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O presente documento constitui o segundo relatório de acompanhamento do
Projeto “Estudo e Pesquisa em Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS”.
O Projeto é desenvolvido por meio de parceria firmada entre o Ministério da
Saúde e a Universidade Federal de Goiás – UFG, por meio de Termo de Execução
Descentralizada – TED.
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Introdução
O Projeto “Rede HumanizaSUS: redes sociais de articulação de humanização da
saúde” tem o propósito de encontrar soluções para resolver os problemas que limitam
a efetividade da saúde e para desenvolver métodos e técnicas que ampliem a
capacidade de intervenção nos problemas de saúde, faz parte da Política Nacional de
Humanização - PNH e vem sendo desenvolvido desde 2013 por meio de parceria firmada
entre o Ministério da Saúde – MS e a Fundação Faculdade de Medicina/USP – FFM e, a
partir de fevereiro de 2017, com a Universidade Federal de Goiás, por meio do Termo
de Execução Descentralizada – TED n° 062/2016.
De acordo com o Ministério da Saúde, a Política Nacional de Humanização do
Sistema Único de Saúde – SUS é uma política transversal, “entendida como um conjunto
de princípios e diretrizes que se traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas
de saúde e nas instâncias do sistema, caracterizando uma construção coletiva”. (BRASIL,
2004). Preconiza o acolhimento como fio condutor do atendimento e está baseada na
interação por meio do diálogo entre três atores: os usuários, os trabalhadores e os
gestores do SUS. Estabeleceu-se em 2003, como resposta a um diagnóstico que
apontava certa fragmentação de ações e verticalização dos serviços, além da falta de
formação das equipes para lidar com as dimensões sociais e subjetivas (Lerner, 2015).
A PNH conta com uma mídia social desenvolvida especificamente para a
comunicação entre o público de trabalhadores, gestores e usuários do SUS. A Rede
HumanizaSUS – RHS se apresenta como uma comunidade de blogs, na qual os blogs
individuais apresentam todo o conteúdo postado por cada membro, e a página principal
veicula textos e links das postagens mais votadas. Esta rede é o objeto da parceria entre
o Ministério e a Universidade Federal de Goiás.
Como estrutura de gestão, a PNH conta com uma Coordenação-Geral no
Ministério da Saúde, responsável pela dinamização das ações relativas à Política e pelo
direcionamento e monitoramento das atividades e produções do Projeto Rede
HumanizaSUS: redes sociais de articulação de humanização da saúde.
Os propósitos específicos desta ação de parceria são:
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1. Ampliar a transversalização da política pelas diversas áreas do MS e por outras
instâncias formuladoras e executoras da política de saúde, incluindo atores em
todos os territórios de atuação do SUS;
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 desses anos sendo difundidas
e apropriadas amplamente no Brasil;
5. Funcionar como plataforma de formação a partir da parceria com cursos
universitários e ou de saúde pública que utilizam os dispositivos da rede como
base para suas aulas.

O Projeto conta com oito metas que indicam as diretrizes a serem cumpridas
para que os resultados esperados sejam alcançados. Dentro de cada meta, há o
desenvolvimento de ações e a elaboração de entregáveis para a equipe do Ministério
da Saúde e, consequentemente, para os gestores e profissionais ligados às ações da
Política Nacional de Humanização nos Territórios.
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Estrutura do Projeto
A estrutura do Projeto apresenta objetivos, metas, cronograma de execução,
orçamento detalhado e o plano de aplicação financeira dos recursos.
O objetivo geral da iniciativa é a ativação, pesquisa e desenvolvimento da Rede
HumanizaSUS. Os objetivos específicos foram citados como propósitos da parceria na
seção anterior.
Há oito metas principais que direcionam o Projeto para a consecução dos
resultados esperados:
1. Desenvolver novas funcionalidades para o sistema da Rede HumanizaSUS e
aprimorar as funcionalidades existentes;
2. Desenvolver soluções para a rede em dispositivos móveis;
3. Construção do acervo digital de humanização;
4. Desenvolvimento de soluções de apoio ao usuário;
5. 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,
6. Pesquisa acadêmica sobre dinâmica social e produção de inteligência coletiva na
Rede HumanizaSUS;
7. Promoção de parcerias para apoio virtual a ações da Política Nacional de
Humanização nos territórios;
8. Promoção de debates na universidade e na Rede HumanizaSUS sobre o modelo
comunicacional de promoção de saúde desenvolvido pela Política Nacional de
Humanização.

A previsão de duração do Projeto era, originalmente, de início das atividades
ainda no final do ano de 2016. Em virtude da extensão de prazos durante os
procedimentos burocráticos e para os primeiros repasses de valor, que permitiriam a
contratação de profissionais por parte da Universidade e da iniciação das ações, foi
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estabelecido um Termo Aditivo que estendeu o cronograma de execução 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 foi assim dividido em
três rubricas:
Tabela 1 – Plano de Aplicação Financeira-Orçamentária do Projeto Rede
HumanizaSUS: redes sociais de articulação de humanização da saúde
Rubrica/Fundamentação
Auxílio Financeiro A Pesquisadores
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
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
Este objeto refere-se à utilização dos recursos para a compra de materiais
cuja duração é tem curto prazo, de acordo com os objetivos do Projeto.
Total

Valor orçado
R$ 1.030.000,00

R$ 160.000,00

R$ 10.000,00

R$ 1.200.000,00

Fonte: Projeto Rede HumanizaSUS: redes sociais de articulação de humanização da saúde - Segundo Relatório
de Atividades, Ministério da Saúde/UFG, 2018.
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Execução Financeira
O primeiro relatório de acompanhamento apresentou os resultados financeiros
do Projeto até o mês de janeiro de 2018. O presente documento retoma aquelas
informações e as atualiza até o mês de junho de 2018. O valor desempenhado pelo
Projeto ao longo de toda a sua execução foi de R$ 715.762,37.
Um total de 16 bolsistas estiveram envolvidos nas atividades desempenhadas ao
longo desses últimos 5 meses de trabalho. O volume de gastos foi relativamente
equilibrado entre os cinco meses, com leve concentração no mês de fevereiro.
O Projeto como um todo prevê o empenho de R$ 1.030.000 no pagamento do
trabalho de bolsistas para a realização das metas acordadas no Termo de Execução
Descentralizada. O repasse realizado pelo Ministério para o pagamento de bolsas até o
momento de entrega deste segundo relatório foi de R$ 733.000,00. Resta, assim, um
total a receber de R$ 297.000,00 para a finalização do Projeto (Tabela 2).

Tabela 2 – Valores referentes ao pagamento de bolsas de estudo
Referência
Valor Total de Bolsas do Projeto

R$
1.030.000,00

Valor de Bolsas Recebido

733.000,00

Total a Receber

297.000,00

Fonte: Planilhas de execução financeira do Projeto Estudo e Pesquisa em
Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS.

Em relação aos recursos logísticos, o repasse realizado pelo Ministério aportou
o total de R$ 107.000,00. O total a receber de recursos de logística é de R$ 53.000,00
(Tabela 3).
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Tabela 3 – Valores referentes ao pagamento de recursos logísticos
Referência
Valor Total de Recursos Logísticos do
Projeto

R$
160.000,00

Valor de Recursos Logísticos Recebido

107.000,00

Total a Receber

53.000,00

Fonte: Planilhas de execução financeira do Projeto Estudo e Pesquisa em
Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS.

A Tabela 4 demonstra os valores executados por ano, segundo a destinação dos
valores. Dos R$ 733.000,00 repassados para o pagamento de bolsas, foram executados
R$ 659.500,00, sendo R$ 434.300,00 até janeiro de 20181 e R$ 225.200,002 entre
fevereiro e junho de 2018. Em relação aos recursos de logística, dos R$ 107.000,00
repassados, R$ 50.167,46 foram gastos até janeiro de 2018 e R$ 6.094,91 entre fevereiro
e junho de 2018, perfazendo um total de R$ 56.262,37.
Tabela 4 – Valores executado pelo Projeto até junho de 2018

Referência
Bolsas
Logística*
Total

Até janeiro de
2018 (R$) *
434.300,00
50.167,46
484.467,46

Ano
Entre fevereiro e
junho de 2018 (R$)
**
225.200,00
6.094,91
231.294,91

Total (R$)
659.500,00
56.262,37
715.762,37

Fonte: Planilhas de execução financeira do Projeto Estudo e Pesquisa em Política
Nacional de Humanização – HumanizaSUS.
* Período de referência para o Primeiro Relatório de Acompanhamento do TED
062/2016.
** Período de referência para o Segundo Relatório de Acompanhamento do TED
062/2016.
* O valor referente a logística até janeiro de 2018, além de diárias e passagens, inclui
D.A.O.

O saldo em caixa, após o repasse inicial do Ministério em 2017 (de R$ 733.000,00
para bolsas e de R$ 107.000,00 para logística) e a execução do Projeto até junho de 2018
é apresentado na Tabela 5.

1
2

Período de referência para o Primeiro Relatório de Acompanhamento do TED 062/2016.
Período de referência para o Segundo Relatório de Acompanhamento do TED 062/2016.
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Tabela 5 – Saldo em caixa do Projeto em julho de 2018
Referência

R$

Bolsas

73.500,00

Logística

50.737,63

Total

124.237,63

Fonte: Planilhas de execução financeira do Projeto Estudo e Pesquisa em
Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS.

A Tabela 6 especifica os valores mensais pagos por bolsista no período de cinco
meses e o Quadro 1 apresenta a equipe de bolsistas envolvida em cada meta do Projeto
no período de referência deste Relatório. A tabela seguinte (Tabela 7) aponta os valores
executados com recursos logísticos nesse mesmo período. Os valores desembolsados
para essas duas finalidades entre março de 2017 e janeiro de 2018 foram apresentados
no primeiro relatório de acompanhamento.
Tabela 6 – Valores mensais pagos por bolsista entre fevereiro e junho de 2018
Nome
André Luiz Dadona Benedito
Caio César da Silva
Calíope Victor S. de M. Dias
Dalton Lopes Martins
Eduardo Alves Silva
Emília Alves de Sousa
Fabiano Carvalho de Alencar
Leonardo Barbosa Germani
Lorena Vilarins dos Santos
Maria Luiza Carrilho
Sandenberg
Mariana de Salles Oliveira
Patrícia de Sousa Campos Silva
Pedro Henrique Naves Alves
Ricardo Rodrigues Teixeira
Rodrigo de Oliveira Guimarães
Edilson Rahal Tavares
Total Mensal

Fevereiro
3.500,00
600,00
3.000,00
4.500,00
1.500,00
2.800,00
3.300,00
4.000,00
-

Março
3.500,00
600,00
3.000,00
4.500,00
1.500,00
2.800,00
3.300,00
4.000,00
4.000,00

Abril
3.500,00
600,00
3.000,00
4.500,00
1.500,00
2.800,00
3.300,00
4.000,00
4.000,00

Maio
3.500,00
900,00
3.000,00
4.500,00
1.500,00
2.800,00
3.300,00
4.000,00
4.000,00

Junho
3.500,00
900,00
4.000,00
4.500,00
1.500,00
2.800,00
3.300,00
4.000,00
4.000,00

Total
17.500,00
3.600,00
16.000,00
22.500,00
7.500,00
14.000,00
16.500,00
20.000,00
16.000,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

11.500,00

3.500,00
2.800,00
3.300,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

2.800,00
3.300,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

2.800,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

2.800,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

2.800,00
4.000,00
4.000,00
-

47.100,00

47.600,00

44.300,00

44.600,00

3.500,00
14.000,00
6.600,00
20.000,00
20.000,00
16.000,00
41.600,00 225.200,00

Fonte: Planilhas de execução financeira do Projeto Estudo e Pesquisa em Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS.
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Quadro 1 – Alocação de bolsistas por Meta desenvolvida

Meta 1

Meta 2

Meta 3

Meta 4

Meta 5

Meta 6

Calíope Dias
Dalton Martins
Fabiano Alencar
Leonardo Germani
Lorena Vilarins
Pedro Henrique Alves
Rodrigo Guimarães
Calíope Dias
Dalton Martins
Leonardo Germani
Lorena Vilarins
Rodrigo Guimarães
André Benedito
Calíope Dias
Dalton Martins
Emília Alves
Lorena Vilarins
Maria Luiza Sandenberg
Patrícia Campos
Calíope Dias
Dalton Martins
Emília Alves
Lorena Vilarins
Maria Luiza Sandenberg
Patrícia Campos
Calíope Dias
Dalton Martins
Edilson Tavares
Emília Alves
Lorena Vilarins
Maria Luiza Sandenberg
Patrícia Campos
Calíope Dias
Dalton Martins
Lorena Vilarins
Ricardo Teixeira

Fonte: Planilhas de execução financeira do Projeto Estudo e Pesquisa em Política Nacional de Humanização
– HumanizaSUS.
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Tabela 7 – Valores mensais pagos em recursos logísticos entre fevereiro e junho de
2018 por bolsista
Nome
Mariana de
Salles Oliveira
Ricardo
Rodrigues
Teixeira
Lorena Vilarins
dos Santos

Total

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Diária

Passagem Diária Passagem Diária Passagem Diária

596,50

1.237,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207,10

1.037,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,50

1.237,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,10

3.513,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Passagem Diária Passagem

Diária

Passagem

0,00

596,50

1.237,94

0,00

0,00

207,10

1.037,73

0,00

0,00

0,00

596,50

1.237,94

0,00

0,00

200,60

980,60

200,60

980,60

0,00

0,00

200,60

980,60

Fonte: Planilhas de execução financeira do Projeto Estudo e Pesquisa em Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS.
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1.600,70 4.494,21

Etapas Realizadas
O plano de trabalho prevê a realização de 8 metas durante a vigência do Projeto.
A partir deste ponto a estrutura do relatório apontará a realização das atividades e
produtos previstos para cada meta.

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

Agosto
2018

Equipe Envolvida:
Dalton Martins
 Coordenação;
 Elaboração de requisitos de software.
Lorena Vilarins
 Coordenação de equipe de projeto (Plataforma de Gestão AcolheSUS);
 Edição de textos;
 Elaboração de relatório de acompanhamento;
 Elaboração de requisitos de software;
 Mediação de equipes (L3P e Ministério da Saúde);
 Adaptação de software.
Rodrigo Guimarães
 Desenvolvimento de software;
 Análise de requisitos;
 Implementação de requisitos;
 Testes de software.
Pedro Henrique Alves
 Desenvolvimento de software;
 Análise de requisitos;
 Implementação de requisitos;
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Testes de software.

Fabiano Alencar
 Desenvolvimento de software;
 Análise de requisitos;
 Implementação de requisitos;
 Testes de software.
Leonardo Germani
 Coordenação de equipe de desenvolvedores;
 Desenvolvimento de software.
Calíope Dias
 Apoio administrativo;
 Acompanhamento financeiro;
 Interface com a Reitoria da Universidade;
 Acompanhamento de logística do Projeto;
 Acompanhamento de logística do Projeto.

Esta meta contou com dois objetivos principais. O desenvolvimento de
funcionalidades para o ambiente da rede social de uso geral e de funcionalidades de
gestão de documentos para o Projeto AcolheSUS.
O primeiro objetivo foi cumprido ainda antes da entrega do primeiro relatório de
acompanhamento. O sistema da plataforma da RHS foi migrado de DRUPAL para
WordPress, com refatoração completa. Essa ação facilita a seleção de profissionais de
desenvolvimento de tecnologia no mercado e, consequentemente, as atualizações do
sistema, além de permitir a automatização de ações de editoria e melhorar a usabilidade
para aqueles que utilizam o sistema.
Por outro lado, a ação de desenvolvimento do sistema da RHS é uma atividade
constante, que ocorre por meio da manutenção da plataforma e de ajustes pontuais.
O segundo objetivo voltou seu foco para o Projeto AcolheSUS e o
desenvolvimento de um sistema de gestão que permitisse o acompanhamento das
ações implementadas nos Territórios.
O Projeto AcolheSUS é uma iniciativa de qualificação das práticas de cuidado
dentro do âmbito da Política Nacional de Humanização. As ações do AcolheSUS incluem
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a criação de laboratórios de experimentação das diretrizes e dispositivos da Política
Nacional de Humanização (PNH) e objetivam a qualificação da gestão e dos serviços e a
melhoria do acesso ao usuário3.
O Projeto AcolheSUS conta com cinco diretrizes: acolhimento, ambiência, gestão
e organização do cuidado e qualificação profissional. A intenção é auxiliar a qualificação
dos modelos de produção nos Território por meio do planejamento de ações
estratégicas. Durante o desenvolvimento do Projeto, os Territórios elaboram um plano
de trabalho que prevê a coleta de insumos, na forma de indicadores quantitativos e
qualitativos, que servirão para monitoramento e avaliação das ações. Vinte Territórios
fazem parte do Projeto.
As atividades são desenvolvidas por meio de oficinas e da elaboração de
documentos orientadores, com a participação conjunta da equipe da CoordenaçãoGeral da Política Nacional de Humanização – CGPNH e dos membros dos grupos
executivos locais e estaduais – GEL e GEE.
A Coordenação-Geral da Política Nacional de Humanização solicitou à equipe do
LP3 o desenvolvimento de um sistema de gestão que promovesse o levantamento de
dados e a possibilidade de acompanhamento do Projeto em território nacional. Este
sistema ofertará acesso no mesmo endereço em que já se encontra desenvolvida a
Comunidade AcolheSUS. A Comunidade é um espaço para a troca de experiências entre
os envolvidos com o AcolheSUS e entre esses e os demais usuários da RHS.
Um sistema de gestão, usualmente, representa uma plataforma tecnológica, um
software, que permite o acompanhamento das atividades de uma organização. A
intenção, com a utilização de uma plataforma desse tipo, é aumentar a produtividade
do trabalho, reduzir custos (principalmente em relação ao tempo), afastar o retrabalho
e criar uma memória dos esforços empreendidos.
Uma das principais vantagens de implantar um sistema de gestão é a
possibilidade de concentração do foco da equipe em atividades estratégicas, sem a
necessidade de abdicar da atenção que a gestão administrativa requer.
Para o desenho do sistema de gestão do Projeto AcolheSUS houve a preocupação
3

Disponível em: http://redehumanizasus.net/projeto-acolhesus/. Acessado em 2 de julho de 2018.
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com a integração de outras ferramentas da PNH. O ambiente da plataforma de gestão
será a mesma da Rede HumanizaSUS, facilitando, assim, o acesso por parte dos usuários.
A senha de acesso à plataforma será a mesma de acesso à Rede. Além disso, será
possível acessar o sistema por meio de computadores ou dispositivos móveis.
Para a construção do sistema, sem que houvesse necessidade de paralização dos
trabalhos dos consultores da equipe da CGPNH para planejamento da ferramenta, as
atividades foram divididas em duas etapas.
a. Cadastro dos formulários e coleta de informação: Maio/2018;
b. Processamento de indicadores e painéis analíticos: Agosto/2018;

A primeira etapa foi cumprida e houve testagem de seu funcionamento no
Território com uma demonstração-teste com profissionais dos grupos executivos local e
estadual e de representantes da equipe da CGPNH, no dia 27 de junho de 2018, na
cidade de João Pessoa na Paraíba.
O sistema conta, até o momento, com os seguintes formulários:


Matriz de Cenários;



Dados Epidemiológicos;



Roteiro de Visita Guiada;



Fluxograma Analisador;



Matriz de Pontos Críticos (que agrega ainda a Matriz de Objetivos e Atividades);



Plano de Trabalho (que agrega ainda o Monitoramento do Efeito Esperado e
Inesperado);



Avaliação de Grupo;



Avaliação de Oficina Local;



Relatório de Oficina;



Memória de Reunião.
Nos próximos meses serão adicionados formulários ao sistema, os quais

encontram-se em formulação pela equipe da Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP.
O protótipo inicial para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema de
gestão do Projeto AcolheSUS na RHS foi apresentado à CGPNH em 9 de março de 2018.
As telas do protótipo serão exibidas a seguir.
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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 1.
Figura 1 – Tela inicial do sistema

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.

A tela de entrada de formulários permitiria a visualização de formulários já
preenchidos.
Figura 2 – Tela de entrada de formulário

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.
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A tela seguinte permitiria o preenchimento do formulário.
Figura 3 – Simulação de preenchimento de formulário

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.

O ambiente de visualização de formulários por Usuário é apontado a
seguir.
Figura 4 – Consulta por usuário

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.
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O ambiente de visualização de formulários por Serviços teria a seguinte
configuração.
Figura 5 – Consulta por serviço

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.

Por fim, o ambiente de visualização por Formulário seria o seguinte:
Figura 6 – Consulta por formulário

Fonte: Protótipo da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.
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Entre os meses de março e maio houve uma série de reuniões entre a equipe do
L3P e da CGPNH para ajustes e evoluções do modelo de sistema. Ao final desse processo,
a Plataforma de Gestão possui a configuração que será demonstrada a seguir.
O acesso será realizado dentro da Rede HumanizaSUS, na página do Projeto
AcolheSUS, por meio do endereço: http://redehumanizasus.net/projeto-acolhesus/.

Figura 7 - Ambiente de Acesso ao Sistema

Fonte: Ambiente teste da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.
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Usuários que não contam com perfil individual na RHS deverão criar seus perfis
no endereço: http://redehumanizasus.net/registrar/

Figura 8 - Ambiente de Cadastro de Perfil na RHS

Fonte: Ambiente teste da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.

O ícone de acesso à Plataforma de Gestão AcolheSUS ficará abaixo da
Comunidade AcolheSUS na página do Projeto na RHS:

Figura 9 - Ícone de Acesso da Plataforma de Gestão AcolheSUS

Fonte: Ambiente teste da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.
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Os usuários com perfil CGPNH poderão visualizar todos os campos de atuação.
Os usuários GEL e GEE visualizam informação apenas de seus próprios campos.

Figura 10 - Visualização de campos de atuação – perfil CGPNH

Fonte: Ambiente teste da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.

Os formulários podem ser visualizados de acordo com a Fase em que foram
concebidos.
Figura 11 - Visualização de formulários por Fase

Fonte: Ambiente teste da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.
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Os formulários também podem ser visualizados de acordo com o Eixo a que se
referem.
Figura 12 - Visualização de formulários por Eixo

Fonte: Ambiente teste da Plataforma de Gestão AcolheSUS, 2018.

As ações relativas à segunda etapa de desenvolvimento da Plataforma de Gestão
foram iniciadas após a concepção do ambiente de entrada de dados e está prevista para
finalização em agosto de 2018. O fluxo do trabalho sugere que as atividades serão
concluídas no tempo previsto.
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Meta 2
Desenvolver soluções para a rede em dispositivos móveis

Abril
2018

Equipe Envolvida:
Dalton Martins
 Coordenação.
Lorena Vilarins
 Elaboração de relatório de acompanhamento;
Rodrigo Guimarães
 Desenvolvimento de software.
Leonardo Germani
 Coordenação de desenvolvimento de software;
 Desenvolvimento de software.
Calíope Dias
 Apoio administrativo;
 Acompanhamento financeiro;
 Interface com a Reitoria da Universidade;
 Acompanhamento de logística do Projeto;
 Acompanhamento de logística do Projeto.

A meta de desenvolvimento de soluções para dispositivos móveis cumpriu as
atividades previstas para o período. No entanto, como outras metas deste Projeto, as
atividades ligadas a esse ponto são permanentes, pois sempre surgem novas demandas
e espaço há para permanente melhorias nas plataformas.
A principal atividade empreendida no período foi o desenvolvimento da versão
da RHS para o sistema operacional móvel IOS. As figuras a seguir apresentam algumas
telas do aplicativo.
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O aplicativo pode ser baixado na Apple Store:

Figura 13 – Forma de download do aplicativo

Fonte: Aplicativo RHS para IOS, 2018.

Após o aplicativo ser baixado, é preciso acessar o login de usuário da RHS ou,
para o caso daqueles que ainda não tenham perfil na Rede, cadastrar-se.

Figura 14 – Login de usuário no app da RHS para IOS

Fonte: Aplicativo RHS para IOS, 2018.
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O perfil de usuário aponta a quantidade de posts e de votos recebidos em
publicações do usuário.

Figura 15 – Perfil de usuário no app da RHS para IOS

Fonte: Aplicativo RHS para IOS, 2018.

É possível configurar as preferências do usuário no aplicativo.

Figura 16 – Ambiente para configuração de preferências do
usuário
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Fonte: Aplicativo RHS para IOS, 2018.

Abaixo é demonstrado um exemplo de visualização de post de usuário.

Figura 17 - Visualização de formulários por Eixo

Fonte: Aplicativo RHS para IOS, 2018.

Em consequência do lançamento da versão da Rede em IOS, houve também a
execução das seguintes atividades:


Aprimoramento dos ciclos de manutenção e desenvolvimento de
novas funcionalidades tanto na versão para Android como para IOS;



Acompanhamento do uso e de feedbacks dos usuários para ajustes
finais do aplicativo;



Aprimoramento das configurações do Google Analytics para
acompanhar o uso das versões lançadas;



Ativação permanente dos aplicativos em campanhas na RHS e na Web
em geral.
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Meta 3
Abril
2018

Construção do acervo digital de humanização
Equipe Envolvida:
Dalton Martins
 Coordenação.
André Benedito
 Importação e curadoria de acervos;
 Integração de sistemas;
 Desenvolvimento de melhorias na interface com o usuário;
 Elaboração de política de acervo.
Emília Alves
 Apoio à estruturação do acervo digital de humanização.
Maria Luiza Sandenberg
 Apoio à estruturação do acervo digital de humanização.
Patrícia Campos
 Apoio à estruturação do acervo digital de humanização.
Lorena Vilarins
 Elaboração de relatório de acompanhamento.
Calíope Dias
 Apoio administrativo;
 Acompanhamento financeiro;
 Interface com a Reitoria da Universidade;
 Acompanhamento de logística do Projeto;
 Acompanhamento de logística do Projeto.

O Acervo digital de Humanização foi lançado em 2016 e “tem sua importância
ligada tanto à memória da Política em seus vídeos e publicações, quanto à sua memória
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afetiva por meio das fotografias de reuniões e encontros abertos.”4. Após a etapa de
revisão e melhoria dos metadados relatada no relatório5 anterior, nesta nova fase houve
a integração do Tainacan à plataforma da Rede HumanizaSUS, importação, pesquisa de
novos itens e a criação de novas coleções.
As atividades desenvolvidas foram:








Integração do sistema;
Melhorias na interface;
Política de submissão de itens para acervo;
Importação e curadoria dos acervos da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS do
Ministério da saúde e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações –
BDTD do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e tecnologia – IBICT;
Seleção e upload do acervo de imagens da PNH;
Criação de coleções.

Integração do sistema
A Rede HumanizaSUS opera por meio do Wordpress6, um software livre de
gerenciamento de conteúdo. Nesta nova etapa de trabalho integramos o Tainacan ao
Wordpress da RHS. Com isso podemos experimentar formas de os usuários colaborarem
com a qualificação e produção do acervo, seja por meio da submissão de novos itens,
edição dos descritores, inserção de tags, votação, comentários etc.
Figura 18 - Exemplo da funcionalidade de votação dentro de um item do acervo

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.

4

Primeiro Relatório de Acompanhamento TED nº 62/2016 referente ao Projeto Estudo e Pesquisa em
política Nacional de Humanização – HumanizaSUS, página 32.
5
Primeiro Relatório de Acompanhamento TED nº 62/2016 referente ao Projeto Estudo e Pesquisa em
política Nacional de Humanização – HumanizaSUS, página 34.
6
https://wordpress.org/.
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A rede conta atualmente com 37.000 usuários que podem ajudar a transformar
o acervo em um local de memória viva, técnica e afetiva da política Nacional de
Humanização. Além da votação, o usuário pode comentar cada item, criando assim um
espaço de qualificação do conteúdo e de escuta dos profissionais de saúde e usuários
que entram em contato com as publicações. Estes comentários podem ser usados para
revisão e melhoria do conteúdo das publicações da PNH, auxiliando em revisões e
ampliações de novas edições.

Figura 19 - Exemplo da funcionalidade de comentário presente em cada item

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.

Melhorias da interface
Para facilitar a navegação e para que o usuário não sinta que está em um
ambiente diferente, o acervo foi customizado com as cores da RHS e com o mesmo
menu. Nele o usuário pode acessar as principais funcionalidades da rede e também, caso
tenha permissão, criar e gerenciar as coleções do acervo.
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Figura 20 - Página inicial do acervo digital

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.

Importação e curadoria de novos itens
Visando ampliar o número de itens do acervo, realizamos pesquisas na Biblioteca
Brasileira de Teses e Dissertações7 (BVS) e Biblioteca Virtual de Saúde8 (BVS). As buscas
foram feitas por meio de pesquisa dos termos HumanizaSUS e Humanização nos títulos
7
8

http://bdtd.ibict.br/vufind/.
http://brasil.bvs.br/.
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dos trabalhos. Os resultados da BVS e da BBTD foram exportados em formato CVS e os
itens estão sendo avaliados individualmente pela equipe de editores, quanto a sua
relevância em relação ao tema abordado e o tipo de licença da publicação. Abaixo uma
tabela resumida com as bases pesquisadas, termos e número de itens encontrados:

Tabela 8 – Número de itens por base de dados
Base de dados

Termo pesquisado

Itens encontrados

BVS

Humanização

259

BVS

HumanizaSUS

46

BDTD

Humanização

228

BDTD

HumanizaSUS

3

Fonte: Subprojeto Digitalização de Acervo Rede HumanizaSUS, 2018.

Na tabela abaixo temos o estado atual das coleções de artigos e teses e
dissertações no acervo da RHS:

Tabela 9 – Número de coleções de artigos e de teses e
dissertações no acervo da RHS
Coleção

Itens

Artigos

66

Teses e dissertações

4

Fonte: Subprojeto Digitalização de Acervo Rede
HumanizaSUS, 2018.

Seleção e upload do acervo de imagens da PNH
A equipe de Rede HumanizaSUS possui em seu acervo digital 5.000 fotografias
da política nacional de humanização de um período entre vai de 2006 até 2018. Os
arquivos estavam armazenados em pastas e nomeadas por eventos. Nesta fase
renomeamos e selecionamos as melhores fotos para compor uma coleção acervo
fotográfico da PNH. Foram selecionadas 3.608 imagens:
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Eventos

Figura 21 - Página da coleção do acervo de fotos da PNH

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.

Após a seleção da imagens, renomeamos e normalizamos os nomes de eventos que
apareciam nas pastas. Também usamos a data do arquivo da digital para compor o
metadado “Data” na coleção. Foram identificados 82 eventos:


















1° Café HumanizaSUS;
1ª Conferência Brasileira dos ODMs;
1ª Encontro do Grupo Executivo Estadual – GEE da Política de Humanização da
Saúde, CE;
1ª Oficina AcolheSUS no Hospital Regional João Penido (HRJP) em Juiz de Fora,
MG;
1ª Oficina Local AcolheSUS em Santa Catarina HRDrHMG São José, SC;
1ª Oficina Local do Projeto AcolheSUS Campo Grande, MS;
1ª Oficina Local do Projeto AcolheSUS, AC;
1ª Oficina Local do Projeto AcolheSUS, PI;
1ª Oficina Local Rio de Janeiro – Hospital Estadual Adão Pereira Nunes;
2ª Oficina projeto AcolheSUS no Hospital de Urgências de Rio Branco (HUERB),
AC;
2ª Oficina projeto AcolheSUS – Piloto Paraíba, Maternidade São Damião, SES, PB;
2ª Oficina Local AcolheSUS em Santa Catarina, São José, SC;
2ª OFICINA Local do Projeto ACOLHESUS, PA;
2ª Oficina Local do Projeto AcolheSUS, PI;
3ª Oficina AcolheSUS CAPS Renascer, PA;
4ª Oficina AcolheSUS Local, PA;

Laboratório de Políticas Públicas Participativas – L3P
Media Lab – Universidade Federal de Goiás

medialabufg@gmail.com











































5ª Oficina AcolheSUS CAPS Renascer, PA;
Coletivo Nacional 2013, DF;
Colóquio Filósofo Ives Schwartz;
Colóquio Jean Paul Ressenguie Rede Cegonha;
Conferência Nacional de Saúde;
Curso de Apoiadores da PNH;
Encontro da PNH;
Encontro da PNH Rede Cegonha;
Encontro da PNH - Sensibilização;
Encontro da PNH Acolhimento com Classificação de Risco;
Encontro da Rede HumanizaSUS;
Encontro de Coordenações e Representações Estaduais;
Encontro de Editores da RHS;
Encontro de Humanização;
Encontro de Organização Rede de Atenção Psicossocial;
Encontro Nacional da PNH e Coordenações Estaduais de Humanização;
Encontro Nacional da PNH sobre Ergologia (Pierre Trinquet);
Encontro Nacional de Coordenadores e representantes da PNH;
Encontros Itinerantes do Colegiado Gestor da PNH;
Evento Natal MS - Núcleo Técnico PNH;
Evento Premiação InovaSUS Giselda Trigueiro Natal RN;
Exposição De Volta pra Casa - Radilson Carlos Gomes;
Exposição Imagens do SUS;
Formação de Apoiadores;
Fórum de Humanização;
Fórum Social Mundial;
Mostra HumanizaSUS;
Mostra PNH;
Oficina AcolheSUS, Fortaleza, CE;
Oficina Apoio Integrado;
Oficina Apoio Integrado Coordenação Nacional;
Oficina de Acolhimento e Ambiência Hospitalar HILP;
Oficina de Ambiência;
Oficina de Planejamento DAPES MS e PNH;
Oficina do AcolheSUS no Hospital Municipal Chaud Salles, Cristalina, GO;
Oficina Local do Projeto AcolheSUS, Arapiraca, AL;
Oficina Local do Projeto AcolheSUS Campo Grande, MS;
Oficina Monitoramento PQM;
Oficina Nacional de Implantação da Rede Cegonha (PQM);
Oficina Nacional Projeto AcolheSUS;
Oficina Projeto AcolheSUS, João Pessoa, PB;

Laboratório de Políticas Públicas Participativas – L3P
Media Lab – Universidade Federal de Goiás

medialabufg@gmail.com

























Oficina Qualificação AcolheSUS, João Pessoa, PB;
Projeto AcolheSUS- Região macro centro norte/ DF: unidades básicas de saúde
da asa norte; lago norte e cruzeiro;
Projeto AcolheSUS/CGPNH/SAS/MS no Hospital Geral do Estado, BA;
Projeto AcolheSUS/CGPNH/SAS/MS no Hospital São José de Doenças Infecciosas
de Fortaleza, CE;
Projeto AcolheSUS/CGPNH/SAS/MS Hospital e Pronto Socorro (HPS) Dr. João
Lúcio, Manaus, AM;
Reunião Câmara Técnica de Humanização;
Reunião da PNH;
Reunião de colegiado Gestor;
Reunião de Frente;
Reunião do Coletivo;
Reunião do Comitê̂ Regional de Humanização do Médio Vale do Itajaí ́ - SC;
Reunião do Núcleo Técnico;
Reunião formativa Nacional em Moçambique;
Reunião Gestão;
Reunião Núcleo Técnico PNH;
Semana Nacional de Humanização;
Seminário Circo faz bem à saúde;
Seminário de Humanização;
Seminário Fundo de População das Nações Unidas UNFPA;
Seminário nacional de Humanização;
Seminário O que pode a PNH;
Seminário QualiSUS redes;
Visita Técnica.

Após a normalização nos nomes dos eventos, procuramos criar uma taxonomia por
tipo de evento, que foi usada para criar o metadado “Tipo de vento”. Foram criadas 14
categorias:











Coletivo Nacional;
Colóquio;
Conferência;
Encontro;
Evento;
Exposição;
Formação;
Fórum;
Mostra;
Oficina;
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Reunião;
Semana Nacional;
Seminário;
Visita Técnica.

Estados

Outro metadado criado, a partir do nomes das pastas, foi “estado”, a coleção conta
com eventos que aconteceram em 22 estados brasileiros:























Acre;
Alamosa;
Amazonas;
Bahia;
Ciara;
Distrito Federal;
Esparto Santo;
Goes;
Minas Gervais;
Matos Grosso do Sulk;
Pare;
Paraiba;
Pique;
Paraná;
Rio de Janeiro;
Rio Grande do Norte;
Rorem;
Rio Grande do Sulk;
Santa Catarina;
Sergei;
São Paulo;
Tocantins.
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Coleção de Material Gráfico HumanizaSUS e RHS
A Rede HumanizaSUS possui um pequeno acervo de 67 materiais gráficos da política
Nacional de Humanização e do movimento HumanizaSUS. Estes arquivos foram
organizados por tipo de documentos e agora compõem uma coleção dentro do acervo
digital da RHS. Abaixo uma lista das categorias criadas:





Apresentação de slides;
Banners;
Camisetas;
Logos.
Figura 22 - Coleção de materiais gráficos

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.

Próximas etapas
Aprimoramento do compartilhamento dos itens do acervo em postagens na RHS
Integração com a RHS que permita que os itens do acervo possam ser compartilhados
de forma periódica como posts, aumentando sua difusão dentro da Rede.

Tutoriais de uso
Produção de tutorias de uso da ferramenta Tainacan, para que os usuários possam
ajudar na elaboração e qualificação do acervo.
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Meta 4
Desenvolvimento de soluções de apoio ao usuário

-

Equipe Envolvida:
Dalton Martins
 Coordenação.
Emília Alves
 Estruturação e implementação de pesquisa de uso da RHS;
 Elaboração e implementação de melhorias em tutoriais de usos da RHS;
 Desenvolvimento de soluções de integração para transmissões ao vivo e
chat de conversas simultâneas.
Maria Luiza Sandenberg
 Estruturação e implementação de pesquisa de uso da RHS;
 Elaboração e implementação de melhorias em tutoriais de usos da RHS;
 Desenvolvimento de soluções de integração para transmissões ao vivo e
chat de conversas simultâneas.
Patrícia Campos
 Estruturação e implementação de pesquisa de uso da RHS;
 Elaboração e implementação de melhorias em tutoriais de usos da RHS;
 Desenvolvimento de soluções de integração para transmissões ao vivo e
chat de conversas simultâneas.
Eduardo Silva
 Normalização de dados;
 Limpeza de dados;
 Tratamento de dados.
Caio César da Silva (bolsista de graduação)
 Normalização de dados;
 Limpeza de dados;
 Tratamento de dados.
Lorena Vilarins
 Elaboração de relatório de acompanhamento.
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Calíope Dias
 Apoio administrativo;
 Acompanhamento financeiro;
 Interface com a Reitoria da Universidade;
 Acompanhamento de logística do Projeto;
 Acompanhamento de logística do Projeto.

As atividades de apoio ao usuário são contínuas e o maior volume de demandas
para esta meta foi apresentado até o momento de entrega do primeiro relatório de
acompanhamento.
No entanto, como ação contínua, houve a execução de melhorias após esse
período, destacando-se como principais:
Sala de eventos
Tem sido o espaço onde a Rede HumanizaSUS oferta a possibilidade de que os
eventos de saúde possam ser retransmitidos e difundidos, alcançando assim maior
audiência para encontros presenciais em todo o território nacional.
Foi desenvolvimento de uma nova solução de integração de transmissões ao vivo
e chat para conversas simultâneas.
Pesquisa de uso da rede
O Anexo I deste documento apresenta dados sobre o uso da RHS. As informações
disponibilizadas pelo relatório auxiliam a entender melhor quem são os usuários e como
usam a plataforma. A pesquisa tem subsidiado as prioridades de desenvolvimento para
a plataforma no ano de 2018.
Desta forma seguimos aprimorando a rede sempre com um viés colaborativo e
com foco também nas contribuições de quem usa a rede cotidianamente.
Aprimoramento dos tutoriais de uso da RHS
Atualização da página de ajuda e dos tutoriais de uso da rede. A ação procurou
desenvolver uma linguagem criativa para facilitar o uso do formulário de contato de
dúvidas sobre a rede, e para ajudar o usuário a entender processos novos como o
sistema de notificações, o acervo digital, e antigos, como a fila de votação.
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Meta 5
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

Maio
2018

Equipe Envolvida:
Dalton Martins
 Coordenação.
Edilson Tavares
 Manutenção do servidor da plataforma da RHS;
 Suporte à equipe de desenvolvedores da RHS.
Emília Alves
 Curadoria de postagens;
 Acolhimento de novos autores;
 Suporte aos usuários da Rede;
 Manutenção da plataforma junto à equipe de desenvolvedores.
Maria Luiza Sandenberg
 Curadoria de postagens;
 Acolhimento de novos autores;
 Suporte aos usuários da Rede;
 Manutenção da plataforma junto à equipe de desenvolvedores.
Patrícia Campos
 Curadoria de postagens;
 Acolhimento de novos autores;
 Suporte aos usuários da Rede;
 Manutenção da plataforma junto à equipe de desenvolvedores.
Lorena Vilarins
 Elaboração de relatório de acompanhamento.
Calíope Dias
 Apoio administrativo;
 Acompanhamento financeiro;
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Interface com a Reitoria da Universidade;
Acompanhamento de logística do Projeto;
Acompanhamento de logística do Projeto.

As atividades relativas à quinta meta do Projeto são contínuas e apenas serão
encerradas no momento de finalização da parceria. No período entre a entrega dos dois
relatórios de acompanhamento, foram realizadas reuniões de gestão e curadoria,
execução de curadoria permanente por parte dos editores e apoio a estruturação do
acervo digital de humanização.

Reuniões de gestão permanentes:
Abaixo segue a descrição do trabalho dos editores no exercício diário de
ativação, suporte, e apoio aos usuários da rede, bem como sua interface de manutenção
da plataforma junto a equipe de desenvolvedores de tecnologia.

Agenda semanal:
A agenda semanal de reuniões sobre pautas diversas envolvendo tecnologia,
curadoria, estratégias de ativação do conteúdo da página, ações nas mídias sociais,
parcerias e eventos, etc. é o espaço permanente de gestão e tomada de decisão,
encaminhamento e aprimoramento do trabalho das editoras da Rede HumanizaSUS.
A rotina permanente seguiu através dos canais já listados no primeiro relatório
deste TED e que seguem novamente listados abaixo:
1. Reunião semanal de 2 horas via hangout;
2. Troca de e-mails constante na lista de editores;
3. Canal de editores no WhatsApp para agenda e ações mais imediatas na rede e
apoio mútuo;
4. Canal de suporte no WhatsApp para reporte de erros e problemas encontrados
na plataforma da rede;
5. Canal de plantão no WhatsApp para suporte no que diz respeito ao servidor da
rede;
6. Canal no waffle, para demandas de correção, manutenção e aprimoramento da
plataforma.
Por meio destes canais a equipe estrutura um contínuo trabalho de gestão da
plataforma da rede.
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Ações de trabalho permanente de curadoria dos editores da RHS
Neste segundo relatório será apresentado um resumo das atividades dos
editores nos seguintes âmbitos:

Curadoria de postagens:



Acolhimento dos novos autores. Ex:

http://redehumanizasus.net/disciplina-humanizacao-da-saude-no-mestrado-mpesfamed-ufal-minhas-primeiras-reflexoes-em-versos/
http://redehumanizasus.net/sobre-risco-e-confianca/



Comentários que estimulam redes e conversas em torno do assunto da
postagem. Ex:

http://redehumanizasus.net/roda-de-conversa-e-fortalecimento-das-relacoesinterpessoais/



Voto na fila de votação. Ex:

http://redehumanizasus.net/reflexoes-acerca-dos-grupos-na-atencao-basica-asaude/

19 votos, 12 comentários, 7.001 alcance na fanpage e 75 compartilhamentos
http://redehumanizasus.net/seminario-humanizacao-na-saude-gestao-participativae-cogestao/

16 votos e 14 comentários
http://redehumanizasus.net/cancer-de-tiroide-e-overdiagnosis-nao-se-recomendao-rastreamento-desse-tipo-de-cancer-em-pessoas-sem-sintomas/

12 votos 12 comentários
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links de assuntos relevantes dentro e fora da própria Rede HumanizaSUS
(inlinks e outlinks e backlinks). Ex:

Outlink:
http://redehumanizasus.net/95747-a-carta-dos-direitos-dos-usuarios-do-sus-e-osprincipios-de-yogyakarta/

Inlink:
http://redehumanizasus.net/uma-cartilha-para-todos-nos-usuarios-do-sus/

Backlink:
http://www.saude.al.gov.br/2017/07/14/20500/



Estímulo a edição e conteúdo de imagem e vídeo. Ex:

http://redehumanizasus.net/jogo-passeando-pelo-sus/
http://redehumanizasus.net/95720-direitos-dos-usuarios-da-saude/
http://redehumanizasus.net/roda-de-conversa-a-humanizacao-na-saude-e-asexpectativas-dos-discentes-de-enfermagem/



Publicação de postagens com conteúdo relevantes da humanização da
saúde nos territórios. Ex:

http://redehumanizasus.net/projeto-terapeutico-singular-aproximacoes-iniciaisestranhamentos-e-possibilidades-de-trabalho-na-usf-da-comunidade-do-pontal-dabarra-maceio-al/
http://redehumanizasus.net/a-potencia-do-trabalho-da-equipe-matricial-dehumanizacao-como-dispositivo-de-mudanca-nos-processos-de-gestao-e-atencao-dohgp/
http://redehumanizasus.net/piaui-presente-no-projeto-acolhesus/
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Exclusão de postagens spams
Figura 23 – Exemplo de exclusão de postagens spams

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.

Rede entre usuários:


Conexão entre usuários interessados em assuntos comuns na rede. EX:

http://redehumanizasus.net/roda-de-conversa-o-trabalho-no-sus-e-a-humanizacaona-saude/
http://redehumanizasus.net/continuando-a-conversa-sobre-saberes-na-saude/



Estímulo via comentário de rede de conversas entre autores da rede. EX:

http://redehumanizasus.net/acoes-intersetoriais-entre-servicos-de-saude-eeducacao/

Usuários:


Acolhimento dos novos usuários da rede. EX:

http://redehumanizasus.net/piaui-presente-no-projeto-acolhesus/
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Acolhida dos usuários dos Formulários de Contato.
Figura 24 – Exemplo de ação de acolhida ao usuário do formulário
de contatos

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.



Estímulo a novos cadastros via formulário de contato.
Figura 25 – Exemplo de estímulo a novos cadastros via formulário de
contato
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Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.



Estímulo a novos cadastro via rede de relacionamento nos territórios do
SUS, em eventos, aulas e seminários do qual participam. Ex:

http://redehumanizasus.net/estudantes-da-terapia-ocupacional-da-ufscar-on-lineturma-016-navegando-na-rhs/



Bloqueio de usuários que violam regras gerais de uso da rede.
Figura 26 – Exemplo de bloqueio de usuários que violam regras
gerais de uso da Rede

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.

Mídias sociais:
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Compartilhamento no Facebook e Twitter de postagens mais
relevantes. Ex:

http://redehumanizasus.net/lancamento-manual-de-implantacao-eimplementacao-do-nucleo-interno-de-regulacao-nir/

6.965 alcance na fanpage e 48 compartilhamentos

http://redehumanizasus.net/reflexoes-acerca-dos-grupos-na-atencao-basica-asaude/

19 votos, 12 comentários, 7.001 alcance e 75 compartilhamentos

Manutenção da plataforma:


Reportagem de problemas na plataforma.
Figura 27 – Exemplo de reportagem de problemas na plataforma

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.



Sugestão de aprimoramentos na rede.
Figura 28 – Exemplo de Sugestão de aprimoramentos na Rede
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Fonte: Rede HumanizaSUS, 2018.



Exemplo de entrada de gestores do SUS na rede:

http://redehumanizasus.net/saude-um-sonho-de-consumo/



Diversos usos da plataforma da RHS como espaço de formação:

http://redehumanizasus.net/estudantes-da-terapia-ocupacional-da-ufscar-on-lineturma-016-navegando-na-rhs/
http://redehumanizasus.net/96532-humanizacao-do-ensino-na-saude/
http://redehumanizasus.net/96280-das-estradas-esburacadas-de-barro-uma-rodade-conversa-sobre-educacao-permanente-com-alunos-de-psicologia/
http://redehumanizasus.net/disciplina-humanizacao-da-saude-no-mestradoprofissional-da-ufal/
http://redehumanizasus.net/96155-estudantes-de-terapia-ocupacional-da-ufscarcolando-na-rhs/

Monitoramento do impacto das ações de curadoria e evolução da rede:

O monitoramento permanente das estatísticas da Rede e de seu canal na página
do Facebook, é uma das referências para a efetividade das ações de curadoria e ativação
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da mesma. Juntamente com seus avanços tecnológicos. O estudo das estatísticas da
rede no período entre janeiro de 2017 e junho de 2018 (quando disponíveis) e pode ser
acessado neste link:
https://docs.google.com/presentation/d/1fUE3cWwoXpmxKT9CiZs1QSGK44867gp
GL7MrSqyXBfI/edit?usp=sharing

Nos próximos meses será realizada uma formação presencial dos editores no
dispositivo de acervo digital Tainacan, no qual encontra-se o Acervo Digital da RHS, a
continuação das atividades de gestão e curadoria da Plataforma e a ativação Acervo
Digital de Humanização.
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Meta 6
Pesquisa acadêmica sobre dinâmica social e produção de inteligência
coletiva na Rede HumanizaSUS

Abril
2019

Equipe Envolvida:
Dalton Martins
 Coordenação;
 Elaboração de estudos.
Ricardo Teixeira
 Coordenação de equipe de pesquisa;
 Elaboração de estudos.
Mariana Oliveira
 Elaboração de estudos.
Lorena Vilarins
 Elaboração de relatório de acompanhamento.
Calíope Dias
 Apoio administrativo;
 Acompanhamento financeiro;
 Interface com a Reitoria da Universidade;
 Acompanhamento de logística do Projeto;
 Acompanhamento de logística do Projeto.

A desumanização das práticas de saúde tem sido objeto de estudos acadêmicos
e de investigações técnicas dos profissionais da área (2004). No outro polo, o processo
de resgate do humano nas práticas de saúde também se constitui em campo de
investigação (Verdi et al., 2014; Pinheiro & Silva, 2014) e é o foco da pesquisa realizada
na Rede HumanizaSUS.
A Política Nacional de Humanização possui uma missão complexa, pois envolve
elementos subjetivos presentes nos relacionamentos entre os diversos atores como
profissionais da saúde, usuários do Sistema e gestores públicos; aspectos materiais, que
exigem conhecimento e formação técnica; componentes financeiros e de
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gerenciamento, que estão ancorados em articulações políticas. A integralidade da saúde
é onde ocorre o encontro desses diferentes elementos.
No âmbito da RHS e da parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade
Federal de Goiás, constituiu-se uma equipe de pesquisa formada por seis pesquisadoresdoutores e coordenada pelo Profº Dr Ricardo 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.
Esse grupo produziu os seguintes trabalhos, relatados no último relatório de
atividades:




Memória Político-Institucional da PNH e da RHS;
Produto 3: Relatório do Inventário de variáveis;
Análises e estratégias de análise dos dados da RHS

Há ainda três trabalhos em desenvolvimento:
 Estudo de caso da Rede HumanizaSUS como dispositivo para as práticas de
formação em saúde;
 RHS Filosofia Prática: regime afetivo e conceitual na conversação sobre
humanização em saúde;
 Estudo de Dispositivos de Políticas Públicas de Saúde na RHS.
Como relatado no relatório anterior, houve necessidades 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 anos foram realizadas por
Skype, trazendo economia e eficiência, além de garantia de realização dos encontros.
Os pesquisadores promoveram reuniões de trabalho grupo nas seguintes datas:
27 de abril, 18 de maio, 29 de maio e 15 de junho.
No período de trabalho entre os dois relatórios de atividades, o documento de
referência do Projeto continuou sendo desenvolvido e encontra-se agora consolidado.
A versão preliminar foi apresentada no relatório anterior e a versão consolidada foi
agora submetida ao Comitê de Ética de Pesquisa da FMUSP e à Plataforma Brasil.
Houve continuidade dos estudos webométricos e sociométricos 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. É
também uma solução de tecnologia mais veloz que outras plataformas de visualização.
As informações da RHS podem ser acessadas pelo site do software, através de
perfis habilitados com permissões para tanto e traz os dados coletados a respeito do
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comportamento dos acessos na RHS, que são gerados do próprio servidor da RHS e do
Google Analytics Anexo.
O subprojeto de pesquisa “Estudo de caso da Rede HumanizaSUS como
dispositivo para as práticas de formação em saúde”, conduzido pelo Profº Dr Gustavo
Nunes de Oliveira, conta com um relatório parcial de desenvolvimento e tem agora o
título de pesquisa “Cartografia de interferências entre Políticas Públicas de Saúde e a
RHS
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 é o critério adotado para
a seleção de depoentes sobre a experiência RHS.
A seguir, serão apresentados, em ordem, O Projeto Base da Pesquisa enviado
Comitê 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.
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Rede HumanizaSUS:
Estudo de caso de uma rede social como
dispositivo de uma política pública
Articulação de pesquisas apoiadas pelo projeto:
Estudo e Pesquisa em Política Nacional de Humanização
Processo UFG nº 015807/2016-94
(Termo de Execução Descentralizada firmado entre o Ministério da Saúde e a Universidade
Federal de Goiás)

Coordenador-responsável: Dalton Lopes Martins
(Professor Associado da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG)

Coordenador da pesquisa: Ricardo Rodrigues Teixeira
(Professor Doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP)

Resumo
Introdução: O objeto central desta investigação e 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 capitalização da Política e ofertar a 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 a PNH/MS (cujas apostas iniciais estavam estreitamente vinculadas a 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.
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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 inter-relações com a política pública especifica `a qual está vinculada (PNH/MS) e, mais amplamente,
com o SUS, verificando como se dão suas interferências reciprocas, isto e, 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 especificas, 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 sociogênico que se faz dispositivo
de uma política pública, tanto em sua dinâmica intrínseca de formação de laços sociais, quanto em termos
das influencias reciprocas 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 as atividades e o conhecimento
experiencial, na presente investigação, eles devem ser satisfeitos pela combinatória de: descrições e
analises de contextos (políticos e tecnológicos); descrições e analises estatísticas das atividades e dos
relacionamentos em rede; observações-participantes, analise de conteúdo, analise 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 políticas públicas/redes sociais), quanto para uma discussão
mais metodológica (como os diferentes métodos utilizados produzem perspectivas complementares
sobre o mesmo objeto sociogênico, 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
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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 capitalização da Política e ofertar a 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 e 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.
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 pais, mas o Facebook e o Twitter, que tinham apenas dois anos de
existência como plataformas abertas, ainda não tinham obtido penetração significativa
entre nos. 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
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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 a 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 e
que, entre a proposição feita em 2008 de uma rede social vinculada a PNH/MS (cujas
apostas iniciais estavam estreitamente vinculadas a 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 ressique os sentidos daquelas apostas
iniciais. Na presente investigação será preciso, por exemplo, levar em consideração que
o conceito de inteligência coletiva (Levy, 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 forca 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 especifica a qual está vinculada (PNH/MS) e, mais
amplamente, com o SUS, verificando como se dão suas interferências reciprocas, isto e,
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 especifica. No caso, uma
política de humanização que visa, fundamentalmente, promover mudanças nos modos
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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 a 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 a problemática da ativação
de redes, a 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; Levy, 1998; Levy, 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 especificas, 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 e 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 evidencia de que a RHS tem se
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caracterizado como uma “máquina expressiva” do mundo do trabalho em saúde, em
maior ou menor grau, atravessado pelo “movimento HumanizaSUS”; em outras
palavras, e 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.
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 e, 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 e 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 laco social em rede que possam ser
reconhecidas como manifestações de formas especificas 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 exigira a realização da mais ampla
documentação possível dessa experiência única e relevante, tanto em termos
quantitativos (“em que medida”), quanto em termos qualitativos (“como”).
Laboratório de Políticas Públicas Participativas – L3P
Media Lab – Universidade Federal de Goiás

medialabufg@gmail.com

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);
 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 a 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 ultimo desta investigação, combinam de múltiplas formas seus achados
e analises.
Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, uma modalidade de
pesquisa que, segundo Trivinos (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 e explorar situações e tendências,
debatendo, a 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, e essencial que se possa enunciar as condições
de existência dessa rede, que devem ser consideradas como elementos que ajudam a
explicar suas características especificas de sociabilidade (Martins, 2016), tanto quanto
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seus efeitos nos modos de se produzir uma dada política pública.
Sobre estudo de caso, ainda e importante dizer que, embora seja um jeito
comum de se fazer pesquisa qualitativa.
A pesquisa por estudo de caso não e nova, nem essencialmente qualitativa. Estudo de caso não
e uma escolha metodológica, mas uma escolha do que deve ser estudado. Se estudo de caso e
mais humano e, em alguns sentidos, transcendente, e porque os pesquisadores o são, e não por
causa dos métodos. Quaisquer que sejam os métodos que escolhamos para estudar o caso. Nós
podemos estuda-lo analiticamente, holisticamente, integralmente por medidas repetidas ou
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 analise 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.4434).

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 analises de contextos (políticos e tecnológicos); descrições e analises
estatísticas das atividades e dos relacionamentos em rede; observações-participantes,
analise de conteúdo, analise 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 dialogo diferentes abordagens metodológicas e epistemológicas: das que
escrutinam os métodos de pesquisa para internet (Fragoso et al., 2013), as que estão
discutindo as novas epistemologias e as mudanças de paradigmas na pesquisa na era do
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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 a 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:
 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 inventario
das variáveis e cruzamentos possíveis (ANEXO 1).
 Estudo monográfico que sistematize os principais aspectos e referencias 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 e 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 socioténico 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 sociogênico (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
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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 previa 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 analises que serão realizadas:
https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS1_0/PainelRHS1_0?
publish=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 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 a
descrição dos métodos e técnicas que serão utilizados nos já mencionados dois braços
principais da pesquisa:
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(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 especifica, como um agenciamento9
sociotécnico na web. E, para seu estudo, se lançara mão de diversas técnicas:
webométricas, oscilométricas, analise de hiperlinks, analise 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 analises, conforme
as hipóteses que possam vir a ser formuladas no processo de investigação):
 Volume de visitantes, visitas e paginas 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 pais, 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 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 as possíveis) e, em especial, as
chamadas medidas de centralidade da rede:
 Centralidade: número de conexões diretas que um tem (degrees);
9 Agenciamento “e precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda
necessariamente de natureza a medida que ela aumenta suas conexões” (Deleuze e Guattari, 2011, p.
24).
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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.
E 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 analises 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
“agencia 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 e 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. E nesse sentido que buscamos cartografar as perspectivas em redes, isto
e, os conceitos e convicções que fazem os perfis (humanos ou não-humanos, mas
pessoas) agirem e se aglutinarem. Para Viveiros de Castro, a perspectiva e menos algo
que se tem, que se possui, e muito mais algo que tem o sujeito, que o possui e o porta,
isto e, 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 analises sociométricas possuam um lugar privilegiado na
metodologia de análise de redes aqui adotada, há outros tipos de analises 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 analises: a análise dos intralinks, ou seja, dos links internos a
plataforma da RHS (a rede de páginas que remetem a outras páginas da própria RHS,
sua rede de auto-referenciamento) e a análise de dois tipos de links externos: os outlinks
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(links na RHS para outras páginas externas a 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 analises pretende contemplar os
chamados parâmetros “intrínsecos” de desempenho da rede, isto e, 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 analises 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 e, dos efeitos produzidos pela experiência da RHS junto aos
indivíduos e aos grupos que a constituem. Interessa-nos, por exemplo, saber: que
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 e 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 e 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 e saber quais são os critérios que definem
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a intensidade dessa experiência. Nesse quesito, uma referência indiscutível e 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
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
vivencia intensiva da rede não são inteiramente visíveis e que muitas outras relações
possam estar se dando e escapando a percepção das redes mais falantes, e 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 e 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 ultra
intensiva das editoras/cuidadoras- curadoras da RHS, e 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 fara 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 2). 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 tem experimentado o “acontecimento” RHS.
Espera-se com isso contribuir para uma melhor compreensão dos modos pelos quais
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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 e um “acontecimento” cuja produtividade própria não diz
respeito apenas as 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 procedera a análise dos usos e a análise dos conteúdos
publicados na RHS, bem como a análise das conversas produzidas a partir desses
conteúdo.
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,
categoriza-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 (Perakyla, 2005). Para isso, e 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 analise 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 tem se expressado em suas
páginas. Por esse motivo, se procedera a diferentes seleções de corpus de textos e
conversas, partindo-se de diferentes critérios, orientados pelas perguntas mais
especificas dirigidas ao gigantesco acervo de textos e conversas sobre humanização em
saúde que e a RHS, perguntas colocadas a partir de linhas de analise especificas sobre
as possíveis relações entre as políticas públicas de saúde e as atividades observadas na
Rede.
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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 analise principais (decorrentes de hipóteses
especificas a respeito das relações entre as políticas públicas de saúde e a experiência
da RHS).
No que diz respeito a 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, ‘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 e 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 e: a adoção de um ponto de vista e que
funda o laco 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 forca 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 laco 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
Laboratório de Políticas Públicas Participativas – L3P
Media Lab – Universidade Federal de Goiás

medialabufg@gmail.com

temporais. Topológicas, porque “toda rede e permeada de perspectivas topológicas de
diferentes módulos associativos de nos 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 estruturara a partir
dos quatro eixos de analise 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 especificas com as
estratégias investigativas comuns desse estudo de caso. Abaixo, uma breve sumula das
principais perguntas e interesses de investigação que integrariam cada um desses
quatro eixos:
1. A história do dispositivo sociotécnico RHS
Estudar a RHS em sua longitudinalidade e 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 analise, 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 “Facho parte do SUS que dá
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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 e, 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 na rede.
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, as 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:
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-analises” e ensaios produzidos por autores
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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 20082017:
 https://public.tableau.com/profile/johanpdr#!/vizhome/PainelRHS1_0/PainelR
HS1_0?publish=yes
 Acervo/memoria: 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:
http://acervo.redehumanizasus.net/
 Open research: todos os dados parciais ou completos gerados na presente
investigação serão disponibilizados em plataforma publica, permitindo que
outras analises 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. O coordenador-responsável do TED e 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 MediaLab/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 marco 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.
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Cronograma:
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A Rede HumanizaSUS (RHS), por utilizar o sistema de gerenciamento de
conteúdo Drupal, contém um total de 508 tabelas, entre estas algumas tem um impacto
maior ao se pensar nas pesquisas com os dados e outras acabam tendo funções
auxiliares na dinâmica de funcionamento do sistema, sendo de pouco interesse para a
pesquisa a respeito dos modos de funcionamento das relações sociais da rede.
Dessa forma se torna interessante descrever tais tabelas e suas variáveis,
tomando por variáveis as colunas de cada tabela. Abaixo está representado um exemplo
de como este inventario foi realizado, explicitando alguns dos dados que se mostram
mais interessantes para pesquisa, abaixo da mesma encontra-se o link o qual e possível
acessar o relatório com todas as tabelas e variáveis descritas (divididas por abas).
Ressalta-se que as células da tabela que se encontram na cor vermelha remetem a dados
que consideramos de extrema importância para a compreensão da rede.
Tabela 1 - Representação da tabela com os dados de maior importância da base de
dados da RHS

Tabelas de maior
importância

comment

variáveis

significado

Descrição

cid
uid
subject
hostname
changed
status

identificador do comentário
identificador do usuário
assunto do comentário
IP do usuário
armazena alterações
Título dos
status de publicado ou não
comentários, nome do
autor, data e outros
Identifica se é um comentário ao
thread
informações
post ou um sub comentário, e o nível
name
nome do usuário que comentou
email
vazio
homepage vazio
language vazio

Fonte:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycUL3woGCOu7EzSQxebw0cJybgzZe3_SbyJEs4QlS4M/edi
t?usp=sharing

No endereço apresentado acima como fonte da tabela 1, tem-se a descrição
quase completa de todas as 508 tabelas da rede, onde algumas dessas descrições se
encontram na cor laranja, isso pelo fato de serem campos ou eventos muito específicos
da rede e que podem gerar informações uteis, embora ainda seja necessária a
verificação de seu uso, por outro lado, existem algumas que servem apenas como
backup.
A descrição dos dados torna os mesmos mais acessível e compreensível para
quem deseja se aventurar e desvendar informações relevantes sobre a rede, no entanto
somente esta descrição não se mostra suficiente, por se tratar de um banco de dados
em SQL há um potencial enorme de possíveis cruzamentos de dados, ao pensar nisso foi
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desenvolvida uma representação de possíveis cruzamentos e o que estes irão
apresentar como resultado.
Figura 1 - Representação de cruzamento de dados

A partir da figura acima e possível se ter uma ideia das possibilidades que existem
e das informações que serão obtidas, em alguns casos como nos comentários a
quantidade de informação pode ser bastante representativa, no entanto, existem casos
como no campo de cidade de atuação em que se tem pouca informação, uma vez que
foram poucos os usuários que preencheram tal campo no perfil, deste modo e preciso
se ter em atenção o quão representativa será́ a informação obtida e como ela pode
agregar para a pesquisa que está sendo feita.
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ANEXO 2
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
_____________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1. NOME:....................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE No: ................................. .................................. SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDERECO ...................................................................... No ........................... APTO: .. ...........
BAIRRO: .............................................................. CIDADE .........................................................
CEP:....................................... TELEFONE: DDD (............) ..........................................................

DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TITULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:
Rede HumanizaSUS: estudo de caso de uma rede social como dispositivo de uma política
publica
2. PESQUISADOR RESPONSAVEL:
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 e 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 analises, 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 a 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
e 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
Cesar, São Paulo (SP), telefones: 11-3061-8278 e 11-3061- 8721. Se você tiver alguma
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consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato.
E 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;
Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo. Também não ha compensação financeira relacionada a 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 voluntaria 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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Relatório Parcial: Maio 2018
Título da Pesquisa:
Cartografia de interferências entre Políticas Públicas de Saúde e a RHS
Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Gustavo Nunes de Oliveira
Instituição: Departamento de Medicina, Universidade Federal de São Carlos
Período: Janeiro 2018 a Novembro 2018

Resumo:
Estudo preliminar componente do projeto de pesquisa Rede HumanizaSUS: estudo de caso de
uma rede social como dispositivo de uma política pública. Trata-se de pesquisa qualitativa que
parte da análise documental que toma como hipótese central a existência de interferências
entre as Políticas Públicas de Saúde, a PNH e a RHS que aparecem expressas de alguma forma
nos conteúdos conversacionais publicados e nas conexões travadas entre sujeitos e conteúdos
trocados ou veiculados na RHS. A metodologia parte da necessidade de construção de um plano
hermenêutico para a abordagem inicial das publicações na RHS para fazer destacar
narratividades de interesse e relações sujeito-instituições que expressem diferença, variação,
ou desvio na articulação PNH-RHS, em relação aos dispositivos de Políticas de Redes de Atenção
à Saúde e ao referencial das Redes de Produção de Saúde, constituindo-se dessa forma um plano
cartográfico de pesquisa. Os produtos desse estudo envolvem a construção e demonstração de
metodologias para pesquisa na RHS, assim como a análise da pertinência e viabilidade desses
esforços, um artigo submetido à periódico científico e a contribuição para a formação de
pesquisadores do grupo.

Palavras-chave: Políticas Públicas de Saúde, Redes Sociais, Pesquisa Qualitativa em
Saúde

Apresentação:
Este relatório apresenta o registro e documentação do desenvolvimento da pesquisa em tela. O
Objetivo é relatar, documentar e apresentar detalhes do processo de pesquisar de modo que
possa oferecer ao grupo de pesquisa oportunidade de discussão, contribuição e o agenciamento
de intercessores.
Ponto de partida:
Na introdução do projeto de pesquisa, ainda na versão de estudo preliminar já se delimitava
como certo conjunto de premissas que anunciaram as hipóteses e objetivos da pesquisa:
O campo de investigações em torno das Políticas Públicas envolve a problematização e
a compreensão dos fenômenos e processos envolvidos nas relações Estado e Sociedade,
às relações sujeitos-instituições, suas regras e modelos explicativos dos processos de
tomada de decisão, elaboração, implementação e avaliação. Sem deixar de considerar
as complexidades envolvidas na tentativa de diferenciar as políticas de Estado, de
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governo e a dimensão Pública das Políticas, tomaremos inicialmente as políticas em seu
processo de formulação, da construção e resposta de governos e da máquina de Estado
às agendas que exprimem determinados campos de disputa ética, estética e política e,
do conjunto de dispositivos articulados que conformam o "corpo" dessas políticas.
Considerando a RHS como um dispositivo sociotécnico acoplado a uma política pública,
e sendo a PNH uma política transversal em relação a outras do mesmo setor, considerase como hipótese inicial a existência de algum processo de interferência entre as
Políticas Públicas de Saúde e a PNH, e entre a RHS e a PNH, que aparecem expressas de
nas publicações da RHS (conteúdos conversacionais publicados e as conexões travadas
entre sujeitos e conteúdos trocados ou veiculados na RHS) em torno do tema das Redes
de Atenção à Saúde.

As hipóteses e objetivos formalmente delineados inicialmente foram:
Questões de Pesquisa:
1 - Existe algum nível de interferência entre as Políticas Públicas de Saúde, a PNH e a RHS, que
apareçam expressas de alguma forma no espaço comunicacional da RHS?
2 - Como essas interferências acontecem e que efeitos podem ser avaliados?
3 - As citações são mero reflexo do cenário institucional ou há alguma narratividade
própria (diferença, variação, desvio) na articulação PNH-RHS sendo produzida, em
relação aos dispositivos de Políticas de Redes de Atenção?

Objetivos:
1 - Estabelecer uma cartografia de interferências entre Políticas de Redes de Atenção à Saúde,
PNH e RHS, expressas na RHS, configurando alguma função desta como dispositivo sociotécnico
acoplado à PNH;
2 – Investigar as potencialidades da RHS como um dispositivo de rede social na formulação,
construção e modulação de políticas públicas;

No encontro presencial do grupo de pesquisa em Goiânia foi levantado, a partir da apresentação
dos primeiros exercícios de análise documental, que talvez fosse importante que se incluísse no
âmbito da pesquisa documental, não somente o arcabouço político-institucional das Redes de
Atenção, como também o arcabouço político institucional da própria PNH, para permitir uma
triangulação entre pelo menos três corpus documentais nesta primeira fase do estudo: As
políticas de Redes do SUS, na sua esfera nacional (federal, MS, CIT); A PNH enquanto política
nacional e institucional do SUS, do MS e as publicações na RHS relacionadas às Redes de Atenção
à Saúde.
Já no projeto, versão de setembro de 2017, foi incluída esse direcionamento:
Além disso, considerando que a PNH publicou em 2009 um documento técnico intitulado “Redes
de Produção de Saúde”, no qual claramente se compreende as Redes não como articulação
apenas de “pontos de atenção”, “sistemas logísticos” e “sistemas de apoio”, mas conversação e
conexão entre sujeitos, saberes, práticas, equipamentos sociais, serviços de saúde, cultura, etc.;
é importante incluir uma segunda hipótese, na qual se indaga se é possível ler, na produção da
RHS, uma tensão entre os referenciais Redes de Atenção à Saúde e Redes de Produção de Saúde
e que possíveis efeitos essa tensão produziu, em termos de movimentos detectáveis nas políticas
envolvidas e sujeitos, seja no plano normativo das políticas em foco, seja na atuação dos sujeitos
produtores de conteúdos na RHS.
Para demonstrar ou expor essas interferências, elegeremos um grupo específico de políticas
dentre as políticas de saúde nacionais, lançadas e implementadas a partir do Ministério da Saúde
(MS), no período de existência da RHS.
Para este estudo, elegeu-se as políticas de Redes de Atenção à Saúde, em função da riqueza de
dispositivos que se relacionam ou que incorporam parte dos princípios, diretrizes e dispositivos
da PNH.
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No entanto, importante frisar que até o momento mantém-se a proposição de analisar os
conteúdos das postagens da RHS pelo recorte específico do tema das Redes de Atenção à Saúde,
compreendendo que “as interferências” em foco neste estudo estarão expressas, se de fato
existem, nesse recorte temático. A inclusão de postagens relacionadas ao tema das Redes de
Produção de Saúde e ao mesmo tempo não capturadas na busca de posts a partir de termos de
busca relacionados às Redes de Atenção à Saúde (mantendo-se a perspectiva teórica da clara
distinção entre esses dois conceitos), revelaria mais a apropriação dos sujeitos participantes da
RHS a respeito do conceito de Redes de Produção de Saúde do que as interferências deste
conceito com o de Redes de Atenção à Saúde. Deste modo, espera-se observar na análise
documental se e como o conceito de Redes de Produção de Saúde se faz presente na forma
como a RHS se apropria da discussão das Redes de Atenção à Saúde, evidenciando no mínimo
indícios se há ou não essa intercessão expressa nas conversações da RHS.

Desenvolvimento da Pesquisa:
Metodologia proposta e sua transformação no processo de pesquisar:
Desenho geral proposto: Pesquisa Qualitativa Exploratória Documental
Fase 1 - Construção de um Plano Hermenêutico de análise qualitativa:
Sobre as características dos dados de pesquisa disponíveis:
Desde a fase de estudo preliminar já foi percebida a característica textual da quase totalidade
dos documentos formais do MS, OPAS, CONASS, CONASEMS, das postagens da RHS, entre outras
fontes de dados para a pesquisa. Além disso, a dificuldade técnica de incluir análise de
documentos em outras mídias (vídeo, áudio) e a característica menos formais das declarações
em geral emitidas, mesmo pelos dirigentes das organizações em foco, levaram à priorização da
documentação textual e formal (documentos oficiais publicados, de acesso irrestrito, veiculados
na internet (recuperáveis em buscas no Google e na BVS), normas técnicas, apresentações
formais, documentos de diretrizes, documentos de pactuações formais do SUS, entre outros de
mesma características), descartando materiais em outras mídias para este estudo. Isso também
levou à exclusão de postagens da RHS com conteúdo unicamente em vídeo ou imagem, ou
conteúdo predominante nessas mídias, as quais tornassem o conteúdo textual sem sentido
algum (links, códigos de páginas web, siglas, partes de frases sem contexto). Manteve-se, desse
modo a posição inicial descrita no projeto, em relação à característica textual das fontes de
dados e do Primeiro Movimento Metodológico proposto no projeto:
Considerando a característica textual das fontes de dados a serem produzidos neste estudo,
optou-se por aproximações sucessivas do material de pesquisa, constituindo a cada movimento
metodológico um caminho para a interpretação as relações específicas e singulares que se
estabelecem entre os textos, os sujeitos e o contexto político-institucional-histórico, no qual se
encontram e se produzem. Nesta etapa metodológica parte-se da análise de conteúdo para
definição da pertinência e parte dos critérios de relevância das publicações da RHS que
mencionam categorias textuais relacionáveis as políticas de Redes de Atenção do Ministério da
Saúde, às Redes de Produção de Saúde (segundo a PNH), no período do estudo.

Referenciais temporais incluídos no estudo (revisado no processo de pesquisar, versão atual):
Define-se para fins desse estudo as Políticas de Redes de Atenção, o conjunto de Políticas
criadas, publicadas e implementadas (mesmo que parcialmente), a partir de 30/12/2010, com a
publicação da Portaria Nº 4.279, de 30/12/2010, do Ministério da Saúde, a qual estabelece
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diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS)(marco inicial normativo que explicita objetivamente as Redes de Atenção à Saúde como
escopo principal dessas políticas), assim como as portarias posteriores relacionadas as Políticas
Nacionais de Redes Temáticas (Rede de Atenção às Urgências, Rede Cegonha, Rede de Atenção
Psicossocial, Rede de Cuidados às Pessoas com Deficiência, Rede de Atenção às Pessoas com
Doenças Crônicas), especialmente do período 2010 a 2015. Estas publicações definem as fontes
de dados e constituem um corpus de análise da pesquisa documental relacionado ao arcabouço
político-institucional das Políticas de Redes de Atenção à Saúde no Brasil.
O período entre 2001 e 2010, rico em publicações técnicas e oficiais, que estabeleceram bases
teóricas e políticas para as Políticas das Redes de Atenção à Saúde será incluído nos estudos de
análise documental, em função da relevância desses documentos para a compreensão
conceitual dos princípios, diretrizes e dispositivos que foram incorporados posteriormente nas
Políticas das Redes de Atenção à Saúde. Estas publicações definem as fontes de dados e
constituem um corpus de análise da pesquisa documental relacionado aos Antecedentes das
Políticas de Redes de Atenção à Saúde no Brasil.
Os documentos relacionados à Política Nacional de Humanização, todos aqueles que
caracterizam o arcabouço político-institucional da PNH como política nacional do SUS e do MS,
desde sua criação em 2003 até o ano de 2017, em especial aqueles que se situam em torno do
tema das Redes de Produção de Saúde também serão incluídos na análise documental. Estas
publicações definem as fontes de dados e constituem um corpus de análise da pesquisa
documental relacionado ao arcabouço político-institucional da PNH no Brasil.
Com relação aos conteúdos de publicações de posts da RHS, incluiremos como universo do
estudo, todas as postagens publicadas na RHS, entre 2008 e 2017. Sendo constituídos extratos
para análise com base em categorias textuais definidas a partir do caminho metodológico
explicitado mais adiante. Dessa maneira, será possível verificar se há correlação temporal entre
as publicações na RHS e os períodos relativos às políticas de Redes de Atenção à Saúde e Redes
de Produção de Saúde. Além disso, as publicações do período mais recente, 2014 a 2017, podem
revelar modulações nas discussões a respeito das políticas em foco, que indiquem já alguns
efeitos das interferências mencionadas nas hipóteses deste estudo. Os posts selecionados
publicados na RHS, relacionados a partir da ferramenta de busca incorporada à RHS definem as
fontes de dados e constituem um corpus de análise da pesquisa documental relacionado à
produção de conteúdo dos sujeitos participantes da RHS relacionado às Redes de Atenção à
Saúde.
Para compatibilizar as diversas fontes de dados deste estudo, todo o material será organizado
em termos cronológicos (por ano de publicação) constituindo uma ou mais linhas de tempo
relacionadas, compreendendo o período total de 2001 a 2017.

Movimento 1: Análise de Conteúdo - Análise Documental Exploratória
Retomando o Estudo Preliminar Exploratório:
Foi realizado estudo preliminar exploratório, entre setembro e dezembro de 2017, com objetivo
de catalogar toda a documentação disponível referente às políticas de Redes de Atenção e Redes
de Produção de Saúde, no período 2001 a 2014. Esses documentos foram organizados e
classificados segundo os seguintes critérios gerais:
1.

2.

Documentos de referência que se constituem como base referencial para a formulação
das políticas de Redes de Atenção (documentos que se concentram em publicações
entre 2001 e 2010);
Documentos de referência que se constituem como base referencial para a formulação
das Redes de Produção de Saúde, na Política Nacional de Humanização (documentos
que se concentram em publicações entre 2004 e 2008);
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3.

4.

Documentos técnicos e normativos que explicitam as formulações, princípios, diretrizes
e dispositivos das Redes de Atenção à Saúde (documentos que se concentram em
publicações entre 2010 e 2014);
Documentos técnico que explicita a formulação das Redes de Produção de Saúde no
âmbito da PNH (2009);

A revisão preliminar dos principais documentos técnicos oficiais do período 2001 a 2014,
assumindo-se como marco temporal a Portaria Nº 4.279, de 30/12/2010, do Ministério da Saúde,
a qual estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), assim como as portarias relacionadas as Políticas Nacionais de Redes
Temáticas (2011 - 2013), mostra que as denominações de princípios, diretrizes e dispositivos
adotadas seguem padrões conceituais que as diferenciam, às vezes precisamente, de outras
denominações aproximadas ou semelhantes aos de outras políticas, às vezes não de forma tão
precisa.
O estudo preliminar evidenciou alguns exemplos ilustrativos dessas diferenças. Um deles é a
adoção da Participação Social como diretriz em todos os documentos normativos das Redes
Temáticas, no entanto, a proposição de dispositivos específicos que operacionalizem a
participação social está presente em apenas algumas delas, enquanto em outras não há menção
formal a nenhuma forma concreta de participação social na Rede. Outro exemplo é a abordagem
do tema do acolhimento nas políticas de Redes Temáticas e na PNH, que demarcam diferenças
profundas entre uma Rede Temática e outra e a PNH.
Definição das Categorias Textuais e Termos de Busca

Desse modo, as categorias textuais que serão utilizadas como termos de busca para definir
amostra de publicações na RHS, para análise, não poderão ser definidas por um processo de
padronização geral único. O que implicaria em perdas consideráveis e extratos de publicações
pouco abrangentes em relação ao objeto do estudo.
Em função dessas dificuldades, serão realizados múltiplos extratos de publicações da RHS, a partir
de categorias textuais extraídas da análise dos documentos mais relevantes que se situam nas
classificações 3 e 4, constituídas a partir do estudo preliminar.
O procedimento será estruturado da seguinte forma:
Passo 1 – leitura exaustiva de toda a documentação enquadrada na classificação 1 de
documentos;
Passo 2 – leitura exaustiva dos documentos enquadrados na classificação 3 de documentos e, a
partir da análise do texto, em função das citações de princípios, diretrizes e dispositivos das
Políticas de Redes de Atenção, referenciados a documentação de classificação 1, definição de
conjuntos de categorias textuais (termos de busca), relacionados à cada política de Redes de
Atenção Temática e à Portaria Nº 4.279 de 2010;
Passo 3 – leitura exaustiva de toda a documentação enquadrada na classificação 2 de
documentos;
Passo 4 - leitura exaustiva do documento enquadrado na classificação 4 de documentos e, a partir
da análise do texto, em função das citações de princípios, diretrizes e dispositivos das Redes de
Produção de Saúde, referenciados a documentação de classificação 2, definição de conjuntos de
categorias textuais (termos de busca), relacionados ao tema das Redes de Atenção à Saúde na
PNH;
Passo 5 – organização dos produtos do Passo 2 e Passo 4 em uma tabela única. As categorias
textuais repetidas serão utilizadas como termos de busca uma única vez, gerando uma lista de
termos de busca.
Passo 6 – A partir da lista de termos de busca, será realizada uma normalização das categorias
procurando adequá-las ao formato de “termos de Busca”. Com os termos de busca, será realizada
a pesquisa na ferramenta de busca da RHS, o número de resultados de cada busca será
relacionado a cada termo. Aqueles termos de busca que resultaram em “nenhum resultado
encontrado” serão eliminados do estudo.
Passo 7 – Cada busca realizada, a partir da lista de termos, será consolidada em planilhas
separadas, a partir de ferramenta de download, consolidando todos os dados disponíveis de cada
publicação resultante de cada busca, por data, por termo de busca, título, autor, conteúdo da
publicação, número de comentários, número de votos recebidos na RHS, número de visualizações,
número de compartilhamentos, estado, cidade.
Passo 8 – Com todos os extratos de busca organizados em planilha separadas serão consolidados
em uma única planilha. Serão organizados por data, título e autor e as redundâncias/repetições
serão contadas e agrupadas. Entende-se que um critério de relevância é o número de vezes que
determinada publicação aparece nas buscas realizadas com os diferentes termos da lista;
Passo 9 – todas as publicações não repetidas da planilha unificada passarão por uma primeira
leitura e serão eliminadas todas aquelas que se enquadrarem em pelo menos um dos seguintes
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critérios:

Publicações de divulgação de eventos, com programação do evento e não com análise
ou avaliação do evento;

Publicações que apenas descrevem conteúdos copiados, extraídos de textos oficiais,
técnicos ou científicos e que não tenham características de crítica ou discussão no seu
conteúdo ou nos comentários;

Publicações de perfil institucional da PNH que comunicam eventos ou acontecimentos
institucionais e que não tenham características de crítica ou discussão no seu conteúdo
ou nos comentários;

Publicações que não se relacionem com o tema da pesquisa e que por alguma
característica específica tenha sido incluída no resultado da busca (erro de tageamento,
ou palavra do conteúdo que foi indexada pela ferramenta de busca de forma
equivocada, ou outras razões justificáveis);
Passo 10 – realizados todos os passos anteriores a planilha unificada final será submetida ao
Movimento Metodológico 2.

Aprendizados com o Estudo Preliminar Exploratório:
A partir das discussões no grupo de pesquisa e análise dos resultados do estudo preliminar,
chegou-se as seguintes conclusões:
A. A seleção das publicações de posts na RHS delimita um número de posts
próximo de 1000 posts que podem ser qualificada à partir de critérios simples
de adequação e qualificação da amostra, eliminando da amostra do estudo:
a. Postagens sem conteúdo de texto (apenas imagens, que não são
recuperadas na tabela de resultados) foram excluídas;
b. Postagens com convites para eventos, convocações para cursos,
divulgação de cursos, aulas ou editais, sem conteúdo de texto
narrativo, analítico ou descritivo que envolvesse o tema das redes de
atenção, divulgação de links ou textos anexados foram excluídos;
c. Postagens com conteúdo e título não relacionado às redes de atenção
(falha nos resultados da busca), foram excluídos;
d. As postagens publicadas fora do período do estudo, definido entre
2008 e 2017;
B. O estudo webométrico e sociométrico deve ser realizado com o número de
postagens total selecionadas, não havendo necessidade de estabelecer
subcritérios de amostragem para essas análises. Além do que esses estudos
perderiam relevância com amostras muito pequenas;
C. O corpus de análise, incluindo toda a documentação recortada para análise é
bastante extenso, o que pode ser facilitado com uso coadjuvante de software
de análise de conteúdo;
D. A busca de documentos em todos os componentes do corpus de análise
documental deve ser expandida para o período 2001 a 2017, sendo definidos
períodos parciais em função da pertinência dos documentos encontrados,
analisados e incluídos ou excluídos de acordo com os critérios definidos na
pesquisa. A justificativa se dá em função da necessidade de incluir os
movimentos e mudanças institucionais que as políticas envolvidas sofreram no
período, assim como a necessidade de considerar defasagens temporais entre a
formulação e a publicação de documentos como manuais e normas técnicas.
Não ultrapassando o ano de 2017.
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E. Quanto ao teor dos documentos estudados, há evidentes distinções entre as
políticas de Redes de Atenção e a PNH, o que provavelmente indica que é
irrelevante a diferença entre incluir determinado bloco de documentos da PNH
relativos especificamente ao conceito de Redes de Produção de Saúde ou incluir
todo o arcabouço político-institucional da PNH. Em função de garantir a
qualidade e a relevância do estudo, optou-se por realizar o estudo incluindo
toda a documentação institucional da PNH. Caso a significância das diferenças
entre as políticas fique pouco significante, o estudo será repetido, incluindo
apenas o recorte das Redes de Produção de Saúde.
Com base nesses aprendizados o processo de pesquisa foi refeito, revisado e todos os passos
metodológicos foram refeitos e registrados. As categorias textuais destacadas no estudo
preliminar foram testadas na ferramenta de busca incorporada da RHS e desses testes, os
resultados das buscas foram analisados de forma mais superficial para conferência da precisão
da ferramenta de busca incorporada ao site da RHS. Desses testes chegou-se em 7 termos de
busca que foram os utilizados neste estudo:
 redes de atenção
 “rede cegonha”
 rede urgência emergência
 rede pessoa com deficiência
 RAPS
 “rede de atenção psicossocial”
 rede doenças crônicas
Observa-se que as aspas ou ausência delas também definem os termos de busca.

Construção do corpus de análise da pesquisa documental:
1 – Constituição do Corpus de Referência - Documentação Institucional do MS e do SUS:
Os documentos que definem o arcabouço político-institucional dos blocos denominados
“antecedentes das RAS”, RAS e PNH, incluídos neste estudo foram levantados, selecionados e
tratados de acordo com os seguintes procedimentos:
a. Busca exaustiva (Google + BVS) na internet de documentos oficiais, documentos
técnicos, legislação de referência das políticas de redes de atenção à saúde do Ministério
da Saúde;
b. Leitura dos documentos encontrados, organização e categorização;
c. Categorização proposta para organização do material documental encontrado:
I.
Documentação dos antecedentes das Políticas de Redes de Atenção, período préportaria 4279 (portaria de redes de atenção do MS, publicada em 30/12/2010);
II.
Documentação geral das políticas de Redes de Atenção - 2010 - 2016 - inclui
portaria 4279;
III.
Documentação das Políticas de Redes Temáticas:
IIIa) Rede Cegonha;
IIIb) Rede de Urgência e Emergência;
IIIc) RAPS;
IIId) Rede de Atenção Pessoas com Deficiência;
IIIe) Rede de Atenção Doenças Crônicas;
IV.Documentação oficial da Política Nacional de Humanização
d. Critérios de inclusão geral:
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Documentos oficiais, técnicos, manuais oficiais, livros técnicos, relatórios
institucionais, apresentações formais de dirigentes ou técnicos do MS, ou
publicados na internet pelo CONAS, CONASEMS, OPAS ou outro órgão oficial
representando o posicionamento institucional em relação às Redes de Atenção à
Saúde ou à PNH;
e. Critérios de inclusão específicos:
 Nas categorias específicas das Redes de Atenção foi incluído o material que
cumprisse o critério geral, não entrasse em nenhum critério de exclusão e
cumprisse os seguintes critérios nesta ordem:
1. Respeita o marco temporal (antes de 30/12/2010 para categoria I, depois
dessa data para as categorias II e III (e subcategorias) e de 2003 a 2017 para
categoria IV;
2. Se aborda de diretrizes ou características gerais das redes de atenção, sem
focar em nenhuma rede temática, inclui na categoria II;
3. Se aborda todas as redes temáticas em termos gerais, inclui na categoria II;
4. Se aborda uma rede temática específica, inclui na categoria III (referente à
rede temática específica);
5. Se aborda princípios, diretrizes, dispositivos, projetos ou ações institucionais
da PNH (categoria IV);
f. Critérios de exclusão:
 Documento aborda opiniões ou análises críticas das redes de atenção;
 Publicação vinculada à campo acadêmico, material de apoio ou didático de cursos;
trabalhos publicados em anais de eventos científicos;
 Artigos científicos, artigos de imprensa em geral;
 Textos de blogs, jornais, revistas, redes sociais ou mensagens de indivíduos,
vinculados ou não à órgãos oficiais ou MS;
 Documentos que não se enquadram nos critérios de inclusão;
g. Os documentos selecionados foram salvos em pastas com o nome da categoria e em
seu formato original encontrado na internet. As pastas foram reunidas em diretório
com nome de “base documental” da pesquisa;
h. Para que o material documental seja analisado com apoio de software de análise de
conteúdo, cada documento foi convertido em arquivo de formato *txt (UTF-8) e salvo
com o mesmo nome e data de publicação em pasta com o formato de nome
“txtCATEGORIA”. As pastas foram reunidas em diretório nomeado como “corpus”,
para posterior análise por meio de software específico.
Tabela 1 - Documentação selecionada, modelo abaixo (a tabela ainda não está concluída,
pois há trabalhos em desenvolvimento)
Categoria

Título do Documento

Ano

Descrição

2001

OPAS

2008

OPAS

Antecedentes
RAS

Cuidados Inovadores para
Condições
Críticas
Componentes Estruturais de Ação
RELATÓRIOMUNDIAL
Gestão de Redes na OPAS/OMS
Brasil:
conceitos, práticas e lições
aprendidas
Atenção Coordenada pela APS
CONASS DOCUMENTA N. 21
AS OFICINAS PARA A
ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE
ATENÇÃO À SAÚDE

2010
2010

OPAS
CONASS
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RAS

PORTARIA Nº 4.279, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2010

2010

AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

2011

Organização das Redes de
Atenção à Saúde (RAS)

2011

PORTARIA Nº 1.473, DE 24 DE
JUNHO DE 2011

2011

CONASS DOCUMENTA n. 23:
Planificação da Atenção Primária
à Saúde nos Estados

2011

Apresentação A implantação das
RAS

2013

Implantação das Redes de
Atenção à Saúde e Outras
Estratégias da SAS

2014

A ATENÇÃO PRIMÁRIA E AS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

2015

MS Estabelece diretrizes para a organização
da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
LIVRO: Elaboração, distribuição e
informações:
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA
SAÚDE – REPRESENTAÇÃO BRASIL Gerência
de Sistemas de Saúde / Unidade Técnica de
Serviços de Saúde Setor de Embaixadas
Norte, Lote 19 CEP: 70800-400 Brasília/DF –
Brasil http://www.paho.org/bra/apsredes
Elaboração:
Eugênio Vilaça Mendes
Apresentação da Diretora do
DARAS/SAS/MS, Lêda Lúcia Couto de
Vasconcelos no
III Congresso de Secretarias Municipais de
Sae do Estado do Rio de Janeiro
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
institui os Comitês Gestores, Grupos
Executivos, Grupos Transversais e os
Comitês de Mobilização Social e de
Especialistas dos compromissos prioritários
de governo organizados por meio de Redes
Temáticas de Atenção à Saúde.
CONASS DOCUMENTA n. 23 Brasília, julho
de 2011. ISBN 978-85-8071-004-5
Brasil. Conselho Nacional de Secretários de
Sae.
Planificação da Atenção Primária à Saúde
nos Estados / Conselho Nacional de
Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS,
2011.
436 p. – (CONASS Documenta, 23)
ISBN 978-85-8071-004-5
Congresso de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo
O SUS para os novos Secretários Municipais
de Saúde
Luís Carlos Casarin Luís Carlos Casarin
Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS
Ministério da Saúde: Implantação das
Redes de Atenção à Saúde e Outras
Estratégias da SAS
Brasília – DF 2014
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE
SAÚDE – CONASS
A Atenção Primária e as Redes de Atenção
à Sae / Conselho Nacional de Secretários de
Sae. – Brasília: CONASS, 2015. Coleção Para
Entender a Gestão do SUS – 2015
127 p. ISBN 978-85-8071-024-3

2 - Corpus de publicações na Rede HumanizaSUS (RHS):
As postagens da RHS foram selecionadas e tratadas para análise da seguinte forma:
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a. Postagens na Rede HumanizaSUS, período 2008 (início) e 2017, foram incluídas no
estudo. Todavia, para facilitação da busca na ferramenta de busca incorporada na RHS,
foi realizada busca em todo o conteúdo da rede e posteriormente separadas as
postagens do período pertinente ao estudo;
b. Postagens resultantes de pesquisa realizada na ferramenta de busca da RHS com as
seguintes palavras:
 redes de atenção: 576 posts
 “rede cegonha”: 276 posts
 rede urgência emergência: 67 posts
 rede pessoa com deficiência: 70 posts
 RAPS: 147 posts
 “rede de atenção psicossocial”: 69 posts
 rede doenças crônicas: 50 posts
c. Os posts resultantes de cada busca acima, foram compilados em tabela Excel, através da
ferramenta de download de resultados de busca, disponível na RHS; A tabela gera um
conjunto de dados com as seguintes colunas: Título, Conteúdo, Data, Autor, Link,
Visualizações, Compartilhamentos, Votos, Comentários, Estado, Cidade.
d. Cada tabela foi formatada e foi incluída uma coluna nomeada como "Termo de Busca1"
referente à palavra utilizada na busca que originou a tabela, para todas as linhas não
vazias, correspondentes à cada postagem resultante da busca;
e. Em seguida as tabelas foram mescladas em uma única tabela de posts.
f. A tabela unificada foi ordenada em função do título da postagem e conteúdo, em ordem
alfabética.
g. Foram percorridas todas as linhas e foram destacadas todas as postagens repetidas
(postagens que foram incluídas em mais de uma pesquisa daquelas realizadas e citadas
no ítem "b" destes tópicos;
h. Foram geradas novas colunas na tabela unificada: "Termo de Busca2", "Termo de
Busca3", ..., Termo de Busca7; referente à cada uma das buscas realizadas (referenciadas
no ítem "b" destes tópicos), para uma mesma postagem;
i. As postagens repetidas então foram excluídas, deixando apenas uma linha para cada
postagem, mantendo nas colunas Termos de Busca, todas os termos de busca pelos
quais a postagem apareceu nos resultados de cada busca definida no item b destes
tópicos;
j. As postagens foram lidas e foram realizados os seguintes procedimentos:
o Postagens sem conteúdo de texto (apenas imagens, que não são recuperadas na
tabela de resultados) foram excluídas (9 posts);
o Postagens com convites para eventos, convocações para cursos, divulgação de
cursos, aulas ou editais, sem conteúdo de texto narrativo, analítico ou descritivo
que envolvesse o tema das redes de atenção, divulgação de links ou textos
anexados foram excluídos (40 posts);
o Postagens com conteúdo e título não relacionado às redes de atenção (falha nos
resultados da busca), foram excluídos (nenhum post foi excluído por este motivo);
o Postagens com mais de um termo de busca, foram lidas detalhadamente e
classificadas de acordo com a relevância e pertinência em ordem de prioridade em
relação aos termos de busca, ficando a ordem de relevância do "termo de busca1"
(mais relevante) para o "termo de busca7" (menos relevante);
o Foram incluídas no estudo as postagens publicadas entre 2008 e 2017;
k. Resultou em planilha de posts selecionados para análise com total de 955 postagens,
sendo classificadas de acordo com o "Termo de Buca1" (mais relevante), resultando nos
seguintes blocos temáticos de postagens selecionadas:
o Redes de Atenção (geral): 459 posts;
o Rede Cegonha: 230 posts;
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o
o
o
o

Rede de Atenção Psicossocial: 147 posts;
Rede de Atenção às Pessoas com Deficiência: 52 posts;
Rede de Urgências e Emergências: 36 posts;
Rede de Atenção às Doenças Crônicas: 31 posts;
l. As postagens excluídas segundo os critérios do item “j” foram copiadas em uma
planilha em separado; As planilhas excluídas especificamente em função da data de
publicação ser 2018, foram separadas em uma outra planilha específica, facilitando a
ampliação do escopo do estudo em momentos posteriores;
m. Abaixo uma tabela quantificando os posts classificados por categoria:

Tabela 2 - Distribuição das Postagens da RHS selecionadas com o Tema Redes de Atenção à
Saúde e Subcategorias Redes Temáticas, incluídas no estudo
Ano

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2018*

Redes de
Atenção
(geral)

17

15

5

8

39

114

99

55

69

38

459

18

Cegonha

0

0

0

13

36

59

75

20

14

13

230

2

RAPS

0

0

3

1

2

37

33

27

24

20

147

11

RPcD

0

0

0

0

2

1

4

10

21

14

52

2

RUE

3

1

0

0

4

3

3

6

13

3

36

6

Crônicas

0

1

0

0

2

5

2

3

11

7

31

2

8

22

85

219

117

66

83

95

955

41

Total
20
17
postagens
*excluído do estudo.

Grafico 1 - Distribuição das Postagens da RHS selecionadas com o Tema
Redes de Atenção à Saúde e Subcategorias Redes Temáticas, incluídas
no estudo
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l.

As postagens referentes a cada bloco de posts (1 a 6 do item K), foram copiadas em
planilhas separadas nomeadas com o nome do bloco, ordenadas segundo data (mais
antiga para mais recente) e título (ordem alfabética);
m. O título, conteúdo e data das postagens foram copiadas e juntadas de acordo com o ano
de publicação, no programa bloco de notas e salvo em arquivo *txt (UTF-8), com nome
do bloco e ano (redeYYYY) e salvo em pasta organizada com nome txtposts;
n. Também a partir da planilha gerada no ítem K, com total das 955 postagens, foram
ordenadas segundo as colunas Visualizações, Compartilhamentos, Votos e Comentários,
a cada vez em separado. Foram calculadas média, Mediana, Desvio Padrão para cada
variável. Gerando os dados abaixo:
1. Visualizações:
Média
1789,03 229 posts
Mediana

1017

Desvio Padrão

3258,92

2xDP

6517,83

Foram copiados título, conteúdo e data dos 229 posts mais visualizados, dentre os 995
selecionados e gerado arquivo txt com denominação "posts mais visualizados". O corte foi
realizado levando-se em consideração os posts com visualização acima da média de
frequência absoluta de visualizações de todos os 995 posts.

2. Compartilhamentos:
Média
Mediana

58,16649 158 posts
2

Desvio Padrão

310,9048

2xDP

621,8096

Foram copiados título, conteúdo e data dos 158 posts mais compartilhados, dentre os 995
selecionados e gerado arquivo txt com denominação "posts mais compartilhados". O corte
foi realizado levando-se em consideração os posts com compartilhamento acima da média
de frequência absoluta de compartilhamentos de todos os 995 posts.

3. Votos:
Média
Mediana

11,89843 537 posts
12

Desvio Padrão

4,924711

2xDP

9,849421

Foram copiados título, conteúdo e data dos 537 posts mais compartilhados, dentre os 995
selecionados e gerado arquivo txt com denominação "posts mais compartilhados". O corte
foi realizado levando-se em consideração os posts com compartilhamento acima da média
de frequência absoluta de compartilhamentos de todos os 995 posts.
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4. Comentários:
Média
Mediana

1,8
1

Desvio Padrão

2,447092 183 posts

2xDP

4,894184

Foram copiados título, conteúdo e data dos 138 posts mais compartilhados, dentre os 995
selecionados e gerado arquivo txt com denominação "posts mais compartilhados". O corte
foi realizado levando-se em consideração os posts com compartilhamento acima da um
desvio padrão acima de frequência absoluta de compartilhamentos de todos os 995 posts.
Essa medida se justifica em função da quantidade grande de posts com apenas um ou com
nenhum comentário, o que fez a média se tornar muito baixa. Acima de um desvio padrão
de número de compartilhamentos incluiu todos os posts com 3 ou mais comentários
dentre os 995 selecionados para o estudo.
Análise de Conteúdo:
A análise de conteúdo inicial foi realizada com apoio do software AntConc 3.5.7 (Windows),
desenvolvido por Laurence Anthony, da Faculdade de Ciências e Engenharia da Universidade de
Waseda, Japão.
Trata-se de software gratuito para realizar análise de documentos de texto escrito, podendo
ajudar os pesquisadores que fazem análise de conteúdo. O software oferece opções diversas
ferramentas que permite ao pesquisador análise envolvendo grandes quantidades de
documentos. Dentre as funcionalidades, destacam-se a localização de palavras-chaves em
determinados contextos, índice de frequência de palavras e de palavras semelhantes, lista de
palavras-chaves e lista de palavras. AntConc é um software tipo CAQDAS (Computer
Assisted/Aided Qualitative Data AnalysiS), suporta um grande número de documentos em uma
mesma análise e oferece opções avançadas que permite um melhor manuseio dos dados de
acordo com as necessidades de pesquisa. AntConc está disponível para download no seguinte
site: http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ (Gonçalves, 2016 – referência
tutorial da UNESP).
O corpus de análise foi carregado no software e abaixo se delineia alguns achados (preliminares,
pois análise não está concluída).
Análise Webométrica, Sociométrica e Fase 2 da pesquisa: Plano Cartográfico:
Essas etapas serão iniciadas assim que finalizada a etapa atual de análise de conteúdo geral.
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Documentação do processo de construção do Painel da RHS
Johan Pedro Pires

Introdução

Este relatório tem o objetivo de descrever as etapas envolvidas no desenvolvimento
deste painel dentro do escopo do projeto Rede HumanizaSUS executado pelo L3P / UFG,
o processo de pesquisa e desenvolvimento do Painel relatado neste documento, visa
servir de ferramenta ao desenvolvimento do produto de pesquisa acadêmica sobre a
dinâmica social e produção de inteligência coletiva na Rede HumanizaSUS.
O Painel de visualização dos dados de acesso e uso da Rede HumanizaSUS 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, na versão 1.2 de 14 de junho de 2018,
com atualização das informações que compõem a base de dados em 25 de junho de
2018.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Título das postagens mais visualizadas: extraída do Google analytics;
Título das 3 postagens com mais comentários, por semana: extraída do Drupal;
Mapa de acessos georreferenciado: extraído do Google analytics;
Quantidade de novos cadastrados, por semana: extraído do Drupal;
Quantidade de novos posts, por semana: extraído do Drupal;
Quantidade de novos comentários, por semana: extraído do Drupal;
Quantidade de acessos por semana: extraído do Google analytics;
Top referrer por semana - Google analytics;
Taxa de usuários: % no primeiro acesso e % de acessos de retorno: extraído do
Google analytics.
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Estas 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 2017, 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 estruturados e demandadas as seguintes extrações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mais visualizados: do Google analytics;
3 posts mais comentados por semana: do Drupal;
Mapa de acessos: Google analytics;
Novos cadastrados por semana - do Drupal;
Novos posts por semana - do Drupal;
Novos comentários por semana - do Drupal;
Acessos por semana - Google analytics;
Top referrer por semana - Google analytics;
Taxa de usuários - 1 acesso e retorno - Google analytics.
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Desenvolvimento do Painel
Versão 0.1 e 0.2

Após a reunião que definiu o escopo de trabalho acima, 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 2017.
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:



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.
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Apontamentos sobre alterações e considerações em relação ao Painel na versão 0.3:




Recorte de tempo para o painel muda de 2008-2016 para 2008-2017;
As bases do Drupal passam a vir do WordPress;
Estrutura de Data padrão será DD/MM/AAAA ("31/12/2000”).

Outras mudanças de acordo com as bases de dados:
Base 1: Mudança para WP e recorte 2008-2017;
Base 2: Data no formato 31/12/2000, mudança para WP e recorte 2008-2017;
Base 3: Recorte 2008-2017 e realizar extrações a partir de coordenadas de
latitude e longitude, país e cidade (forma de resolver os locais desconhecidos para
a base de georreferenciamento do Tableau);
Base 4: Data no formato 31/12/2000, mudança para WP e recorte 2008-2017;
Base 5: Data no formato 31/12/2000, mudança para WP e recorte 2008-2017;
Base 6: Data no formato 31/12/2000, mudança para WP e recorte 2008-2017;
Base 7: Recorte 2008-2017;
Base 8: “Top Referrer” ter um “equivalente simplificado” para exibição, 20082017;
Base 9: Recorte 2008-2017;
Base 0: Data: Data no formato 31/12/2000.
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Para existência do filtro interoperável no painel, foi criada uma base [p0] em que cada linha é um dia, partindo de 01/01/2008 até 31/12/2016.
A partir dessa base:
1. Aumentar para 01/01/2008 até 31/12/2017;
2. Criar coluna “versão da RHS’, em que os valores serão as versões da RHS;
3. Criar coluna “Eventos na RHS”, em que os valores serão eventos de

mudanças na Rede em si, como mudança de linguagem, período fora do
ar e afins;
4. Criar coluna “Eventos na PNH”, em que os valores serão eventos externos à rede
mas que se relacionam e/ou interferem, etc. Ex:
5.
Data 31/12/2000

Versão RHS

Eventos RHS

Eventos PNH

//

v. 01

Criação da RHS

Lançamento RHS,
período em
manutenção, etc.

-

23/02/2008

A base para a formação da “Nuvem de Palavras” está em processo de extração para
adição no painel "[p-10] Nuvem de Palavras”:
Proposta de critérios para sistematização e consolidação do modelo de dados para
exibição da “Nuvem de Palavras”:
Primeiro modelo de estruturação da base de dados para criação da nuvem de
palavras, feito depois de testes a partir do tutorial "WORD CLOUD TABLEAU
TUTORIAL": https://youtu.be/xFLVfkJ1AbY .

Data

Palavra

01/01/2008

Palavra 1

//
01/01/2008

//
Palavra 1345

Outros apontamentos para criação do painel:
 Traduzir e “nomear” títulos e legendas do painel;
 Colocar exibições e cores em conformidade com a Identidade Visual da RHS;
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Adicionar notas de explicação nas Dicas de Ferramentas e na descrição do Painel;
Elaborar artigo de referência sobre o Painel, seu processo de construção e
metodologia para referência;
Verificar integridade dos dados de todas as bases;
Estudar possibilidade e vantagens de extrair diretamente do Analytics via Tableau:
○ P-9: 1ac1ret - extração externa é melhor;
Estudar possibilidade e vantagens de extrair diretamente do WP [prioridade
secundária];
Estudar possibilidade de exibir “print” da interface da RHS a partir do filtro Data;
A dimensão do painel pode ser maior, permitindo a adição de novas visualizações
na parte inferior, como linhas para os gráficos 4, 5, 6 e 7.

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 2017.
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
Testes na extração de dados do G. Analytics diretamente pelo Tableau
Base 3. Mapa de Acessos - GA
Realização de testes para incorporação das bases de dados via GA a partir do próprio
mecanismo do Tableau:
Para trabalhar com amostras o software responde relativamente bem, já quando a
instrução é a extração integral o software não consegue realizar a consulta.
Trabalhando por amostra gerada pelo Tableau 10,48% de 4.751.541 sessões
encontradas.
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1-7. + Visualizados + Acessos
Conectada via Google Analytics diretamente ao Tableau, retornando todos os dados sem
dificuldade na geração da extração.

Levantamento e relatoria das demandas de extração dos dados


Base 0. Data (Status: conectada diretamente ao Tableau via Google Sheets)
Modelo base.xlsx convertida para 0. Data - modelo base + RHS (planilha do
Google). Intervalo de data atual: 01/01/2008 - 31/12/2017.
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Compatibilizar as datas desta planilha com o recorte temporal a ser
definido;
Migrar / Preencher informações dos campos: Eventos da RHS, Eventos da
PNH/SUS e Notas Complementares* já nesta planilha;
*Definir se "Notas Complementares" será nomeado realmente desta
forma e diretrizes para seu preenchimento;
RELEVANTE: Extrações em “tempo real” por padrão limitam a base às
primeiras 1000 linhas, para mudar isso, é necessário dar essa instrução no
lado direito da tela de dados alterando o valor de linhas a serem
processadas.
o Células vazias foram apagadas para otimização da planilha (Google
Sheets tem uma limitação de 200 milhões de células).

Base 1[-7]. + Visualizados + Acessos (conectada diretamente ao GA via Tableau,
todos dados):




Painel 1. + Visualizados - Ok
Painel 11. + Visualizados linha de progressão - OK
(dimensão por semana apresentou melhor harmonia visual)
o Estudo de integração entre visualizados e 7. + Acessos.
 Para estudo preliminar de viabilidade para questão "adição
de novas visualizações na parte inferior, como linhas para
os gráficos 4, 5, 6 e 7";
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Base 2. 3+ posts + comentados (Status: depende de extração):






Expectativa: Será vinculada ao Tableau a partir de planilha local;
Dimensão Data no formato DD/MM/AAAA;
Dados coletados, se possível e preferencialmente, devem ser
contabilizadas por dia (ao invés de por semana).

Base 3. Mapa Acessos (conectada diretamente ao GA via Tableau, dados de
exemplo com base em 10,48% da base (4.751.541 sessões):


Alternativas possíveis:
o Uso da amostra: necessário entender os critérios de amostragem;
Ou
o



Resultado positivo no cruzamento de dados Acessos x
Visualizações:

Extração completa:
 Como realizar a extração? ;
 Capacidade de processamento das informações.

Base 4. Novos Cadastros (Status: depende de extração):



Expectativa: Será vinculada ao Tableau a partir de planilha local;
Dimensão Data no formato DD/MM/AAAA;
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Cadastros, se possível e preferencialmente, devem ser contabilizados por
dia (ao invés de por semana).

Base 5. Novos Posts (Status: depende de extração):




Expectativa: Será vinculada ao Tableau a partir de planilha local;
Dimensão Data no formato DD/MM/AAAA;
Postagens, se possível e preferencialmente, devem ser contabilizadas por
dia (ao invés de por semana).





Base 6. Novos Comentários (Status: depende de extração):






Base 7. Acessos (Status: dados em conjunto com conexão da base 1, conectada
diretamente ao GA via Tableau, todos dados):





Painel 7. Acessos - Ok
Painel 12. Acessos - Linha de Progressão [TESTE] - OK
o (dimensão por semana apresentou melhor harmonia visual).

Base 8. Top Referrer (Status: conectada diretamente ao GA via Tableau, todos
dados):




Expectativa: Será vinculada ao Tableau a partir de planilha local;
Dimensão Data no formato DD/MM/AAAA;
Dados coletados, se possível e preferencialmente, devem ser
contabilizadas por dia (ao invés de por semana).

Simplificação de domínios (questão apontada na versão 0.3) resolvida a
partir da dimensão "Origem".

Base 9. Taxa de Usuários - 1ac1ret (Status: após extração e tratamento da base,
conectada diretamente ao Tableau via Google Sheets):


Extração via Tableau não permite segmentação (dupla ou múltipla).
o
o
o



Todos Usuários = All Users (-1);
Novos Usuários = New Users (-2);
Usuários retornando = Returning Users (-3);

Alternativa é realizar extração via Google Sheets + complemento.
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o

Extração bem sucedida:
 1. Uso do complemento: Criação dos parâmetros para a
extração:



o

2. Uso do complemento: Segunda tela do complemento:
Setagem dos parâmetros de data para a extração:

Características da base:


Células vazias foram apagadas para otimização da planilha
(Google Sheets tem uma limitação de 200 milhões de
células);



A planilha extraída leva em conta 3 colunas:

Segment: onde a variação dos dados consiste entre New Users e
Returning User
Date: onde os dados percorrem sequencialmente entre
01/01/2008 até 31/12/2017 duas vezes, a primeira vez sob
condição do segmento New Users e, na segunda vez, sob condição
do segmento Returning User.
Exemplo / resumo da estrutura da base:
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Segment

Date

Sessions

2008-01-01

0

//

//

New Users

2017-12-31

0

Returning Users

2008-01-01

0

//

//

2017-12-31

0

New Users
//

//
Returning Users



Possibilidade de otimização: (hipótese falhou):

Dado que a dimensão principal dos dados está vinculada a data, a
base pode ser incorporada diretamente a base 0. Uma vez que o
painel não tem propósito, neste momento, de executar
atualizações da sua base de forma automática;
o Possibilidade de otimização: (hipótese falhou):
Impossível dado a redundância necessária nos
valores de data para relação direta entre New Users
e Returning Users (necessários estarem na mesma
coluna/dimensão


RELEVANTE: Extrações em “tempo real” por padrão limitam a base às
primeiras 1000 linhas, para mudar isso, é necessário dar essa instrução no
lado direito da tela de dados alterando o valor de linhas a serem
processadas.
o Basta digitar um valor mais alto que o número de linhas da base,
como algo entre 10k a 100k e o valor a ser lido irá para o máximo
de linhas existente na base.

Construção das visualizações
Edição de relacionamentos é possível automaticamente quando as dimensões estão no
mesmo idioma (principalmente Data: data e date).
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Visualização Painel 0.4
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Formatação das bases de dados do Drupal e WordPreess
Uso de bases do WP pode significar a perda de dados em relação ao que foi registrado
nas bases do DRUPAL, a mesma questão há aconteceu nas migrações da rede no passado.





Avaliado que neste momento o melhor cenário é trabalhar com a base do WP e
identificar as eventuais falhas e margens de erro, documentar e apresentar os
estudos e margens de erro da base.
o Eduardo deve estudar a melhor maneira de ter acesso ao banco
de dados e entender qual melhor saída: se o uso das bases do
Drupal ou do WP.
o Eduardo irá escrever uma solicitação por e-mail para início da
execução desta tarefa.
Entender critérios estatísticos para a criação da amostra da base 3 - mapa de
acessos
Adição de novas visualizações na parte inferior, como linhas para os gráficos 4, 5,
6 e 7.

Nuvem de palavras:
Sugestão de formato de data (testado para o Tableau)
Ocorrência de Palavras

Data

Palavra 1

1/1/2000

Palavra 2

1/1/2000

Palavra 3

1/1/2000

Palavra 1

2/1/2000

Palavra 2

2/1/2000

Palavra 3

2/1/2000

Palavra 1

2/1/2000

Palavra 1

2/1/2000

Palavra 2

1/1/2000

Amostra de prova para o modelo de tabela sugerido:
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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/limitsquotas
Levantamento e relatoria das demandas de extração dos dados


Base 0. Data (Status: )
 Informações adicionais sendo preenchidas em planilha compartilhada
com o Ricardo.



Base 1 [-7]. + Visualizados + Acessos (Status: )
 Criar visualizações em linhas de progressão



Base 2. 3+ posts + comentados (Status: depende de extração)



Base 3. Mapa Acessos (Status: )
 Entender e documentar método de amostragem:
o Documentação encontrada:
 Sobre a amostragem de dados :
https://support.google.com/analytics/answer/2637192


Ajustar amostragem de relatórios
https://support.google.com/analytics/answer/1733979



Amostragem de coleta de dados
https://support.google.com/analytics/answer/7367018

o

O método de amostragem foi alterado para o uso das base de
dados integral.
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Base 4. Novos Cadastros (Status: depende de extração)
 Criar visualizações em linhas de progressão



Base 5. Novos Posts (Status: depende de extração)
 Criar visualizações em linhas de progressão



Base 6. Novos Comentários (Status: depende de extração)
 Criar visualizações em linhas de progressão



Base 7. Acessos (Status: dados em conjunto com a base 1)
 Criar visualizações em linhas de progressão



Base 8. Top Referrer (Status: )



Base 9. Taxa de Usuários - 1ac1ret (Status: após extração e tratamento da base,
está conectada diretamente ao Tableau via Google Sheets)
 Verificar método de extração e conversão do método de amostragem!
o Setagem de amostra no complemento de extração do g. Sheets:
https://developers.google.com/analytics/solutions/googleanalytics-spreadsheet-add-on
o

Comandos para extração pelo complemento:
https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/co
re/v4/rest/v4/reports/batchGet#ReportRequest.FIELDS.sampling
_level

o


Criar visualizações em linhas de progressão.
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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:

Ref.

Nome da base

Dimensões

B.0

Data

Data, Versão RHS,
Eventos
RHS,
Eventos PNH/SUS,
Notas
Complementares

B.1

Posts
+
Data, Título
Visualizados e com
Página
+ Acessos (B.7)11

B.2

Posts
comentários

+

Medidas

da

Data, Postagem

-

Acessos,
Visualizações
de Página
Comentários

Origem

Google Planilhas,
Preenchida
3.653
Manualmente10

Google Analytics

Extração
WordPress

B.3

Mapa Acessos

Data, Título da
Visualizações
Página,
Cidade,
de
Página, Google Analytics
País,
Latitude,
Usuários
Longitude

B.4

Novos Cadastros

Data

Quantidade

Linhas
Totais

Extração
WordPress

4.751.541

9.443

4.751.541

3.378

10

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.
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
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B.5

Novos Posts

Data

Quantidade

Extração
WordPress

3.180

B.6

Novos
Comentários

Data

Quantidade

Extração
WordPress

3.441

B.7

Posts
+
Data, Título
Visualizados e com
Página
+ Acessos (B.7)

Acessos,
Visualizações
de Página

Google Analytics

4.751.541
**

B.8

Top Referrer

Sessões

Google Analytics

128.381

Sessões

Google Planilhas,
usando
o
7.306
complemento
do
Google Analytics12

B.9

B.10

da

Data, Origem

Taxa de usuários: 1
Data, Segmento
acesso e 1 retorno

Nuvem de Palavras Data, Palavras

Painel completo

-

Extração
WordPress e script
299.087
de
análise
semântica****13
Total de linhas:

14.712.49
2

Graficamente, as bases estão relacionadas da seguinte forma:

12

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.
13

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]. + Visualizados + Acessos
Status: Conexão direta ao Google Analytics extraída para o formato Hyper, amostra
completa de 4.751.541 linhas.
Base 2. 3+ posts + comentados
Status: Planilha .csv extraída para o formato Hyper, total de 9.443 linhas.
Base 3. Mapa Acessos
Status: Conexão direta ao Google Analytics extraída 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.
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 Usuários - 1ac1ret
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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]. + Visualizados
Tabela com título da página e número de visualizações, classificada em ordem
decrescente.
P-2. 3+ posts + 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
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)
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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.

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:
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Meta 7
Promoção de parcerias para apoio virtual a ações da Política Nacional de
Humanização nos territórios

-

Esta meta foi considerada contemplada em grande medida no período de
trabalho compreendido entre o início do Projeto e a entrega do primeiro relatório de
atividades.
No entanto, ela é também uma meta permanente da Rede HumanizaSUS, pois a
ativação de redes é essencial para o crescimento e qualificação da RHS. Não foram
realizadas atividades de vulto no período a que se refere este relatório de
acompanhamento. Mas todas as atividades realizadas a partir desse ponto serão
apresentadas na avaliação final do Projeto.
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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

Abril
2019

Ao final do Projeto será realizada uma avaliação do conjunto das ações, dos
resultados alcançados e das propostas de melhoria para processos e demandas
emergentes.
Está programada também a realização de um seminário de publicização da
produção de pesquisa realizada neste projeto. É prevista a participação da academia e
de todos os perfis envolvidos no desenvolvimento tanto da Política Nacional de
Humanização quanto da Rede HumanizaSUS.
A forma de realização desse evento será planejada pela equipe do Projeto em
conjunto com a Coordenação-Geral da Política Nacional de Humanização do Ministério
da Saúde.
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Conclusão

O Projeto “Rede HumanizaSUS: redes sociais de articulação de humanização da
saúde” tem atuado na produção de insumos que auxiliem a promoção da Política
Nacional de Humanização e a resolução de problemas que limitam a efetividade da
saúde.
O plano de ação apresentado como objetivo para o Projeto é complexo, pois
envolve atividades de pesquisa acadêmica, elaboração e desenvolvimento de soluções
tecnológicas, gerenciamento de equipes e de projetos, formação de diversas naturezas
e curadoria de mídia social.
Inicialmente, o Projeto passou por desafios burocráticos e precisou de um
realinhamento de metas, propósitos e prazos. Neste momento, a equipe considera que
o Projeto retomou sua capacidade produtiva e tem atendido às metas e demandas
colocadas pelas necessidades dos envolvidos com a RHS e do Ministério da Saúde. A
expectativa é de que o Projeto seja plenamente cumprido e dentro do prazo acordado
em seu Termo Aditivo.
Encontram-se em curso ainda atividades relacionadas a todas as metas do
Projeto, com exceção da oitava, que representa a etapa de finalização do Projeto com
um evento a ser realizado em parceria entre a Universidade, profissionais ligados à
Política Nacional de Humanização e à Rede HumanizaSUS e o Ministério da Saúde; e com
uma avaliação final.
Neste relatório, os principais conteúdos ativeram-se às atividades de
desenvolvimento da plataforma de gestão do Projeto AcolheSUS, desenvolvimento do
Acervo Digital de Humanização, pesquisa e trabalho da equipe de curadoria, pois foram
as iniciativas que concentraram o maior número de atividades no período decorrido
entre a apresentação do primeiro e do segundo relatório de acompanhamento.
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ANEXO I – Apresentação: Análise da Plataforma Facebook
e Google Analytics
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