao Painel 0.4, estão 

a manutenção dos gráficos de progressão Acessos e 1 acesso e 1 retorno, inclusão do espaço para a 

nuvem de palavras e menor destaque, na diagramação do painel, em relação ao quadro 0. Data.  

 

Padronização do modelo de data baseado na ISO 8601. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 

 

Sobre limites de extração impostos pelo Google Analytics 

https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v4/limits-quotas 

 

Versão 1.0 

 

A versão 1.0 foi a primeira publicação do painel aberta para a consulta de dados da rede, 

nesta etapa o painel já se encontra operacional e disponível para o uso de pesquisadores.  

 

Estrutura e organização das bases de dados 

 

A definição do formato das planilhas e do formato de data comum a todas as bases permitiu 

a criação de uma estrutura de relacionamento comum a todas as bases, configurado dentro do 

próprio tableau. A estrutura dos dados do painel ficou da seguinte forma:  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v4/limits-quotas
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Ref. Nome da base Dimensões Medidas Origem Linhas 
Totais 

B.0 Data  Data, Versão RHS, 
Eventos RHS, 
Eventos PNH/SUS, 
Notas 
Complementares 

 Google 
Planilhas, 
Preenchida 
Manualmente5 

3.653 

B.1 Posts + 
Visualizados e com 
+ Acessos (B.7)6 

Data, Título da 
Página 

Acessos, 
Visualizações 
de Página 

Google Analytics 
 

4.751.541 

B.2 Posts + 
comentários 

Data, Postagem Comentários Extração 
WordPress 

9.443 

B.3 Mapa Acessos Data, Título da 
Página, Cidade, 
País, Latitude, 
Longitude 

Visualizações 
de Página, 
Usuários 

Google Analytics 4.751.541 

B.4 Novos Cadastros Data Quantidade Extração 
WordPress 

3.378 

B.5 Novos Posts Data Quantidade Extração 
WordPress 

3.180 

B.6 Novos 
Comentários 

Data Quantidade Extração 
WordPress 

3.441 

B.7 Posts + 
Visualizados e com 
+ Acessos (B.7) 

Data, Título da 
Página 

Acessos, 
Visualizações 
de Página 

Google Analytics 4.751.541*
* 

B.8 Top Referrer Data, Origem Sessões Google Analytics 128.381 

B.9 Taxa de usuários: 1 
acesso e 1 retorno 

Data, Segmento Sessões Google 
Planilhas, 
usando o 
complemento 
do Google 

7.306 

 
5 B.0: Esta base de dados é uma planilha no Google Sheets preenchida de forma colaborativa, contando com a inserção 
de acontecimentos e informações externas aos dados de uso da RHS, mas que auxiliam na análise do contexto dos 
recortes de tempo possível com os filtros de data do Painel. Esta planilha foi construída para a estruturação do painel, 
com maiores detalhes a respeito na representação gráfica dos dados.  
6  B.1 e B.7: As duas bases foram mescladas em uma única extração para otimização dos recursos de hardware e tempo 
durante o trabalho de construção e utilização prática do Painel 
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Analytics7 

B.10 Nuvem de Palavras Data, Palavras  Extração 
WordPress e 
script de análise 
semântica****8 

299.087 

 Painel completo   Total de linhas: 14.712.492 

 

Graficamente, as bases estão relacionadas da seguinte forma:  

 
7 B.9: A dimensão "segmento" nesta base busca diferenciar "new users" de "returning users", para essa análise ser 
possível a extração diretamente pelo Tableau não é possível. O formato desta base pode ser melhor assimilado na 
representação gráfica do relacionamento entre as bases de dados. 
8 B.10: A nuvem de palavras foi extraída e construída a partir do trabalho de análise semântica desenvolvida pelo 
pesquisador Eduardo Silva, portanto, para maiores informações consultar a documentação específica a respeito.  
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Dentro do Tableau, as bases foram tratadas da seguinte forma: 

 

Base 0. Data  

Status: Planilha do Google Planilhas conectada diretamente ao Tableau. Total de 3.653 linhas 

extraída para o formato Hyper com atualização por requisição. 

  

Base 1 [-7]. Mais visualizados | Mais acessos  

Status: Conexão direta ao Google Analytics extraĩda para o formato Hyper, amostra completa de 

4.751.541 linhas. 

 

Base 2. Três posts mais comentados 

Status: Planilha .csv extraída para o formato Hyper, total de 9.443 linhas. 

 

Base 3. Mapa Acessos  

Status: Conexão direta ao Google Analytics extraĩda para o formato Hyper, amostra completa de 

4.751.541 linhas. 

 

Base 4. Novos Cadastros  

Status: Planilha .csv extraída para o formato Hyper, total de 3.378 linhas. 

 

Base 5. Novos Posts  

Status: Planilha .csv extraída para o formato Hyper, total de 3.180 linhas. 

 

Base 6. Novos Comentários  

Planilha .csv extraída para o formato Hyper, total de 3.441 linhas. 

 

Base 7. Acessos  

Status: dados em conjunto com a Base 1: Conexão direta ao Google Analytics extraída para o 

formato Hyper, amostra completa de 4.751.541 linhas. 
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Base 8. Top Referrer  

Planilha do Google Planilhas realizando extração via complemento do Google Analytics, conectada 

diretamente ao Tableau. Amostra completa de 128.381 linhas. 

 

Base 9. Taxa de Usuarios - 1ac1ret  

Conexão direta ao Google Analytics extraída para o formato Hyper, amostra completa de 7.306 

linhas. 

 

Construção das visualizações das bases de dados 

 

P-0. Data 

Tabela exibindo notas complementares, eventos da PNH/SUS, Eventos da RHS, Notas 

complementares e Versão da RHS 

 

P-1 [-7].vMais Visualizados  

Tabela com título da página e número de visualizações, classificada em ordem decrescente. 

 

P-2. Três posts mais comentados  

Tabela com dia e postagens com ocorrência de comentários, ordenada pelo número de comentários 

 

P-3. Mapa Acessos 

Visualização geográfica, 724155 locais exibidos, valores nulos marcados no mapa em coordenadas 

0 e com anotação em destaque. 

 

P-4. Novos Cadastros  

Planilha com data e quantidade de cadastros, classificados em ordem decrescente.  

 

P-5. Novos Posts  

Planilha com data e contagem de novos posts na rede, classificado em ordem decrescente. 
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P-6. Novos Comentários  

Planilha com data e contagem de novos comentários, classificado em ordem decrescente. 

 

P-7. Acessos  

Planilha com data, título da página e número de acessos por página e data, em ordem decrescente 

(não ordenado). 

 

P-8. Top Referrer  

Gráfico do tipo pizza, em que a origem determina as cores e a soma das sessões a porção da pizza, 

segmentados por data da sessão. 

 

P-9. Taxa de Usuários - 1ac1ret  

Gráfico do tipo pizza, em que o tipo de acesso determina as cores e a soma das sessões a porção no 

gráfico pizza, dividida entre sessões de usuários com primeiro acesso à rede e sessões de retorno à 

rede, com segmentação pela data dos acessos.  
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Painel 1.0 - Visualização prévia 
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Versão 1.2 

 

A atual versão disponível para acesso 

contou com a adição da visualização da nuvem de 

palavras e ajustes gráficos para conformidade com 

a identidade visual da RHS.  

 

O painel pode ser acessado no portal do 

Tableau Public que, ocasionalmente, apresenta 

falhas no processamento da exibição. Painel RHS 

1.2 

 

Como alternativa a este problema, 

também é possível baixar o arquivo do projeto, que 

contém todas as extrações e permite a 

visualização offline do Painel utilizando a versão para 

instalação gratuita do Tableau. O arquivo no formato .twbx pode ser baixado neste link e utilizado 

em versões do Tableau Public a partir da versão 10.5 do programa:  

https://drive.google.com/open?id=1eF0pYpjIUFroalUoREe6VklPO_cRqwku 

 

Visualização do Painel 1.2 

https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS1_0/PainelRHS1_0?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS1_0/PainelRHS1_0?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS1_0/PainelRHS1_0?publish=yes
https://drive.google.com/open?id=1eF0pYpjIUFroalUoREe6VklPO_cRqwku
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Painel 1.3: 

 

A versão 1.3 foi demandada a partir dos seguintes apontamentos:  

------------------------------------------------------------------  

1 - Precisamos atualizar a tabela de eventos da PNH. ela está aqui já preenchida. Deve ter 

pequenos ajustes ainda (inclusão de novos eventos), mas já podemos atualizar esta versão. 

Mudamos um pouco a tabela, unificando a coluna eventos da RHS e eventos da pnh. veja no 

link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

PeNXBtBWTWtev5KThqy55lvFscMFdQ6LRl0Wkda06w/edit?usp=sharing 

É necessário atualizá-la no pacote. 

 

2- Nuvem de palavras – o tratamento das palavras exige mais tempo e um grau de 

complexidade bem maior para ficar eficiente. No entanto, pensamos que limitar a nuvem a 

palavras que se repetem no mínimo 10 vezes pode ajudar a ter mais pertinência ao olhar o 

período da semana. E pensamos que essa limitação deve ser simples de fazer via próprio 

tableau, não exigindo muito quebra cabeça.  

 

3. A ordenação das informações não está correta nas listas de novos posts, post mais 

comentados, etc... quando é selecionada a ordenação, a lista não fica correta. 

 

Com isso acho que fechamos e podemos baixar um pacote para uso offline. de qualquer 

modo seria interessante poder també, ter acesso online. 

------------------------------------------------------------------  

A execução das demandas do 1º tópico foi realizada a partir da atualização da extração da planilha 0. Data - 

modelo base + RHS. A base passou por adequações para o conteúdo preenchido e ficou no seguinte formato:  

 

Data Versão da RHS Eventos da 
RHS/PNH/SUS 

Notas 
Complementares 

01/01/2000 Em desenvolvimento HumanizaSUS - 
Documento base 

http://acervo.redehu
manizasus.net/colecao
/ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PeNXBtBWTWtev5KThqy55lvFscMFdQ6LRl0Wkda06w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PeNXBtBWTWtev5KThqy55lvFscMFdQ6LRl0Wkda06w/edit?usp=sharing
http://acervo.redehumanizasus.net/colecao/acervo-digital-de-humanizacao/?item=humanizasus-documento-base-para-gestores-e-trabalhadores-do-sus-ministerio-da-saude-secretaria-de-atenc%cc%a7a%cc%83o-a-saude-nucleo-tecnico-da-politica
http://acervo.redehumanizasus.net/colecao/acervo-digital-de-humanizacao/?item=humanizasus-documento-base-para-gestores-e-trabalhadores-do-sus-ministerio-da-saude-secretaria-de-atenc%cc%a7a%cc%83o-a-saude-nucleo-tecnico-da-politica
http://acervo.redehumanizasus.net/colecao/acervo-digital-de-humanizacao/?item=humanizasus-documento-base-para-gestores-e-trabalhadores-do-sus-ministerio-da-saude-secretaria-de-atenc%cc%a7a%cc%83o-a-saude-nucleo-tecnico-da-politica
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Exemplo do formato da planilha 

 

Como o campo “Notas Complementares” predominou com a presença de links, a Ação URL 

foi adicionada ao painel do Tableau. Com isso, ao clicar no link, o usuário tem a opção de abrir o 

endereço em uma nova aba do navegador.  

A visualização da nuvem de palavras já 

continha um filtro de condição para palavras com 

ocorrência maior de 3. Com a demanda apontada 

no 2º tópico, a condição de ocorrência foi alterada 

para maior que 10. Além disso, a base também 

está sendo tratada no programa Open Refine para 

aprimoramento dos termos em função da 

ocorrência de caracteres especiais gerando palavras excessivas.  

 

O refinamento do vocabulário uniu palavras do plural para o singular, com problemas de 

grafia ou com presença de caracteres especiais incorretamente, foram mantidas palavras com 

distinção de gênero ou quando a flexão da palavra pode determinar também alteração de sentido 

a depender do contexto: exemplo: movimento (ação biológica) de movimentos (políticos); direito 

(lado), direitos (normas jurídicas) etc. termos em outros idiomas também não foram aglutinados.  
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Painel 1.4 e 1.5 

A versão 1.4 implementou mudanças na origem das extrações de informações do Google 

Analytics em função das novas regras de privacidade adotadas pela plataforma a partir das diretrizes 

da GPDR9. 

 

A mudança entre as bases de dados da estrutura baseada nas versões 1.3 e anteriores gerou 

incompatibilidade entre os resultados do Painel e das consultas comparativas com as informações 

retornadas do servidor do WordPress e também das consultas comparativas ao Google Analytics.  

 

Em função das mudanças da GDPR os dados disponibilizados pelo GA partem apenas do dia 

06/05/2008 em diante ao invés de 01/01/2008. A provável explicação para tal é de que os dados do 

começo de 2008 foram considerados incipientes para entrega na consulta.  

 

Com isso, foi necessário o redesenho do painel a partir de extrações manuais combinados 

das seguintes dimensões:  

Novas bases geradas do WordPress: 

● Comentários 2008-2018 

● Cadastros 2008-2018 

● Posts (blog) 2008-2018 

● Posts+Comentários 2008-2018 

● Nuvem de Palavras 

 

Novas bases (anteriormente conectadas diretamente do GA via Tableau) extraídas pela 

extensão do GA para o Google Sheets:10 

● Posts Mais visualizados e com mais acessos (B.7)11 

 
9 Is my use of Google Analytics GDPR and ePR compliant?. <https://www.cookiebot.com/en/google-analytics-gdpr/>. 
Acesso em 14/04/2019. 
10 Ferramenta para gerar bases de dados do Google Analytics usando o Google Sheets: Google Analytics Spreadsheet 
Add-on 
11  B.1 e B.7: As duas bases foram mescladas em uma única extração para otimização dos recursos de hardware e tempo 
durante o trabalho de construção e utilização prática do Painel 

https://www.cookiebot.com/en/google-analytics-gdpr/
https://developers.google.com/analytics/solutions/google-analytics-spreadsheet-add-on
https://developers.google.com/analytics/solutions/google-analytics-spreadsheet-add-on
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● Mapa Acessos 

● Posts Mais visualizados e com Mais acessos (B.7) 

● Top Referrer 

 

O processo de extração manual destes dados ocorreu pelas seguintes etapas:  

1. Extração de planilhas de até 10 mil linhas por vez de cada uma das bases de dados 

utilizando o site Query Explorer12.  

2. União dos lotes de planilhas para formação das bases de dados 

3. Conversão das planilhas de .csv para .hyper (formato de extração do Tableau)  

 

A mudança na origem dos dados do GA gerou também alteração na compreensão dos 

valores georreferenciados da base de dados de Mapa de Acessos, o formato obtido diretamente via 

API e assimilado pelo Tableau era:  

 

Latitude Longitude 

-30,03 -51,2 

 

Com a realização das extrações manuais, o GA passou a entregar os valores no seguinte 

formato:  

 

Latitude Longitude 

-114830 -614200 

 

Sendo assim, foi necessário o trabalho de conversão destes dados para que o Tableau 

passasse a entender Latitude e Longitude novamente, o que possibilita a formação do Mapa 

representado no Painel.  

 
12 Site para testes e extração de dados de amostras do Google Analytics: https://ga-dev-tools.appspot.com/query-
explorer/ 

https://ga-dev-tools.appspot.com/query-explorer/
https://ga-dev-tools.appspot.com/query-explorer/
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Resultado da conversão para o formato de latitude e longitude assimilado pelo Tableau: 

Latitude Longitude 

-11,4830 -61,42 

 

O trabalho de refatoração do Painel para a versão 1.5 também incorporou parâmetros de 

Identidade visual da RHS com adaptações tipográficas no corpo do Painel e compatibilização das 

cores do manual da RHS para as cores dos textos e das representações gráficas em quase todo o 

Painel, os únicos quadros que não foram adaptados em relação à cor foram o Mapa (em função da 

grande quantidade de pontos), o quadro de sites de origem do acesso (em função da variação dos 

verdes apresentarem melhor resultado com tons mais claros) e a Nuvem de Palavras (também pela 

grande quantidade de valores apresentados). 
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Dentre os processos elaborados ao longo da refatoração do Painel foi sua organização 

enquanto um conjunto de arquivos e bases de dados acessíveis para usuários que queiram utilizar 

o painel ou criar novas leituras de forma autônoma. Sendo assim, todo o conjunto de dados e 

arquivos foi organizado em uma mesma pasta disponibilizada on-line: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UnGJ_l4rnMJtyLGFnyaoVTWnPr_pCaT3. 

O painel também está configurado com permissão para que usuários consigam baixar 

diretamente do link de exibição no domínio “public.tableau.com” em formato Workbook para 

Tableau Desktop (.twbx), 

https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS1_5/PainelRHS1_5 

O Painel da RHS foi publicado ao longo de diferentes versões (da 0.3 até a 1.5) e construído 

a partir do Feedback e colaboração coletiva de pessoas do grupo de pesquisa RHS e de 

pesquisadores do Laboratório de Políticas Públicas Participativas.  

Cada versão foi enviada individualmente para o domínio public.tableau.com, mas pequenos 

updates, por vezes, zeraram a contabilidade de views do Painel, o que dificulta a contagem precisa 

dos dados de acesso. Entretanto, as visualizações globais (da versão 0.3 até a 1.5) atingiram a marca 

de 417 consultas ao Painel, sendo a mais recente versão (1.5) com 134 visualizações.  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1UnGJ_l4rnMJtyLGFnyaoVTWnPr_pCaT3
https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS1_5/PainelRHS1_5
http://public.tableau.com/
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Meta 7  

 

Descrição da meta 

 

Promoção de parcerias para apoio virtual a ações da política nacional de humanização nos 

territórios. 

 

Atividades desenvolvidas  

 

As atividades foram apresentadas e relatadas no primeiro e segundo relatório, não havendo 

novos desenvolvimentos neste presente relatório.  
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Meta 8  

 

Descrição da meta  

 

Promoção de debates na universidade e na Rede HumanizaSUS sobre o modelo 

comunicacional de promoção de saúde desenvolvido pela política nacional de humanização. 

 

Atividades desenvolvidas  

 

Esta meta se refere ao seminário de divulgação de toda a produção de pesquisa realizada 

neste projeto, e foi planejada e executada como produto final de prestação de contas pública do 

mesmo. O evento ocorreu no dia 18 de abril de 2019 no auditório da Faculdade de Artes Visuais da 

Universidade Federal de Goiás, campus Samambaia, Goiânia, das 14h às 17h. O evento foi mediado 

pelos professores Dalton Lopes Martins e Ricardo Rodrigues Teixeira, tendo por objetivo apresentar 

os resultados gerais do projeto com foco especial nos resultados da pesquisa acadêmica.  

 

O evento contou 15 participantes presenciais e 66 participantes virtuais e mais de 300 

visualizações do vídeo de transmissão do evento no canal da RHS no Youtube. O evento foi divulgado 

para vários órgãos e especialistas na área da saúde na cidade de Goiânia e na universidade, como 

forma de sensibilizar e ampliar o alcance local dos resultados. Segue lista abaixo dos contatos para 

onde o evento foi divulgado: 

 

Release: 

Texto release/convite para instituições e imprensa especializada: 

UFG: 

SECOM: 

magno.ufg@gmail.com 

saladeimprensa.secom@ufg.br, 

jornalismo.secom@ufg.br 

 

INF: murilo@inf.ufg.br 

mailto:magno.ufg@gmail.com
mailto:saladeimprensa.secom@ufg.br
mailto:jornalismo.secom@ufg.br
mailto:murilo@inf.ufg.br
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Prefeitura de Goiânia: 

gabinete.smdh@gmail.com, 

semas07@gmail.com, 

secom@goiania.go.gov.br, 

gabimaspresidencia@gmail.com, 

saude@sms.goiania.go.gov.br 

 

Secretaria de Saúde de Goiás 

saudego@gmail.com 

 

Hospital das Clínicas: 

comunicacao.hc.ufg@ebserh.gov.br 

diretoriatecnica_hc@hotmail.com 

 

Faculdade de Medicina 

clecildobarreto@gmail.com, 

zhara.helou@gmail.com, 

ctoscano@terra.com.br, 

marilene.silvestre@terra.com.br, 

rbringel.iptsp.ufg@gmail.com, 

menirasouza@gmail.com, 

karinyvsoares@gmail.com, 

megmar242@gmail.com, 

pnagib@gmail.com, 

fabiolasf@gmail.com, 

dra.amoliveira@gmail.com, 

suelimeira6@hotmail.com 

lourdesmedicina@hotmail.com 

mariadagraca@gmail.com 

roberta_go@hotmail.com, 

valdecina@hotmail.com 

 

Imprensa 

adma.paranhos@opopular.com.br, 

ana.borges@jdaqui.com.br, 

bruna.aidar@opopular.com.br, 

caio.barbosa@opopular.com.br, 

mailto:gabinete.smdh@gmail.com
mailto:semas07@gmail.com
mailto:secom@goiania.go.gov.br
mailto:gabimaspresidencia@gmail.com
mailto:saude@sms.goiania.go.gov.br
mailto:saudego@gmail.com
mailto:comunicacao.hc.ufg@ebserh.gov.br
mailto:diretoriatecnica_hc@hotmail.com
mailto:clecildobarreto@gmail.com
mailto:zhara.helou@gmail.com
mailto:ctoscano@terra.com.br
mailto:marilene.silvestre@terra.com.br
mailto:rbringel.iptsp.ufg@gmail.com
mailto:menirasouza@gmail.com
mailto:karinyvsoares@gmail.com
mailto:megmar242@gmail.com
mailto:pnagib@gmail.com
mailto:fabiolasf@gmail.com
mailto:dra.amoliveira@gmail.com
mailto:suelimeira6@hotmail.com
mailto:lourdesmedicina@hotmail.com
mailto:mariadagraca@gmail.com
mailto:roberta_go@hotmail.com
mailto:valdecina@hotmail.com
mailto:adma.paranhos@opopular.com.br
mailto:ana.borges@jdaqui.com.br
mailto:bruna.aidar@opopular.com.br
mailto:caio.barbosa@opopular.com.br
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fabiana.pulcineli@opopular.com, 

elaine.jesus@opopular.com.br, 

cleomar.almeida@opopular.com.br, 

fabricio.cardoso@gjccorp.com.br, 

fernando.santos@jdaqui.com.br, 

frank.martins@opopular.com.br, 

gabriel.lisita@opopular.com.br, 

gabriela.lima@opopular.com.br, 
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Também, de maneira a ampliar o alcance do debate e do público participantes, o evento foi 

divulgado em vários canais digitais, a saber: 

 

 

Instagram - link: https://www.instagram.com/p/BwFe2PcgZkV/ 
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Twitter – Link: https://twitter.com/medialabufg/status/1115989235146817536 

 

 

 

 

https://twitter.com/medialabufg/status/1115989235146817536
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Facebook – link: 

https://www.facebook.com/MediaLabBR/photos/a.272697502776755/2225478467498639/?type=3&theater 

 

 

Rede HumanizaSUS – link: http://redehumanizasus.net/roda-de-conversa-o-modelo-comunicacional-de-promocao-

de-saude-desenvolvido-pela-pnh/ 
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Site da Universidade Federal de Goiás – link: https://www.ufg.br/e/23087-roda-de-conversa-aborda-

o-modelo-comunicacional-de-promocao-de-saude-na-politica-nacional-de-humanizacao 

 

 

O encontro todo teve 3h18min de duração, tendo sido inteiramente gravado e 

disponibilizado online para consulta e visualização no canal da Rede Humaniza SUS no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=nJRrfsGuzhI. O vídeo já teve 309 visualizações (dados de junho 

de 2019), ampliando de forma considerável o alcance do seminário e atingindo maior público 

interessado nos resultados da projeto e da pesquisa em torno da Rede Humaniza SUS. 

https://www.ufg.br/e/23087-roda-de-conversa-aborda-o-modelo-comunicacional-de-promocao-de-saude-na-politica-nacional-de-humanizacao
https://www.ufg.br/e/23087-roda-de-conversa-aborda-o-modelo-comunicacional-de-promocao-de-saude-na-politica-nacional-de-humanizacao
https://www.youtube.com/watch?v=nJRrfsGuzhI
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Youtube – link: https://www.youtube.com/watch?v=nJRrfsGuzhI 

 

 

Apresenta-se, a seguir, a lista de assinatura de presentes fisicamente no evento na cidade 

de Goiânia: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJRrfsGuzhI
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3. CONCLUSÃO  

 

A complexidade de investir simultaneamente em metas bastante ousadas, tanto do ponto de 

vista do desenvolvimento de tecnologia, da produção de uma pesquisa inédita sobre o dispositivo 

sócio técnico desta rede que em março de 2019 completou 11 anos de existência, como mantê-la 

ativa e crescendo como dispositivo pertinente a um movimento social, consolidando a oferta pública 

de uma política transversal do SUS, a PNH, fez deste projeto um imenso desafio. 

Avaliamos que nesta terceira etapa de execução das metas traçadas por esse projeto, fomos 

bem sucedidos em estruturar, envolver e executar os componentes necessários para fazer avançar 

em todos os sentidos nossos compromissos em cada uma das metas descritas neste relatório. 

Desde os enormes desafios da migração do banco de dados, estruturação e desenvolvimento 

da plataforma em WordPress, produção de uma dinâmica de aprimoramento e manutenção da 

rede, lançamento da primeira versão do aplicativo para dispositivos móveis, até a estruturação e 

realização do projeto de pesquisa e seus subprojetos, passando pela manutenção de um trabalho 

de curadoria e editoria realizada pelos editores da rede, conseguimos estabelecer boas bases para 

a execução de todos os propósitos estabelecidos e analisar um fundamental dispositivo sócio-

técnico de uma política pública brasileira produzida e exercida em rede. Em especial é importante 

ressaltar a vivacidade com que se mantém as atividades nesta rede, bem como o crescimento de 

membros e produção de conteúdo mesmo com esta transformação tecnológicas das políticas de 

saúde propriamente ditas. Uma rede que se atualiza no calor dos acontecimentos contemporâneos 

e cumprindo sua meta prioritária de produção coletiva em favor da humanização no SUS. 

Entendemos que os produtos aqui relatados e entregues ao Ministério da Saúde consistem de 

amplo material de referência e pesquisa que pode ser utilizado como apoio no planejamento de 

ações, compreensão dos fenômenos vivenciados, metodologias de trabalho quantitativas e 

qualitativas, entre outros vários possíveis desdobramentos que um projeto de tal envergadura 

produziu. Entende-se que os pesquisadores participantes dessa pesquisa seguirão trabalhando nos 

dados coletados, nas análises aqui apresentadas e em desdobramentos futuros desse material, 

compreendendo que ele abarca diversas dimensões de pesquisa e análise de dados que podem ser 
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desenvolvidas por anos a vir. Torna-se, portanto, outra contribuição fundamental de tal pesquisa, o 

fomento da infraestrutura para novas pesquisas e desenvolvimentos na área de humanização da 

saúde e estudos de redes sociais digitais em políticas públicas brasileiras.   

Posto isso, consideramos entregue por meio deste produto, o relatório técnico da prestação 

de contas do planejamento das metas físicas assumidas no TED 062/2016. Nos colocamos à 

disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 

 

DALTON MARTINS 

 (DOCENTE DA UNB E PESQUISADOR DA UFG RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO MS/UFG) 

 

 

 

RAVI FIGUEIREDO PASSOS 

 (DOCENTE DA UFG E PESQUISADOR DA UFG RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO MS/UFG) 
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4. ANEXOS 
 

Anexo – Listas de presença de reuniões realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto
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Anexo – Justificativa de ausência de listas 
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Anexo - Relatório Cartografia de interferências entre Políticas Públicas de Saúde e a RHS 
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